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1 MEMORIA INFORMATIVA
1.1

INTRODUCIÓN

O Concello de O Valadouro promove a modificación puntual das súas Normas Subsidiarias de
Planeamento a fin de desenvolver urbanísticamente un ámbito ó norte da estrada LU-152, actualmente
recollido nas normas subsidiarias como solo apto para urbanizar industrial. Segundo o establecido na
Disposición Transitoria Primeira, punto 2.b., da recentemente aprobada Lei 2/2.016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia (LSG) este ámbito pasaría a aplicárselle o disposto na LSG para o solo rústico.
A presente modificación puntual clasifica o devandito ámbito como solo urbanizable de uso industrial e
comercial, incorporando, ademais, a ordenación detallada do ámbito.
No apartado 5 do artigo 83 da LSG establécese que a revisión do planeamento e as modificacións de
calquera dos seus elementos axustaranse as mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e
aprobación. O procedemento aparece regulado no artigo 60 da citada lei, e incorpora as prescricións
contidas na Lei 6/2.007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do
litoral de Galicia, e na Lei 21/2.013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Así, en cumprimento do artigo 60 da LSG, remítese o presente informe como Documentación da
Modificación puntual ó Concello para que preceda a súa aprobación inicial, incorporando as
modificacións xurdidas do período de exposición pública e da resolución da Secretaria Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental, como complemento do documento ambiental estratéxico.
1.2

ANTECEDENTES

As Normas Subsidiarias de Planeamento actuais do Concello de O Valadouro foron aprobadas
definitivamente pola corporación municipal o 28 de setembro de 1993. Nas normas subsidiarias recóllese
unha única bolsa de terreo clasificada como Solo Apto para Urbanizar Industrial (SAUI) que abrangue
unha superficie maior á zona que é obxecto da presente modificación.
Posteriormente, o Plan sectorial de Ordenación de Áreas empresariais na Comunidade Autónoma de
Galicia, aprobado o 30 de abril de 2014, recolle para o concello de O Valadouro, a previsión dun
parque empresarial no mesmo ámbito do SAUI (código da área 27063011) pero nunha zona diferente á
contemplada na presente Modificación Puntual. O parque empresarial recollido no Plan Sectorial
orientábase cara ó noroeste do ámbito e prevía unha superficie de 118.375 m², mentres que a zona
obxecto da Modificación atópase cara ó sueste do ámbito, cunha superficie neta de 83.620,3 m².
1.3

ENCADRE TERRITORIAL: O CONCELLO DE O VALADOURO

O Concello de O Valadouro pertence á comarca da Mariña Central, xunto cos concellos de Alfoz,
Burela, Foz, Lourenzá e Mondoñedo.
O concello sitúase entre o val do río Landro e a ría de Viveiro, onde aquel desemboca, as estribacións
da Serra do Xistral, coa súa continuación cos montes de Cabaleiros (ao leste) e o río Ouro.
Funcionalmente, na Mariña Central, Mondoñedo aglutina gran cantidade de servizos urbanos
importantes, como os xulgados, e en torno a el organízase a Comarca, debido principalmente a súa
importancia histórica. Ademais presentan elevada relevancia demográfica, comercial e económica, os
núcleos de Burela e Foz. Entre os servizos especializados destes dous núcleos atópanse o hospital en
Burela e a delegación de Facenda en Foz.
O Valadouro, que acada unha superficie de 110,4 Km2, presenta os seguintes concellos limítrofes: Ourol,
Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Alfoz, Abadín e Muras.
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Fig.1.3:: Localización do concello de O Valadouro no mapa autonómico, e imaxe da Casa do Concello. Fonte: elaboración propia.

A capitalidade do concello é o núcleo de Ferreira de O Valadouro, que dista 21,4 km da capitalidade
comarcal de Mondoñedo.
O municipio consta de 203 entidades de poboación que se agrupan en dez parroquias.
No ano 2.016, presentaba un total de 2.016 habitantes, divididos nos seguintes grupos de idade:
GRUPO DE IDADE

Nº DE HABITANTES

MENORES DE 16

188

ENTRE 16-64

1.103

MAIS DE 64

725

Táboa 1.3: Poboación por grupos de idade, ano 2.01
2.016. Fonte: IGE

A maior parte da poboación atópase no grupo de idade de entre 16 e 64 anos, dos cales mais ou
menos a metade son homes e a outra metade mulleres (535 mulleres fronte ós 568 hom
homes).
No ano 2.016 o paro rexistrado no concello ascendía a 96 persoas, das que 5 son menores de 25 anos.
Para o ano 2.014 atópanse rexistradas no IGE 114 empresas segundo a clasificación nacional de
actividades empresariais, das que 29 están relacionadas c
a construción e 29 relacionadas con
ca
actividades comerciais. Destas últimas 21 comercios por xunto e ao retallo. Ademais, aparecen 7
empresas de transportes e almacenamento, 13 de hostalaría, 1 inmobiliaria, e 13 de actividades
profesionais, científicas e técnicas.
écnicas.
1.4

PLANEAMENTO VIXENTE

No concello de O Valadouro atópanse vixentes as Normas Subsidiarias de Planeamento (NSP)
aprobadas o 28 de setembro de 1.993. Ditas NSP delimitan os seguintes tipos de solo:













Solo urbano de casco urbano
Solo non urbanizable de núcleos rurais de poboación
Solo non urbanizable de tolerancia de núcleo
Solo apto para urbanizar industrial
Solo non urbanizable común
Solo non urbanizable de protección de cultivos
Solo non urbanizable de protección de rios, regatos e zonas húmidas
Solo non urbanizable de protección de espazos naturais
Solo non urbanizable de protección do patrimonio histórico-artístico
histórico artístico
Solo non urbanizable de protección de zonas forestais
Solo non urbanizable de protección de infraestruturas
Equipamentos
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No plano de ordenación Nº 11 observase que o ámbito da presente Modificación Puntual encádrase
dentro do solo apto para urbanizar industrial definido por estas NSP.
Segundo a Disposición Transitoria Primeira da LSG, o réxime aplicable aos municipios con planeamento
non adaptado sería o definido nos seguintes apartados:
“2. O planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada en vigor desta lei e non
adaptado á Lei 9/2.002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia, conservará a súa vixencia ata a súa revisión ou adaptación a ela, consonte as seguintes regras:
…
b) … Ao solo urbanizable non delimitado, apto para urbanizar ou rústico apto para o
desenvolvemento urbanístico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico.
Seguindo esta premisa O concello de O Valadouro non presenta solo urbanizable industrial.
1.5

OBXECTO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

1.5.1

ANTECEDENTES

Con anterioridade á redacción da presente Modificación Puntual, Xestur Lugo redactou no ano 2.008 o
Plan de Sectorización do Parque Empresarial Valadouro-Alfoz (fase 1) concellos de O Valadouro e Alfoz.
O documento presentaba a ordenación detallada e definía as conexións e servizos necesarios para
executalo. O Plan contemplaba dúas fases mais do parque empresarial: Fase II no concello de Alfoz e a
Fase III, ó norte do campo de fútbol.
O ámbito desenvolto cubría unha superficie de 118.375 m2 situado ó carón do cemiterio municipal e
que se denominaba FASE 1.
Dito documento acadou a aprobación inicial o 27 de marzo do 2.009 e recibiu diversos informes
sectoriais.

Fig.1.5.1: Plan sectorización do Parque Empresarial de Valadouro-Alfoz. Fonte: Xestur Lugo

O Concello de Alfoz formulou unha alegación dentro do período de consultas, poñendo de manifesto a
non idoneidade de realizar un Pan de Sectorización como instrumento de ordenación supramunicipal.
A superficie delimitada presenta unha elevada dimensión e presenta uns custos de conexión dos servizos
moi elevados o que dificulta a súa execución.
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O concello dispón dunhas parcelas nas proximidades do campo de fútbol, dentro da zona de solo apto
para urbanizar aptas para recoller o desenvolvemento industrial e terciario que require o concello. Tras
realizar a correspondente reunión con Xestur acádase a solución de cambiar de localización a zona
delimitada no plan de sectorización formulado.
1.5.2

LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO

O espazo obxecto da modificación localízase ó norte da estrada LU-152 e ó carón do núcleo urbano de
Ferreira de O Valadouro, na zona na que se localizan diferentes dotacións municipais, como os campos
de fútbol, o campo de tiro ou o punto limpo. (Véxanse o plano 01. Situación, e o plano 09. Ordenación
actual).
1.5.3

ALCANCE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Os cambios na normativa urbanística e a falta de adaptación tanto a esta normativa como á realidade
económica existente na actualidade fan necesarias a formulación da presente modificación puntual.
Dita modificación céntrase nun ámbito de solo neta de 83.620,3 m2 que se pretende clasificar e ordenar
para obter solo urbanizable industrial e terciario.
1.5.4

ESTADO ACTUAL DO ESPAZO AFECTADO

O espazo afectado por esta modificación está clasificado nas actuais NSP como SOLO APTO PARA
URBANIZAR INDUSTRIAL. Esta clasificación queda recoñecida pola Lei 2/2.016 (LSG) na súa disposición
transitoria primeira como solo rústico. (Véxanse o plano 09. Ordenación actual, e o plano 10. Ordenación
modificada). O concello carece por tanto de solos urbanizables que permitan recoller os
desenvolvementos urbanísticos de tipo industrial ou terciario.
Na actualidade este espazo recolle un conxunto de parcelas adicadas a monte ó carón de diversos
equipamentos xa implantado. Coa presente Modificación Puntual preténdese ademais de implantar
usos industriais e comerciais de baixa densidade, xerar novos espazos para recoller zonas verdes e
equipamentos.
1.5.5

OBXECTIVOS XERAIS

O concello de O Valadouro non presenta un espazo adecuado para recoller os desenvolvementos
industriais e comerciais propios dunha zona urbana que permite dotar de servizos á poboación do
concello.
A presente Modificación Puntual pretende os seguintes obxectivos:


Obter un parque empresarial de escala e xestión municipal que permita xerar un ámbito
adecuado para a fixación de actividades económicas, dotadoras de servizos.



Fixar poboación local e crear postos de traballo.



Xerar un baixo impacto medio ambiental, paisaxístico e patrimonial.

A modificación ten como obxecto a delimitación dun solo urbanizable industrial e terciario adaptado á
LSG que permita recoller as necesidades actuais.
1.6

RELACIÓN CON OUTROS PLANES OU PROGRAMAS

Directrices de Ordenación do Territorio
Dentro das DOT o concello defínese como un núcleo principal dos restantes concellos rurais. A
cabeceira do sistema urbano intermedio mais próxima e a vila de Viveiro a 40,6 km de distancia de
Ferreira de O Valadouro.
Como subcabeceiras do sistema urbano intermedio atopamos os núcleos de Foz, a 17 km e Burela, a 18
km de distancia.
Por último, defínese como nodo para o equilibrio do territorio mais próximo, a vila de Mondoñedo,
localizada a 21 km de distancia da capitalidade de O Valadouro.
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Plan de Ordenación do Litoral
O ámbito da Modificación Puntual atópase fora do ámbito delimitado no Plan de Ordenación do Litoral.

Fig.1.6.1: Localización do ámbito da Modificación Puntual con respecto ó ámbito do POL. Fonte: POL

Plan sectorial de Áreas Empresariais de Galicia
Neste plan recóllese o ámbito definido no Plan de Sectorización do Parque Empresarial Valadouro-Alfoz
(fase 1). Na figura seguinte obsérvase o ámbito recollido dentro deste plan segundo o Instituto Galego
de Vivenda e Solo.

Fig.1.6.2: Ámbito recollido no Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia. Fonte: IGVS

O concello pretende modificar este ámbito para realizar a súa promoción por razóns relacionadas ca
dispoñibilidade dos terreos, o tamaño da actuación e o contexto municipal de infraestruturas e
dotacións.

SENENPRIETO

FASE:
DOCUMENTO:

Aprobación inicial

DATA:

MEMORIA

Xuño 2018

PÁXINA:

9 de 96

Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Concello de O Valadouro

1.7

ESTADO TERRITORIAL DO ÁMBITO

O ámbito afectado pola modificación atópase localizado na parroquia de Santa María de Ferreira,
próximo ó solo urbano, na entrada LU-152 (Véxase o plano 01. Situación). As súas coordenadas
xeográficas segundo a proxección ETRS89 U.T.M. son (Huso 29):


Límite oeste: X:626929,2865; Y:4823150,3835



Límite leste: X:627553,2981 ; Y:4823111,2468



Límite norte: X:627179,1565 ; Y:4823318,7755



Límite sur: X:627303,2093 ; Y:4823044,6385

1.7.1

RELEVO

A Serra do Xistral é parte do macizo montañoso que separa a Terra Cha do mar. Ocupa os concello de
As Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, Mondoñedo, Muras, Ourol, O Valadouro, Xermade, Xove,
Viveiro e Cervo.
No ámbito desta Modificación Puntual, o relevo se caracteriza por ser suave e de escasa pendente. Na
seguinte figura amósase o gradiente altitudinal que presenta o ámbito de estudo, que transcorre entre
os 75 e 100 m de altitude.

Fig.1.7.1.1: Gradiente altitudinal no ámbito de estudo. Fonte: Elaboración propia

En relación ca pendente, o estudo realizado amosa maioritariamente pendentes reducidas a zona ten
características chairas con pendentes que van dende 0 ata o12%. No artigo 79.2.c do Decreto
143/2.016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia,
especifícase que non se poderán delimitar sectores de solo urbanizable en terreos que presenten unha
pendente media igual ou superior ó 50 %.

Fig.1.7.1.2: Pendentes da zona. Fonte: Elaboración propia

Orientación
A orientación xeral dos terreos é norleste e leste na súa maior parte e surleste en menor medida.
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1.7.2

XEOLOXÍA

O mapa xeolóxico 1/50.000 do “Instituto Geológico y Minero de España” (IGME) da zona é a folla 9 (8-3)
Foz.

Fig.1.7.2.1: Pendentes da zona. Fonte: Elaboración propia

A zona atópase na zona denominada Q1 T. Depósito fluvial. Bancais. Bancais que descansan sobre o
granito alterado de Ferucha. Constituído principalmente por cuarzo. A zona presenta uns recursos de
augas subterráneas limitados e escasa permeabilidade.
1.7.3

CLIMA

A clasificación climática realizada por Papadakis da zona de estudo é mediterráneo marítimo, cun
inverno Ci (citrus) e un verán M (millo).
Defínese un período frío ou de xeadas de 4 a 5 meses, un período cálido de 0 a 1 mes e un período seco
ou árido de duración media de 1 a 2 meses.
O rango de temperaturas é o seguinte:


Temperatura máxima aproximada de entre 20 a 24 ºC.



Temperatura media anual aproximada de entre 13 a 15 ºC.



Temperatura mínima aproximada anual de entre 4 a 6 ºC.

A pluviometría media anual aproximada é de 800-1.200 mm.
A ETP (Evapotranspiración potencial) e o réxime de humidade son mediterráneo húmido.
1.7.4

HIDROGRAFÍA

O concello de O Valadouro atópase dentro da demarcación de Galicia-Costa, xestionada por Augas
de Galicia e dentro do sistema de explotación do Río Landro e Río Ouro.
Dentro do ámbito non aparecen cursos fluviais. O mais próximo se atopa na zona próxima no norte e
leste e se denomina Rego da Faia.
Na seguinte figura obsérvase a zona pola que transcorre o rego con respecto ó ámbito de estudo.
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Fig.1.7.4.1: Rego da Faia e ámbito da modificación puntual. Fonte: Elaboración propia

1.7.5

HIDROXEOLOXÍA

Zona de formacións impermeables o de moi baixa permeabilidade que poden albergar acuíferos
superficiais por alteración o fisuración. O Mapa de permeabilidades do “Instituto Geológico Minero de
España” (IGME) 1:200.000 clasifica a zona como de baixa permabilidade.
1.7.6

ATMOSFERA

Os factores que mais condicionan e inflúen sobre a atmosfera son as fontes de contaminación lumínica,
acústica ou química. A zona urbana do concello é un dos principais puntos xeradores de
contaminación lumínica e acústica existentes na actualidade no municipio.
A zona industrial que se pretende delimitar ca presente modificación puntual é a zona con maior
potencial contaminador atmosférico. Dita potencialidade céntrase nas futuras industrias que se poden
implantar na zona e nas actuacións derivadas da urbanización.
1.7.7

VEXETACIÓN POTENCIAL E VEXETACIÓN ACTUAL

A zona atópase dentro da rexión bioxeográfica atlántica e do piso colino. Segundo Rivas - Martínez a
etapa madura ou clímax, determínase a partir das rexións bioxeográficas e os pisos climáticos. A partir
destes datos, descríbese a vexetación segundo a altitude, podendo atopar as seguintes especies
arbóreas principais como clímax dentro do concello:


Serie Colino-montana galaicoasturiana acidófila do carballo ou Quercus robur (Blachno spicantQuerceto roboris sigmentum) robledales acidófilos. Faciación colina-templada con Laurus
nobilis.

A vexetación actual da zona difire da vexetación potencial. As parcelas afectadas pola presente
modificación puntual atópanse ocupadas na súa maior parte por especies de repoboación de rápido
crecemento, Eucaliptus globulus e Pinus radiata.
1.7.8

USOS DO SOLO

Na actualidade a zona presenta os seguintes usos:
USO
Pasteiro
Repoboación

SUPERFICIE (m2)
41.953,39
43.638,89

PORCENTAXE (%)
49
51

Táboa 1.7.8.1: Usos do solo. Fonte: Elaboración propia.

La zona de repoboación está ocupada polas especies de rápido crecemento que se mencionan no
apartado anterior.
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Fig.1.7.8.2: Usos do solo. Fonte: Elaboración propia.

1.7.9

PARCELARIO, CATASTRO E PROPIEDADE

No concello existen cinco Montes Veciñais en Man Común, ningún deles afecta á zona obxecto desta
modificación.
IDMONTE
1149

1152
1151

NOME
XESTO, CAMPO DO CARBALLIDO,
PORTO DO RÍO, REGO DA POLTRA,
VEIGA DE LAMAS, CADRAMÓN E
MONTE RUBIO
FREXULFE
XESTACA E GRANDAVELLA

1153

A LAXE

1150

ESCULCA, BARREIRA MOURA,
CABALEIROS E REGO DO MADEIRO

PARROQUIA
CADRAMÓN

COMUNIDADE
CADRAMÓN

DATA
26/05/1.980

FREXULFE
SAN TOMÉ DE
RECARÉ
SAN XOÁN DA
LAXE
VILACAMPA

FREXULFE
SAN TOMÉ DE
RECARÉ
SAN XOÁN DA
LAXE
VILACAMPA

30/06/1.980
30/06/1.980
25/05/1.980
26/05/1.980

Táboa 1.7.9.1: Montes Veciñais en Man Común. Fonte: Medio Rural.

No concello aparecen tamén dúas zonas de concentración parcelaria.
NOME DA ZONA
FREXULFE
VALADOURO, ZONA CENTRO

ÚLTIMA FASE APROBADA
Acordo
Rematada

SUPERFICIE (ha)
118
602

Táboa 1.7.9.2: Concentracións parcelarias do concello. Fonte: Medio Rural.

Unha parte do ámbito delimitado nesta Modificación Puntual como urbanizable é de titularidade
municipal. A restante superficie, de titularidade privada, fai necesaria a súa adquisición por parte do
concello mediante expropiación, podendo así realizar as actuacións previstas que pasan por regularizar
o ámbito e completar a urbanización.
Na seguinte figura móstrase o parcelario existente no ámbito clasificando como solo urbanizable
delimitado. (Véxase plano 04. Parcelario).
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Fig.1.7.9.3: Parcelario coa delimitación do ámbito de solo urbanizable. Fonte: Catastro e elaboración propia.

No anexo de Relación de Propietarios se detallan os titulares das parcelas comprendidas neste ámbito.
1.7.10

VALORES AMBIENTAIS EXISTENTES

No concello de O Valadouro aparece as seguintes espazos naturais incluídos na Rede Galega de
Espazos Naturais Protexidos, Rede Natura 2.000 ou áreas protexidas por instrumentos internacionais,
conforme ás categorías incluídas na Lei 42/2.007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da
biodiversidade e na Lei 9/2.001, do 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia. Ningún deles
afecta ó ámbito da presente modificación puntual:


Reserva da Biosfera Terras do Miño.



Espazos naturais da Rede Natura 2.000 e da Rede Galega de espazos Naturais.
o

Serra do Xistral ZEC-ZPVN.

o

Río Ouro ZEC-ZPVN

Os hábitats de interese comunitario presentes na zona segundo o Atlas de Hábitats de España son:
Hábitat
3260
4030
4090
8220
91E0*

Nome
Comunidades de Ranunculus pseudofluitans con Callitriche lusitanica
Breixo e toxo meso xerófilo termo mesotemplado galaico portugués e galaico asturiano
setentrional
Xesteiras con Toxos
Vexetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila e esciófila, de solos pouco profundos
con Anograma
Alisedas cántabro-atlánticas

Táboa 1.7.10.1: Hábitats. Fonte: Atlas de hábitats de España.

Estes hábitats afectan a unha pequena zona do ámbito como se observa no plano correspondente.
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1.7.11

PAISAXE

No Atlas da paisaxe de España a zona se inclúe dentro de:


Unidade da paisaxe: Montes da mariña occidental lucense.



Subtipo de paisaxe: Montes litorais da mariña lucense e os Bergantiños.



Tipo de paisaxe: Serras litorais e prelitorais cantábrico atlánticos.



Asociación: Serras e montañas atlánticas e subatlánticas.

Segundo o traballo realizado por Bouhier (1.979) na zona prodúcese a transición entre as unidades
Agras-Bocage e o Bocage. Nesta zona a característica principal das agras é que eran de pequeno
tamaño.
Segundo a estratexia galega da paisaxe a cobertura da zona é o agrosistema intensivo. O concello
forma parte da gran área paisaxística de A Mariña-Baixo Eo, unidade da paisaxe A Mariña-Baixo Eo
Interior. Non se delimitan Áreas de Especial Interese paisaxístico no ámbito delimitado pola presente
modificación puntual.
A zona de estudo atópase condicionada pola presenza do asentamento poboacional de Ferreira de O
Valadouro, o que confire unhas características propias da paisaxe urbana xerada polo home aínda que
o núcleo sexa de baixa densidade.
Presenta as tipoloxías, usos e configuración típicas dunha vila urbana, cunha poboación de 768
habitantes no ano 2.016.
A zona na que se localiza a actuación presenta certa antropización debido á presenza das dotacións
xa executadas e á proximidade ó núcleo urbano o que produce unha maior compactación das zonas
urbanizadas e dos usos e intensidades edificatorias.
No resto do concello a situación é diferente xa que se caracteriza pola elevada ruralidade e
naturalidade.
Ademais, a delimitación e ordenación propostas considéranse congruentes cos instrumentos
establecidos na Lei 7/2.008, de protección da paisaxe de Galicia.
1.7.12

PATRIMONIO

Incorpórase a información resultante da Prospección Arqueolóxica intensiva realizada por arqueólogo
competente o 18 de marzo do 2.016, no que se analizan os elementos arqueolóxicos existentes no
ámbito delimitado por esta Modificación Puntual. Dita prospección finalizou o 30 de marzo de 2.016
mediante resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (ED102A 2016/018-0).
Na zona aparecen os seguintes elementos que deben ser catalogados: Túmulo 1 do campo de fútbol
GA27063015 e túmulo 2 do campo de fútbol GA27063016.
Na planimetría da presente modificación puntual aparecen grafadas as zonas integrais e os contornos
de protección dos bens.
Nas proximidades do ámbito delimitado identifícanse catro túmulos que tamén se incorporan nos planos
da modificación puntual co seu respectivo contorno de protección.
No catálogo incorpóranse todos estes elementos, cun plano de localización e co contido axustado ás
determinacións da Lei 5/2.016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
Non existen no ámbito elementos de interese arquitectónico ou etnográfico que merezan ser
catalogadas.
1.7.13
1.7.13.1

RISCOS NATURAIS

EROSIÓN

Na zona obxecto deste traballo os riscos erosivos, segundo fontes do “Instituto Geológico y Minero de
España” son os seguintes:


O nivel erosivo para a erosión de canles e medio.
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A erosión eólica é baixa.



A erosión laminar comprende valores entre 5-10 tn/ha/ano.



A erosión pluvial presenta uns valores para o factor R ou índice de erosión pluvial de 118,95, o
que se pode considerar moi baixa.

En resumo, a erosión potencial da zona é maioritariamente moderada.
1.7.13.2

ARXILAS EXPANSIVAS

O IGME na planimetría de Perigosidade de arxilas expansivas 1/1.000.000 clasifica como substrato non
arxiloso a zona de estudo.
1.7.13.3

INESTABILIDADE DO TERREO

Na planimetría do Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación e Medio Ambiente sobre Movementos
en masa, clasifícase a zona como de risco baixo. A continuación amósase unha imaxe desta planimetría
extraída dos sistemas de información deste ministerio.

Fig.1.7.13.3: Cartografía de movementos en masa. Fonte: MAPAMA.

As pendentes presentes na zona non favorecen a inestabilidade do terreo.
1.7.13.4

FALLAS ACTIVAS

Non aparecen identificadas fallas activas do cuaternario na planimetría xeral do IGME.
1.7.13.5

RISCOS ASOCIADOS Ó KARST

Segundo o mapa de Karst a escala 1.000.000 do IGME non aparece na zona de estudo ningunha zona
con predominio de formacións calcarias que poidan producir colapsos, afundimentos e subsidencias.
1.7.13.6

INUNDACIÓNS

Non existe risco de inundación no ámbito de estudo segundo os datos de Augas de Galicia.
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Fig.1.7.13.6: Zonas inundables de Augas de Galicia e ámbito de estudo. Fonte: Augas de Galicia.

1.7.13.7

INCENDIOS

No mapa de frecuencia de incendios do MAPAMA actualizado para o ano 2.016, o concello presenta
unha frecuencia de conatos e incendios de 47, o que supón unha frecuencia media a nivel municipal.
1.8

REDES DE SERVIZO EXISTENTES

Neste apartada descríbense as redes de servizos existentes no exterior do ámbito de estudo, ás que se
conectarán as proxectadas no interior do mesmo. Estas aparecen debuxadas nos planos 12.1, 12.2, 12.3
e 12.4. Conexión de servizos.
REDE VIARIA
O ámbito definido nesta Modificación Puntual atópase na marxe norte da estrada LU-152 entre Foz en
Ferreira de Valadouro. A estrada LU-152, de titularidade autonómica, forma parte da rede secundaria
de estradas e constitúe uns dos principais eixos de comunicación do municipio coa vila de Foz e a
Mariña lucense.
No extremo oeste da estrada, a 800 m da conexión prevista co ámbito sitúase unha rotonda que enlaza
coas seguintes estradas:


LU-161: conexión co núcleo de Ferreira, capitalidade de O Valadouro, a 850 m.



LU-162: conexión coa costa en Cangas de Foz (Foz), a 12,8 km.



LU-160: conexión co núcleo de A Seara, capitalidade de Alfoz, a 3 km.

SENENPRIETO

FASE:
DOCUMENTO:

Aprobación inicial

DATA:

MEMORIA

Xuño 2018

PÁXINA:

17 de 96

Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Concello de O Valadouro

Fig.1.8.1: Extracto mapa RAEGA (Rede Administrativa Estradas de Galicia), agosto 2017. Fonte: Xunta.

ABASTECEMENTO
A rede de abastecemento do O Valadouro atópase inventariada nun informe técnico (IT009-16RGG)
encargado polo Concello con data o 1 de Xuño de 2016. A rede municipal abastécese de tres
depósitos situados ó norte do municipio de capacidades 150 m³, 150 m³ e 500 m³ e consta de 61.497 m
de tubaxe de PVC e polietileno.
A zona do concello na que se atopa o ámbito de estudo abastécese do depósito de Budián situado
cara ó leste, de 150 m3 de capacidade. Este depósito abastece actualmente ós habitantes da
parroquia de Budián (núcleos de Amarela, A Arnela, Budián de Redeiro, O Calvario, Casal de Diego, Os
Casás, Centeás, Escourido, Freitemunde, A Granda, Lobeira, O Machuco, Pena Redonda, Pereiros, O
Porto da Vaca, Pradia, O Reguengo, San Cristovo, A Sara, A Telleira, Trasisto, O Vedreiro, Vilacemil e
Coto da Rega), ó núcleo de A Portela, na parroquia de A Laxe e unha pequena parte da capitalidade
de Ferreira, que supoñen un total de 214 habitantes.
O depósito de Budián localízase nas seguintes coordenadas ED50 29N:
X= 625.724,941
Y= 4.825.260,713
Non obstante, a rede de abastecemento de O Valadouro atópase conectada entre si, de forma que
pode considerarse todo o concello está abastecido polos tres depósitos, abríndose ou pechándose as
válvulas segundo as necesidades. Para o cálculo da capacidade da rede existente do apartado 3.6.2
considérase que toda a rede é única e abastece a todos os habitantes do concello conectados a
mesma.
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Fig.1.8.2: Esquema Rede Abastecemento O Valadouro. Fonte: Plan Auga.

SANEAMENTO
A EDAR municipal está compartida co concello limítrofe de Alfoz e atópase neste último municipio, na
parroquia de Bacoi, limítrofe co termo municipal de O Valadouro. A EDAR ten unha capacidade de
tratamento para 4.500 habitantes e se localiza nas seguintes coordenadas ED50 29N:
X=630.518,546
Y=4.822.603,706
Os colectores máis próximos ó ámbito existentes na actualidade son:
Colector principal de Ferreira: se inicia na beira do río Ferreira no núcleo do mesmo nome e
discorre paralelo ó río pola súa marxe esquerda. Nos últimos metros incorpórase ó río Ouro e
cruza a estrada LU-160 na zona da Ponte. É de PVC e 400 mm de diámetro.

Colector secundario estrada LU-160: lonxitudinalmente á estrada de conexión co núcleo de
Castro do Ouro (Alfoz) atópase un colector de PVC e 315 mm de diámetro. Está prevista a
conexión directa do campo de fútbol próximo ó ámbito con esta rede mediante tubaxe de
315 mm de PVC.

Colector secundario estrada LU-152: parte do cruce coa estrada LU-160 e esténdense ata o
cambio de rasante antes do campo de fútbol, a unha distancia aproximada de 300 m da
rotonda do devandito cruce. É de PVC e diámetro 315 mm.
Todos estes colectores entroncan co colector principal de Alfoz, de 500 mm de diámetro, que discorre
paralelo ó río Ouro ata chegar a EDAR de Valadouro – Alfoz.


O colector existente na estrada LU-152, aínda sendo o máis próximo, non é o máis recomendable para a
conexión co ámbito porque finaliza no núcleo de vivendas situado cara o oeste e existe un cambio de
rasante na estrada despois, facendo necesario un bombeo para acadar a cota. É máis recomendable
por razóns económicas e de eficiencia a conexión co futuro tramo que conectará o campo de fútbol
co colector na estrada LU-162, cuxa execución é inminente.
REDE ELÉCTRICA
Existe ó longo da estrada LU-152 un tendido eléctrico aéreo de alta tensión de terceira categoría (antiga
media tensión) de 20 kV de capacidade.
No mes de Xullo do ano 2.017, o Concello remite á empresa subministradora, BEGASA, un escrito
solicitando información sobre a suficiencia da rede existente para o polígono previsto. En resposta a esta
solicitude BEGASA emite o informe 100000052728/NM07 do 27 de setembro de 2017, adxunto no ANEXO
3 da presente memoria.
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Segundo este informe, a distribución eléctrica principal no entorno do polígono que nos ocupa faise
mediante unha rede de 20 kV que parte da subestación de Foz 132/20 kV a través de dos liñas de 20 kV
"LMT Cangas" e "LMT San Martiño". Estas liñas alimentan un conxunto de centros de transformación no
concello de Valadouro que suman unha potencia contratada de 6.400 kW, atendendo as necesidades
de uns 1.700 usuarios.
En función dos datos facilitados polo concello que afectan ó desenvolvemento do ámbito, BEGASA
estima necesaria unha potencia adicional de 794 kW (potencia aparente 992,5 kVA) para atender as
necesidades do novo ámbito.
TELEFONÍA
Nas beiras da estrada LU-152 sitúase un tendido aéreo telefónico que atravesa o ámbito de estudo
transversalmente.
RECOLLIDA DE LIXO
A recollida no núcleo urbano de O Valadouro é selectiva, e realízase todos os días no núcleo urbano de
Ferreira e unha vez por semana nas demais parroquias para os residuos orgánicos e vidro. É destacable
que as características do Concello, fundamentalmente composto por vivendas con animais de granxa,
fan que o volume de residuos orgánicos sexa moi inferior ó habitual. Na actualidade, vaise licitar o
servizo conxunto Valadouro - Alfoz para optimizar recursos e aumentar a frecuencia de recollida en
ambos concellos.
O punto limpo da localidade, xestionado por COGAMI, atópase á entrada do ámbito obxecto do
proxecto, podéndose depositar nel os seguintes residuos:

Fig.1.8.3: Residuos xestionados no Punto Limpo. Fonte: SIRGA

GAS
Actualmente non existe rede de gas no ámbito de estudio nin previsión de executala.
TRANSPORTE URBANO
A liña de transporte público existente no concello está compartida co concello limítrofe de Alfoz. Na
actualidade, existe unha parada de autobús a escasos metros da entrada prevista no ámbito que
poderán usar os usuarios do polígono. A única liña existente na localidade é a que leva os nenos ó
colexio e ó instituto, que non está operativa no verán.
Recentemente iniciáronse xestións coa Xunta para que o concello de O Valadouro se integre no mapa
de transporte público da Mariña, comunicándose así con Foz e con Burela.
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2 MEMORIA XUSTIFICATIVA. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
A Lei 2/2.016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG), no artigo 83 define a modificación de
planeamento e as disposicións necesarias para a súa tramitación e aprobación.
A presente Modificación Puntual xurde da necesidade de definir un solo urbanizable industrial e
comercial que permita acoller estes usos nun espazo adaptado que reduza os impactos ó medio
ambiente. Na Disposición transitorio primeira da LSG punto 2.b faise referencia ó solo urbanizable apto
para urbanizar referindo o seu réxime como o do solo rústico.
No Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia defínese un ámbito de maiores
dimensións dentro do solo apto para urbanizar das Normas Subsidiarias de Planeamento de O
Valadouro. De dito ámbito iniciouse a tramitación para definir a súa ordenación detallada, no ano
2.008. Debido a que non se concluíu a tramitación de dito instrumento, a que os custos de conexión, en
concreto os eléctricos son moi elevados e a que na zona, o concello non dispón de ningunha parcela
de titularidade municipal que facilite o desenvolvemento do ámbito por expropiación, decídese
modificar o sector de solo urbanizable definido.
O que se pretende por tanto é definir un solo urbanizable ó abeiro da LSG de dimensións suficientes para
acoller os futuros desenvolvementos, pero menor que o definido nas Normas Subsidiarias de
Planeamento e no Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia.
No artigo 83.1 da LSG, referido á modificación dos plans urbanísticos, exponse que: “Calquera
modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público
debidamente xustificadas”.
A ausencia dunha zona para acoller novos desenvolvementos de tipo industrial e comercial nun
contexto adecuado desde o punto de vista urbanístico e medioambiental, xustifican o interese público
da presente modificación.

2.1

XUSTIFICACIÓN DO INTERESE PÚBLICO DA MODIFICACIÓN

Os obxectivos desta modificación que responden ao interese público son os seguintes:






2.2

Adaptación das Normas Subsidarias de Planeamento á realidade urbanística e xurídica
existente na actualidade.
A creación dunha área industrial e comercial no concello, preparada para recoller novos
usos.
Titularidade dos terreos. O concello dispón dunha das parcelas de maior superficie do
ámbito.
Dotación de espazos de aparcadoiro suficientes para os futuros desenvolvementos a
implantar e para as dotacións xa existentes no entorno próximo.
Completar as dotacións co establecemento de zonas verdes que protexan os elementos
arqueolóxicos existentes.

XUSTIFICACIÓN DA CLASIFICACIÓN DA ZONA NORTE DO ÁMBITO COMO SOLO URBANIZABLE

Os terreos incluídos dentro da delimitación posúen características xeotécnicas e morfolóxicas axeitadas
para o seu desenvolvemento urbanístico, reducidas pendentes e boas condicións de cohesión e
resistencia para admitir edificacións.
A área delimitada non se atopa en situación de risco debido a ningún fenómeno natural predicible.
Por último, o impacto territorial que provocarían as conseguintes obras de urbanización poderán
minimizarse, levándose a cabo axeitadas medidas preventivas e correctoras, durante a realización das
mesmas.
A proximidade do ámbito á capitalidade municipal reduce o impacto da antropización producida pola
transformación urbanística. A conexión do ámbito realizarase ca estrada autonómica da rede
secundaria.
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O artigo 27 da LSG sobre o solo urbanizable define: “solo urbanizable os terreos que o planeamento
considere necesarios e axeitados para permitir o crecemento da poboación e da actividade
económica ou para completar a súa estrutura urbanística.
Na presente Modificación Puntual definirase o sistema de actuación e a ordenación detallada do
sector.
A expropiación é o sistema de actuación definido para o desenvolvemento desta actuación.
3 MEMORIA DESCRITIVA
3.1 DESCRICIÓN E CONTIDO DA MODIFICACIÓN
A presente Modificación Puntual persegue a modificación da clasificación urbanística de parte da zona
delimitada ó norte da estrada LU-152, dende a actual de solo apto para urbanizar industrial (SAUI), á de
solo urbanizable industrial (SURBI), e a súa ordenación detallada ó amparo da Lei 2/2.016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia (LSG) e do seu Regulamento de aplicación, segundo o Decreto 143/2.016,
do 22 de setembro.
Na actualidade, ó solo apto para urbanizar tras a entrada en vigor da LSG e pola Disposición transitoria
primeira punto 2.b pasou a aplicárselle o disposto no solo rústico. O concello carece por tanto de solos
urbanizables que permitan recoller os desenvolvementos urbanísticos de tipo industrial ou terciario.
A superficie total afectada por este proxecto de modificación é 88.878,72 m2.
ORDENACIÓN PROPOSTA NA MODIFICACIÓN PUNTUAL
SURBI

83.620,3 m²
Industrial

38.259,84 m²

Comercial

719,48 m²

Aparcadoiro

3.295,94 m²

Zonas verdes

23.197,75 m²

Equipamentos

4.796,89 m²

Viario público

13.350,57 m²

SX-IC1 Púb-Prev

5.258,42 m²

3.2 RÉXIME URBANÍSTICO DE APLICACIÓN
Será de aplicación o réxime urbanístico do solo urbanizable (Sección 3ª do Capítulo III do Título I da LSG,
solo urbanizable).
No Artigo 56 defínense as determinacións en solo urbanizable, describindo os aspectos que deben estar
contidos dentro dos plans de ordenación municipal sobre este tipo de solo. Nesta Modificación Puntual
analizaranse todos os puntos necesarios para o cumprimento deste artigo e para a correcta definición
da ordenación detallada.
No Artigo 56.2, a LSG permite ordenar detalladamente aqueles sectores de desenvolvemento
urbanístico preferente de maneira que se poidan executar directamente sen necesidade de
planeamento de desenvolvemento. A presente M.P. ordena detalladamente o sector de solo
urbanizable obxecto desta modificación, co mesmo contido e determinacións esixibles a un Plan Parcial.
Cúmprense tamén, as determinacións contidas no Regulamento da LSG, aprobado polo Decreto
143/2.016, do 22 de setembro con respecto ó solo urbanizable e ás Modificacións Puntuais e ós Plans
Parciais
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3.3 ÁMBITO
O ámbito inicial delimitado nas N.S.P. presenta unha elevada superficie que ca delimitación realizada
na presente Modificación Puntal se reduce considerablemente. Ademais, a presente delimitación
axústase ás pegadas físicas do terreo e ó parcelario oficial de catastro.

Fig. 3.3.1: Ámbito actual das NSP de Solo Apto para Urbanizar e ámbito proposto como solo urbanizable na presente Modificación
Puntual. Fonte N.S.P. e elaboración propia.

Dentro do ámbito delimitado, o concello dispón da titularidade de 19.740 m2 dos 83.620,3 m². Na
seguinte figura amósase o ámbito de solo urbanizable que propón a presente Modificación Puntual
adaptado ó parcelario. O ámbito proposto abrangue un sector completo.

Fig. 3.3.2: Ámbito de solo urbanizable proposto. Fonte: elaboración propia.
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3.4 ORDENACIÓN PROPOSTA
Na ordenación do sector recóllense os ámbitos que deben ser protexidos dentro das zonas verdes do
ámbito e se prevé tanto a futura conexión do viario ca estrada autonómica como un viario interior
estruturante e se analizan os equipamentos, as redes e servizos existentes, cumprindo cos estándares que
define a LSG e o seu Regulamento de aplicación.
A continuación amósase unha figura resumo da ordenación proposta, que se poderá ver con máis
detalle no plano 11. Ordenación detallada.

Fig. 3.4: Ordenación proposta. Fonte: elaboración propia

Prevese a ordenación dun sector no que priman os usos lucrativos e os dotacionais a partes iguais.
Buscarase a adecuada integración dos elementos de valor arqueolóxico e as dotacións existentes na
zona próxima o sector. Mediante a adecuada integración dos primeiros nunha ampla zona verde e
mediante o deseño de espazos de aparcadoiro que permitan dotar de prazas suficientes ás dotacións
implantadas.
Ademais, prevese a modificación do acceso ó Punto Limpo de xeito que se acondicionará un ámbito
do sector que tamén, permitirá o aparcadoiro.

As superficies de solo destinadas a cada uso amósanse a continuación:
a)

b)

Solo urbanizable: 83.620,3 m²


Industrial (ORDENANZA UR-1): 38.259,84 m²



Comercial (ORDENANZA UR-2): 719,48 m²



Aparcadoiro (ORDENANZA UR-3): 3.295,94 m²



Zonas verdes e espazos libres públicos (ORDENANZA UR-5): 23.197,75 m²



Equipamentos (ORDENANZA UR-4): 4.796,89 m²



Viario público: 13.350,57 m²
Sistema Xeral Viario (conexión) adscrito: 5.258,42 m²

A continuación detállanse as superficies e edificabilidades máximas permitidas dentro do sector de solo
urbanizable:
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DOTACIÓNS PÚBLICAS:
CATEGORÍA
Infraestruturas
Comunicación

Espazos libres
Zonas verdes

ID.
de

e

SISTEMA

USO

SX-IC1 Púb-Prev.

Conexión viaria

SL-IC1 Púb-Prev

Viario

SL-IC2 Púb-Prev
SL-IC3 Púb-Prev

TIPO

Xeral

Previsto

5.528,42

Local

Previsto

13.350,57

Aparcadoiro Punto limpo

Local

Previsto

1.259,79

Aparcadoiro Xardín

Local

Previsto

2.036,15

TOTAL SISTEMA XERAL INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN

5.528,42

TOTAL SISTEMA LOCAL INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN

16.646,51

SL-ZV1 Púb-Prev

Xardín dos Túmulos

Xeral

Previsto

14.202,92

SL-ZV2 Púb-Prev

Xardín

Local

Previsto

3.796,15

TOTAL SISTEMA LOCAL ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES
Equipamentos

SUPERFICIE m²

17.999,07

SL-D Púb-Prev

Deportivo

Xeral

Previsto

2.397,55

SL-C Púb-Prev

Cultural

Xeral

Previsto

2.399,34

TOTAL SISTEMA LOCAL EQUIPAMENTOS

4.796,89

APROVEITAMENTO LUCRATIVO
TIPOLOXÍA

ORDENANZA

OCUPACIÓN m2

ALTURAS

EDIFICABILIDADE
TOTAL m2

Industrial

UR1

22.955,90

2

45.911,81

Comercial

UR2

431,69

2

863,38

TOTAL

46.775,19

3.5 XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS ESTÁNDARES, INDICADORES, CRITERIOS OU LÍMITES
ESTABLECIDOS POLA LEXISLACIÓN URBANÍSTICA
3.5.1

LÍMITES DE SUSTENTABILIDADE

No artigo 41.3 da LSG determínanse os límites de sustentabilidade en solo urbanizable industrial ou
terciario, a superficie edificable total do sector non poderá superar 1 m2 edificables por cada m2 de solo.
Superficie do ámbito

83.620,3 m²

Edificabilidade
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Superficie edificable
3.5.2

=

46.775,19 m² e

≤

1

x

83.620,3 m²

=

83.620,3 m²e

CALIDADE DE VIDA E COHESIÓN SOCIAL

No artigo 42 da LSG e no seu Regulamento determínanse as reservas mínimas de solo para DOTACIÓNS
LOCAIS en solo urbanizable. Segundo o artigo 165.1 do Regulamento da LSG, cando o plan parcial
estableza usos pormenorizados compatibles coo principal, as reservas de solo para sistemas locais
xeradas polos usos compatibles calcularanse sempre segundo o uso que xere as maiores reservas. A
continuación amósanse as dotacións locais previstas pola M.P.
DOTACIÓNS LOCAIS

Necesario

Espazos libres públicos
locais

18 m2 de solo por cada 100 m2 edificables e
como mínimo o 10% da superficie total do
ámbito (>8.419,53 m2)

17.999,07 m2 *

Equipamentos públicos
locais

10 m2 de solo por cada 100 m2 edificables
(>4.677,52 m2)

4.796,89m2

Infraestruturas de
comunicación

-

Prazas de aparcadoiro

Arborado

Proxectado

16.646,51 m2

1 prazas / 100 m2 edificables (≥ 467 prazas)

> 467 prazas

(1/4 de dominio público) (≥ 117 públicas)

(204 prazas
públicas**)

1 árbore por cada 100 m2 edificables ***

>467 árbores

* Computáronse aqueles espazos libres públicos que contan coas seguintes características:
−

As reservas de solo para dotacións urbanísticas prevense nos lugares máis adecuados para
satisfacer as necesidades da poboación, co fin de asegurar a súa accesibilidade,
funcionalidade e integración na estrutura urbanística, de acordo co disposto no Artigo 42 da
Lei 2/2.016.

−

O artigo 70 do Regulamento da LSG: a superficie dos espazos libres computada cumpre os
requisitos establecidos para os xardíns, superficie mínima de 1.000 m2, circunferencia inscrita
de 30 m de diámetro e un largo mínimo de 15 m en todo caso.

** 1 árbore cada 3 prazas de aparcadoiro público. Computáronse as prazas de aparcadoiro situadas
no espazo viario público e nas parcelas adicadas a aparcadoiro, excluíndo as prazas situadas dentro
das parcelas de aparcadoiro privado.
***Segundo o artigo 75.2.2º do Regulamento da LSG.
Ademais seguiranse os criterios establecidos no Regulamento da Lei 2/2.016 do solo de Galicia:
•
•
•

Artigo 65 para a definición das dotacións urbanísticas.
Artigo 74 para a definición dos viarios.
Artigo 75 para a dotación de aparcadoiros.

Neste caso, as prazas de aparcadoiro públicas contan cunhas dimensións mínimas de 2,40 x 4,50 m. O
ámbito cumpre coa esixencia do 2% de reserva de prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade
reducida (a ordenación reserva 13 prazas).
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En canto ó aparcadoiro privado, disporase no interior das parcelas industriais, no espazo que queda
baleiro pola edificación dentro das parcelas. As prazas terán as dimensións mínimas fixadas nas
normativas de aplicación.
No que respecta ós SISTEMAS XERAIS, nesta modificación introdúcense os seguintes sistemas xerais:
SISTEMAS XERAIS

Nome

Superficie de solo

Conexión viaria

SX-IC1

5.528,42m2

3.5.3

NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA

A presente Modificación Puntual prevé a apertura de novos viarios, que cumprirán o previsto no artigo
74 do Regulamento da LSG. O viario deséñase en sentido favorable do relevo de xeito que non se
acaden pendentes que produzan grandes movementos de terra. Cumprirá:


un largo mínimo de 12 m



As glorietas e cruces deseñados para que podan permitir o acceso dos vehículos de
emerxencia.



As beirarrúas terán un largo mínimo de 2 m.



Os carrís de circulación de vehículos terán un largo mínimo de 3,5 m.



Nos sectores de solo urbanizable os viarios principais disporán de carril-bici. Estes de ser de
dobre sentido presentarán largo mínimo de 2,20 m.

A presente Modificación Puntual establece unha equilibrada articulación de usos, actividades, e
tipoloxías edificatorias compatibles, harmonizando a ordenación proposta coa topografía dos terreos.
Tivéronse en conta as previsións necesarias para evitar barreiras arquitectónicas e urbanísticas, de
maneira que as persoas con mobilidade reducida vexan facilitado ó máximo o acceso directo ós
espazos públicos e ás edificacións públicas e privadas, de acordo coa normativa vixente sobre
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
Prevese unha reserva de solo para uso comercial en cumprimento ca reserva mínima do 1% da
edificabilidade residencial do ámbito prevista no artigo 78.5 do Regulamento da LSG.
A presente MP fixa a altura máxima das edificacións e proporción ó largo das vías e ós usos implantados.
Procurarase tamén evitar as medianeiras vistas, promovendo sempre o remate das existentes e evitando
a aparición de novas. Para elo as edificacións poderán adosarse a lindeiros co compromiso expreso de
adosamento da parcela colindante.
Non se permite a realización de sotos nin semisotos.
As novas redes de servizos serán soterradas no ámbito da presente Modificación Puntual.

3.6

CONEXIÓNS COS SISTEMAS XERAIS EXISTENTES E PREVISIÓNS DE AMPLIACIÓN

Segundo o ortigo 56 da LSG, “os plans xerais de ordenación municipal conterán, en solo urbanizable, as
seguintes determinacións: d) Determinación das conexións cos sistemas xerais existentes e exteriores ao
sector e, se é o caso, previsión das obras necesarias para a ampliación e o reforzo dos devanditos
sistemas en función das necesidades xeradas pola actuación e de forma que se asegure o seu correcto
funcionamento.”
Por outra banda, o artigo 68 da LSG establece que os Plans Parciais conterán a seguinte determinación:
“g) Medidas necesarias e suficientes para garantir a adecuada conexión do sector cos sistemas xerais
exteriores existentes e, se é o caso, a ampliación ou reforzo dos devanditos sistemas e dos equipamentos
e servizos urbanos que vaian ser utilizados pola poboación futura. Igualmente, deberá resolver os
enlaces coas estradas ou vías actuais e coas redes de servizos de abastecemento de auga e
saneamento, subministración de enerxía eléctrica, telecomunicacións, gas e outros.
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Nos seguintes subapartados analízanse os sistemas xerais dispoñibles no ámbito de estudo e as súas
previsións, e estímase a demanda futura que terá o polígono para establecer a suficiencia ou eventuais
ampliacións da rede. Para as previsións de saneamento e abastecemento utilizáronse as instrucións
técnicas publicadas por Augas de Galicia.
3.6.1

REDE VIARIA

A conexión do ámbito coa rede de estradas realízase a través dun novo acceso á estrada LU‐152 Foz Ferreira de Valadouro, que constitúe o límite sur do sector de estudo. A estrada LU-152 forma parte da
rede secundaria da Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEGA) e constitúe a conexión principal
de Valadouro coa vila de Foz en sentido leste (pk decrecente).
Estradas afectadas polo planeamento
Denominación

Categoría

LU-152 Foz (N-642) - Ferreira
de Valadouro (LU-160)

Velocidade legal no
tramo afectado
(km/h)

Secundaria

Lonxitude afectada (km)

0,186

90

O deseño do acceso cómpre as determinación establecidas na Lei 8/2013, do 28 de Xuño, de Estradas
de Galicia, o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento Xeral de estradas de
Galicia e a Orde Circular 2/2017 pola que se regulan os accesos na rede autonómica de estradas de
Galicia.
O acceso proxectado é un acceso a nivel canalizado con cuñas de cambio de velocidade para
acceder e saír do polígono e unha glorieta partida. A lonxitude das cuñas de aceleración e
deceleración é de 60 m (táboa 6 Orde Circular 2/2017) e o radio de enlace das aliñacións é superior ós
15 m.
A Intensidade Media Diaria (IMD) da estrada LU-152 no tramo no que se atopa o novo acceso é inferior
ós 1.500 vehículos (Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de Estradas do ano 2.016) polo que pode
realizarse o cruce dun carril da estrada para entrar e saír do polígono. A glorieta partida favorece tamén
o cambio de sentido no caso de ser necesario.
Os elementos do novo acceso que se sitúen na zona de Dominio Público da estrada LU-152
incorporaranse á devandita zona de Domino Público.
Por outra banda, dada a capacidade da estrada LU-152, o impacto do tráfico derivado desta
implantación estímase admisible.
3.6.2

REDE DE ABASTECEMENTO

Nos cálculos efectuados nesta modificación puntual considérase que toda a rede municipal é única e
abastece a todos os núcleos poboacionais do Concello. O Concello de O Valadouro ha sufrido nos
últimos dez anos un decrecemento poboacional dun 10% polo que non se considera un incremento
significativo da poboación no Concello nun horizonte próximo. Dado o decrecemento poboacional
continuo destes últimos dez anos, considérase nos cálculos de abastecemento a saneamento a
poboación existente no ano 2.016 para o horizonte futuro de proxecto.
Segundo datos da Deputación de Lugo (EIEL, 2.015) o número de habitantes non conectados á rede
supón un 12% dos núcleos poboacionais enquisados polo que aplicaremos este coeficiente redutor ó
número de habitantes no ano 2.016.
Para o análise da demanda existente tómanse as consideracións establecidas nas instrucións técnicas
para obras hidráulicas (ITOHG) de Augas de Galicia. Estímase así unha dotación por habitante e día de
210 litros segundo a táboa 1 do apartado 2.1.2, considerando actividade industrial – comercial baixa:
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Demanda actual
(Táboa 1 do apartado 2.1.2 ITOHG-ABA-1/1)
Caudal
Habitantes Dotación
Caudal
medio
(IGE, 2016) máxima
medio
Coef. -12% (L/hab.día) diario
diario (l/s)
(m3/día)
1.774
210
372,54
4,31

Demanda
diaria
punta (l/s)

Coef.
Estac.

5,17

1,20

Coef
(Cp
h,urb)

Caudal punta
horario
(l/s)
13,80

2,67

Aínda que O Valadouro non é un destino vacacional habitual, segundo datos da Deputación de Lugo
(EIEL 2.015) a poboación estacional máxima supera o 20% da poboación non estacional. Adoitase así o
valor de 1,2 para o coeficiente estacional.
A dotación municipal máis significativa é a piscina, pero é estacional, abríndose unicamente en verán
polo que non se considera a súa aportación ó caudal. Tampouco dispoñen no concello de zonas verdes
de especial entidade.
A continuación no cadro resumen móstranse as necesidades xeradas no solo urbanizable. A demanda
asociada a nova actividade industrial que xerará o ámbito calcúlase en función da superficie do
mesmo para unha tipoloxía industrial de consumo baixo de auga. Non se espera a implantación de
industrias con altos consumos de auga.
Tómase de novo como referencia as ITOGH de Augas de Galicia:
Demanda no ámbito
(Táboa 10 do apartado 2.2.2 ITOHG-ABA-1/1)
Caudal
Caudal
medio
Dotación
Superficie
medio
diario
(l/s.Ha)
(Ha)
diario (l/s)
(m3/día)
0,25
8,36
180,61
2,09

Coef.
Estac.
1,00

Demanda
diaria
punta (l/s)
2,09

Coef
(Cp
h,urb)

Caudal punta
horario
(l/s)

4,97

10,39

Estas demandas sumadas as existentes no municipio supoñen un 553,23 m3/día que deberán
subministrarse na conexión para que todo o ámbito teña suficiente caudal de auga. O caudal punta
que se deberá subministrar no concello no ano horizonte de proxecto será de 24,19 l/s e a demanda
punta diaria de 7,26 l/s.
A capacidade dos depósitos existentes debe ser tal que poida abastecer a demanda punta diaria
durante un día completo, considerándose un volume adicional para incendios do 20% (apartado 4.1
ITOHG-ABA-1/5). Cos datos arriba expostos o volume que teñen que garantir os tres depósitos, de 800 m³
de capacidade en total, é de 753,28 m³. Conclúese que a capacidade dos tres depósitos é suficiente.
Debido a que os cálculos efectúanse a teito de planeamento e sempre considerando consumos de
auga elevados para acoller consumos elevados pero puntuais non será necesario reforzar a rede
existente mediante a ampliación dos depósitos actuais.
Para garantir o abastecemento do polígono cunha presión adecuada, haberá que facer unha nova
condución dende o cruce ó norte do polígono, na rúa Ramón Canoura (punto A55 do levantamento).
Neste punto a tubaxe é de polietileno, ten un diámetro de 90 mm e unha presión de 10 atm.
Recoméndase manter material e diámetro na nova condución que chegue ata o polígono.
O aumento de caudal polo tanto non suporá prexuízo para o adecuado funcionamento da rede de
abastecemento existente.
3.6.3

AUGAS PLUVIAIS

Para o cálculo de pluviais consideráronse as superficies urbanizadas ou por urbanizar, de viario e
edificacións de forma que se estime o volume de augas recollidas segundo criterios de Augas de
Galicia. Excluíronse as zonas verdes ó considerar que son superficies suficientemente permeables.
Tómase como referencia as ITOHG de Augas de Galicia, documento SAN-1/1, e utilízase o método
simplificado nelas previsto.
O método simplificado de Augas de Galicia toma a fórmula do Método Racional Modificado de Témez
(1991):
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=

Onde:
Q = Caudal (m3/s).

. .
360

C = Coeficiente medio de escorrenta da conca ou da superficie drenada.
I = Intensidade media (mm/h) de choiva correspondente ó período de retorno considerado e
a un intervalo igual ao tempo de concentración.
A = Área da conca (Ha).
Este método non pode empregarse nos escenarios de cálculo de entrada en carga da rede,
calculándose as conducións para un 75% de enchido. Os datos de partida son os seguintes:
- período de retorno T: 5 anos (táboa 2 da ITOHG-SAN-1/0, zonas industriais)
- precipitación máxima Pd: 120 mm (figura 3 da ITOHG-SAN-1/1)
- Superficie de cunca: 83.651,42 m²
Na seguinte táboa móstranse as características físicas básicas obtidas para a conca proxectada e
obtense o caudal punta de avenida:
SISTEMA

Superficie
(Ha)

Pendente*
(m/m)

Tc (horas)

Pd (mm)

ITc
(mm/h)

C

1

8,37

0,03

0,254

120

85,0441

0,5866

QP (m3/s)
1,1591

*Estímase unha pendente futura no ámbito do 3%.
Para determinar os diámetros de tubaria adecuados utilizouse a formula de Manning, e obtense que o
diámetro de tubaxe adecuado para este caudal, considerando tubaxes de PVC, é de 800 mm e 1% de
pendente.
O regulamento aprobado polo Decreto 141/2.012 de 21 de xuño, marco do servizo público de
Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia no artigo 9 contémplase prohibición expresa
do vertido de augas pluviais ó sistema de saneamento, sempre que sexa viable tecnicamente.
Por outra banda, segundo o artigo 44.i) do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de GaliciaCosta, aprobado por Real Decreto 11/2.016, establécese que: “4. Calquera novo desenvolvemento
residencial, industrial ou terciario preverá dúas redes de evacuación de augas separadas e
independentes, para augas pluviais e para augas residuais, incluíndose as TDUS (técnicas de drenaxe
urbana sustentable) precisas para garantir cualitativa e cuantitativamente o retorno da auga pluvial ao
medio receptor.”
A rede achegará as augas pluviais a dous depósitos reguladores soterrados previstos na zona sueste e
suroeste do ámbito. Está previsto que as pluviais sexan reempregadas para o rego das zonas verdes do
ámbito e incluso poderían empregarse tamén en caso de incendio. A solución proposta adecúa así o
sistema de pluviais ós requirimentos dos anteriores decretos.
3.6.4

SANEAMENTO

Segundo o establecido nas ITOHG, tómanse os valores dos caudais de abastecemento multiplicando
por 0,8 para reducir o consumo.
Demanda no ámbito
(Táboa apartado anterior x0,8)
Caudal
Dotación
Superficie
medio
(L/s.Ha)
(Ha)
diario
(m3/día)
0,25
8,36
144,48
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Considérase que todos os núcleos poboacionais de ambos concellos están conectados á rede de
saneamento, o que supoñen un total de 3.834 habitantes en total (IGE, 01/01/2016). Este dato tómase do
lado da seguridade, pois os habitantes conectados á rede son menos, ó estar algúns deles en zonas moi
afastadas. Na seguinte táboa amósase cal sería o volume de depuración no horizonte de proxecto:

Habitantes/
Superficie
Depuración actual

Depuración ámbito

Dotación
máxima
(L/hab.día)/
(L/s.dia)

Caudal
Caudal
medio diario medio diario
(m3/día)
(l/s)

3.834

210

644,11

7,46

8,37

0,25

144,55

1,67

Segundo os datos contemplados no proxecto da EDAR actual (“Saneamento de Alfoz e Ferreira do
Valadouro”, Maio 1999) a instalación presenta unha capacidade de 900.000 l/día (4.500 habitantes),
obténdose os datos amosados no cadro inferior:

Habitantes/
Superficie
Capacidade EDAR

4.500

Dotación
máxima
(L/hab.día)/
(L/s.dia)
200

Caudal
Caudal
medio diario medio diario
(m3/día)
(l/s)
900,00

10,42

A suma da depuración actual máis os usuarios potenciais supoñen 788.660 l/día e un caudal medio de
9,13 l/s, que podería absorberse na depuración da EDAR actual que estímase así suficiente para a
implantación do uso industrial previsto. Tamén compre sinalar que a tendencia demográfica en ambos
concellos é decrecente, como xa se expuxo en apartados anteriores.
Para o cálculo da conexión coa rede de saneamento existente emprégase as instrucións ITOGH–SAN–
1/3 de Augas de Galicia. As características do ámbito permiten empregar o método simplificado
previsto nas instrucións. Comprobase así que os diámetros existentes na rede municipal no punto da
conexión (ver apartado 1.7) son suficientes para as novas demandas xeradas pola actividade industrial.
Por outra banda, procurarase unha zonificación que posibilite a agrupación de industrias que poidan
empregar as mesmas instalacións de pretratamento de vertidos antes do seu vertido á rede naqueles
casos que o precisen.
3.6.5

LIÑAS ELÉCTRICAS

A acometida do novo ámbito á rede existente faise en virtude do informe 100000052728/LM07, xa
mencionado no apartado 1.8 do presente documento. Neste informe garantíase a suficiencia da rede
existente para abastecer as necesidades dos usuarios do polígono.
Segundo este informe, o punto de conexión debe facerse na "LMT San Martiño", entre os CT's OCR
Fortunato (2380) y Tapizval (6495) levando a cabo as infraestruturas eléctricas contempladas no
mencionado informe e relacionadas a continuación:
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Fig.3.6.5: Infraestruturas necesarias para o desenvolvemento do ámbito. Fonte: Informe BEGASA.

Nunha fase máis avanzada do proceso de urbanización do ámbito, se determinará cales destas
infraestruturas serán executadas polo promotor e cales pola entidade subministradora (BEGASA). Tamén
será necesario executar dous centros de transformación de 630 KVA con espazo para albergar cellas de
Media Tensión para posibles subministros en Media e as redes en Baixa Tensión necesarias para garantir
o subministro ós usuarios finais.
Todas estas novas infraestruturas formarán parte da Rede de Distribución, sendo BEGASA quen
ocuparase da súa operación e mantemento, polo que serán cedidas á mesma. Todas as novas
infraestruturas de conexión necesarias faranse seguindo as instrucións da empresa distribuidora e, en
calquera caso, de acordo á ¨Normativa técnica particular e proxectos tipo de BEGASA".
A valoración das actuacións necesarias se inclúen no presuposto total da actuación, exposto no
apartado correspondente.
3.6.6

TELEFONÍA

No ámbito atópase un tendido aéreo de telefonía que deberá ser soterrado ó mesmo tempo cós
traballos de urbanización. Esta liña será á que engancharanse ós futuros usuarios do polígono.
3.6.7

GAS

Segundo a Orde da COTOP do 24 de abril de 1.987 (publicada no DOG do 26 de maio de 1.987), nos
programas de actuación urbanística, plans parciais e proxectos de urbanización que os desenvolvan,
especificarase o trazado e características das redes de servizos fundamentais, entre as que se inclúe a
condución de gas.
No artigo sexto da citada Orde, sen embargo, indícase que se poderá xustificar a non incorporación
dalgún dos servizos sempre que a mesma non sexa viable por razóns de notoria improcedencia.
Na presente Modificación Puntual non parece axeitada a realización desta rede de gas debido ao
custe de mantemento dunha rede delicada pola súa perigosidade e que se atopará sen uso nun futuro
de duración incerta, xa que non hai ningún tipo de previsión por parte das empresas subministradoras
de dar este tipo de servizo a curto-medio prazo.

3.7

REDES COMUNICACIÓNS E SERVIZOS PROXECTADAS NO ÁMBITO DE ESTUDO

Segundo o artigo 68 da LSG: “Os plans parciais conterán, en todo caso, as seguintes determinacións: d)
Trazado e características da rede de comunicacións propias do sector e do seu enlace co sistema xeral
de comunicacións previsto no plan xeral, coa sinalización de aliñacións, rasantes e zonas de protección
de toda a rede viaria. e) Características e trazado das redes de abastecemento de auga, de
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sumidoiros, enerxía eléctrica, iluminación pública, telecomunicacións e gas e daqueloutros servizos que,
se é o caso, prevexa o plan”.
O presente apartado pretende dar cumprimento a estas determinacións.
3.7.1

REDE VIARIA

A rede viaria do ámbito se compón dun viario lonxitudinal ao longo do cal distribúense as parcelas e as
principais prazas de aparcadoiro. Ao remate do mesmo disporase unha rotonda para facilitar o cambio
de sentido e a conexión con futuras ampliacións, no seu caso.
Deste viario principal parten dous secundarios, un dos cales servirá de entrada ó polígono dende o viario
actual que da servizo as vivendas ó leste do ámbito. A conexión actual deste viario coa LU-152 será
anulada para non ter dúas incorporacións á estrada tan seguidas, o que obrigará ós usuarios de este
viario a empregar a do polígono. Esta vía tamén, sirve de acceso á parcela dotacional situada ó sueste
do polígono.
Estes dous viarios contan tamén cun carril - bici de dobre sentido entre os carrís convencionais e as
prazas de aparcadoiro. O ancho dos carrís é de 3,5 m, as prazas de aparcadoiro, a ambos lados da
calzada teñen 2,5 m e as beirarrúas 2 m. O largo total da vía é así de 18,20 m.
O outro viario secundario, confrontado ó anterior, da acceso á parcela dotacional ó suroeste do
polígono e tamén a unha das zonas de aparcadoiro secundarias coas que conta o polígono. Este viario
non conta con carril - bici nin prazas de aparcadoiro pola súa pouca entidade, e ten un ancho total de
12 m e 2 m de beirarrúa en cada lado.
Ademais das prazas de aparcadoiro dispostas nos viario principal e no secundario, o polígono conta con
dous zonas de aparcadoiro secundario en batería que servirán, ademais, de acceso ás zonas verdes e
de esparcemento do ámbito. Unha delas sitúase ó final do viario principal, na zona noroeste, e a outra
no suroeste, ó final do viario secundario, de forma que tamén pode servir de reforzo da dotación á que
este da acceso.
3.7.2

REDE DE ABASTECEMENTO

A rede interior no ámbito idéase mallada e sectorizada mediante válvulas que faciliten o mantemento
da mesma. O diámetro das conducións será como mínimo de 150 mm e o material a empregar
polietileno de alta densidade (PE-100). A rede disporase baixo as beirarrúas para que o mantemento se
poida realizar con maior comodidade para os usuarios do polígono. As velocidades na rede interior
deberán estar comprendidas entre 0,5 e 2 m/s
A acometida coa rede xeral farase ó norte do polígono, no punto onde chega a nova condución
prevista no apartado 3.6.2.
A rede de hidrantes dimensiónase en función do Código Técnico da Edificación e se conectará a rede
de abastecemento xeral do ámbito. Localizaranse de tal forma que se atopen a menos de 100 m da
fachada accesible do edificio ó que darán servizo.
3.7.3

AUGAS PLUVIAIS

Seguindo as indicacións do Decreto 141/2.012 e do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de
Galicia-Costa, aprobado por Real Decreto 11/2016, a rede interior de drenaxe e saneamento deséñase
separativa, facilitándose o retorno da auga de choiva ó medio receptor.
A rede de drenaxe interior circulará por gravidade seguindo os viais e espazos libres, manténdose
sempre por debaixo da rede de abastecemento descrita no apartado anterior. A rede achegará as
augas pluviais a dous depósitos reguladores soterrados previstos na zona sueste e suroeste do ámbito
que realizará a separación do caudal líquido a verter dos sólidos arrastrados, graxas, hidrocarburos e
demais flotantes, que deberán ser retirados para o seu tratamento, no seu caso, segundo corresponda.
As augas así depuradas poderán ser empregadas para o rego das zonas verdes do ámbito, e tamén en
caso de incendio. O proxecto de urbanización analizará a súa viabilidade, técnica e económicamente.
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Os colectores principais da rede circularán baixo os viais, no eixo dos mesmos, cunha pendente mínima
do 1% e con pozos de rexistro cada 50m como máximo. Empregaranse pozos de resalto cando a cota
de acometida do sumidoiro ó pozo sexa maior de 80cm. A rede complétase con sumidoiros e
embornais, que cumprirán a normativa técnica correspondente. As conducións serán todas de P.V.C.
con xunta elástica, da serie cor laranxa de acordo á norma UNE-EN 1401.
Os cálculos xustificativos e dimensionais da rede deberán incluírse no proxecto de urbanización
posterior. As características principais e o trazado da rede atópanse debuxados no plano
correspondente adxunto ó presente documento.
3.7.4

SANEAMENTO

Os colectores principais da rede circularán baixo as beirarrúas cunha pendente mínima do 1% e con
pozos de rexistro cada 50m como máximo. Empregaranse pozos de resalto cando a cota de acometida
do sumidoiro ó pozo sexa maior de 80cm. A rede complétase con sumidoiros e albañais, que cumprirán
a normativa técnica correspondente. As conducións serán todas de P.V.C. con xunta elástica, da serie
cor laranxa de acordo á norma UNE-EN 1401.
Os cálculos xustificativos e dimensionais da rede deberán incluírse no proxecto de urbanización
posterior. As características principais e o trazado da rede atópanse debuxados no plano
correspondente adxunto ó presente documento.
Cómpre recordar que os vertidos e conexións á rede municipal de saneamento deberán cumprir a
"Ordenanza municipal de vertidos e uso do sistema público de saneamento en baixa" do Concello de O
Valadouro.
3.7.5

LIÑAS ELÉCTRICAS

Os requirimentos do sector serán os establecidos por BEGASA no seu informe de suficiencia, como xa se
expuxo en apartados anteriores.
Estímase colocar os centros de transformación na zona verde do ámbito como se observa no plano
correspondente. Ata dito centro de transformación prepararase una conexión ca liña de media tensión
existente, de xeito aéreo no exterior do ámbito e xa no ámbito totalmente soterrada e de baixa tensión.
A rede en baixa disporase baixo a beirarrúa, con arquetas para as acometidas individuais. No deseño
seguiranse os criterios da empresa subministradora.
O alumeado público disporase tamén baixo a beirarrúa, en canalizacións de PVC de 110 mm
independente do de baixa tensión.
3.7.6

TELEFONÍA

A rede deséñase de acordo coas especificacións recollidas no Real Decreto 401/2011, do 11 de marzo,
polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o
acceso ós servizos de telecomunicación no interior das edificacións e da Compañía Telefónica.
Empregaranse canalizacións baixo a beirarrúa, de dous ou catro tubaxes de polietileno de dobre
parede e diámetro 125 mm.
A liña aérea que existe na actualidade quedará inutilizada e poderá ser retirada no momento de
terminar a urbanización, pasando a empregarse a canalización descrita.
3.7.7

RECOLLIDA DE LIXO

A recollida de lixo no ámbito estudado é selectiva, colocándose para tal efecto un total de: oito
colectores verdes, oito amarelos, oito de papel e catro de vidro.
O lixo recóllese coa mesma periodicidade ca no resto do núcleo urbano de O Valadouro.
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3.7.8

GAS

Segundo o mencionado anteriormente, non se prevé rede de gas no ámbito.

3.8 DISPOSICIÓNS SOBRE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS
A Lei 10/2.014 do 3 de decembro, de accesibilidade na Comunidade Autónoma de Galicia, establece
no seu artigo 5.1 que “os criterios básicos que se establecen nesta lei, e na súa normativa de
desenvolvemento, deberán ser recollidos nos plans de desenvolvemento (plans de sectorización, plans
parciais, plans especiais e estudos de detalle) ou nos plans xerais de ordenación, cando incorporen a
ordenación detallada dun ámbito de desenvolvemento”.
Os criterios básicos de accesibilidade, a falta do desenvolvemento da citada lei no momento da
redacción do presente documento, deberán tomarse do Decreto 35/2.000, do 28 de xaneiro, polo que
se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da anterior Lei 8/1.997, e a Orde
VIV/561/2.010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de
accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados. No
caso de contradición entre elas prevalecerá a máis restritiva.
Os elementos que forman parte do sistema de espazos públicos no ámbito de estudo compren as
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade definidas
nos apartados a continuación. Os parámetros considerados son os máis restritivos dos recollidos no
Decreto 35/2.000, no Código de accesibilidade e na Orde VIV/561/2.010 e, no caso de aprobarse nova
normativa de substitución, deberán adaptarse a ela.
3.8.1

REDE VIARIA

Itinerarios
As vías públicas proxectadas no ámbito dispoñen, polo menos, dun itinerario adaptado de peóns, ou
mixto de peóns e vehículos, segundo as seguintes esixencias sinaladas na base 1.1 do Código de
accesibilidade:
Requisito

Largura mínima libre
de obstáculos

peonís

mixtos

Xeral

1,80 metros

3,00 metros

Elementos de sinalización
e urbanización puntuais

1,50 metros

2,50 metros

Vao para vehículos

0,90 metros

-

6 %1

6 %1

Pendente máxima lonxitudinal
Pendente máxima transversal

2%

Altura mínima libre de obstáculos

2,20 metros

3,00 metros

Desniveis de altura equivalente a un chanzo

Mediante rampla adaptada

Itinerarios peonís accesibles
O proxecto de urbanización que desenvolva os itinerarios peonís accesibles deberá axustarse ás
determinacións fixadas na Orde VIV/561/2.010 no Artigo 5.

1

Segundo a Orde VIV/561/2.010.
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As áreas de estancia definidas no artigo 6 da Orde VIV/561/2.01, así como os parques, xardíns e sectores
de xogos, conectarán as súas instalacións, actividades e servizos mediante, polo menos, un itinerario
peonil accesible.
Vaos e pasos de peóns
Os vaos peonís cumprirán as seguintes condicións:


Non invadirán os itinerarios peonís accesibles que discorren polas beirarrúas.



A largura mínima do plano inclinado do vao á cota da calzada será de 1,80 m.



O encontro entre o plano inclinado do vao e a calzada deberá estar rasado.



Non poderán ter cantos vivos.



O pavimento incorporará sinalización táctil para facilitar a seguridade de utilización das
persoas con discapacidade visual.



A pendente lonxitudinal máxima será do 10% en tramos ata 2,00m e do 8% en tramos ata
2,50m. A pendente transversal en tódolos casos será do 2%. Nos vaos formados por tres planos
inclinados a pendente será a mesma en todos eles.

Os cruces entre os itinerarios peonís e a calzada resolveranse mediante pasos de peóns. Nestes cruces
non poderá colocarse vexetación, mobiliario urbano ou calquera elemento que obstaculice o
visibilidade. Os pasos de peóns salvarán o desnivel entre o itinerario peonil e a calzada mediante un vao
adaptado e terán un largo superior ou igual ó dos dous vaos que o limitan. Ampliarase a largura en
0,90m no caso de que os vaos teñan unha pendente lonxitudinal de máis de 8%.
Vaos para vehículos
Non poderán invadir o ámbito de paso do itinerario peonil accesible nin alterarán as pendentes
lonxitudinais e transversais dos que atravesen. Tampouco poderán coincidir en ningún caso cos vaos de
uso peonil.
As dimensións deberán cumprir as condicións dos vaos adaptados fixadas na base 1.1.4 do Código de
accesibilidade do Decreto 35/2.000.
Illas, parques e xardíns
Non se contemplan illas no ámbito.
Os parques e xardíns deberán cumprir as condición dos parques e xardíns adaptados na base 1.1.7 do
Código de accesibilidade.
3.8.2

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Pavimentos
Os pavimentos serán duros, estables e antiesvarantes en seco y mollado e sen resaltes. Os bordos terán
os seus cantos redondeados e a súa altura máxima será de 14 cm.
Utilizaranse franxas de pavimento táctil indicador de dirección e advertencia segundo os parámetros
establecidos no Artigo 45 da Orde VIV/561/2010.
As reixas, alcorques e tapas de instalacións estarán enrasadas co nivel do pavimento, cumprindo
ademais os seguintes requisitos:


Non invadirán os itinerarios peonís accesibles, salvo que sexa imprescindible a súa colocación
en plataforma única o próximas á liña de fachada.



Os seus ocos serán de dimensións ≤ 1 cm. en áreas de uso peonil e ≤ 2 cm. na calzada.



Os vacíos do enreixado, nas áreas de uso peonil, se orientará en sentido transversal á dirección
da marcha



Os alcorques deberán estar cubertos por reixas que deberán cumprir co disposto para os
enreixados ou pola contra deberán rechearse de material compactado rasado co pavimento.



Non se poderán colocar reixas na cota inferior dun vao a menos de 0,50m dos límites laterais
do paso peonil.

Escaleiras e ramplas
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Cumprirán as bases 1.2.3 e 1.2.4 do Código de accesibilidade recollido no Decreto 35/2.000. A ditos
efectos, o proxecto de urbanización que desenvolva as previsións contidas neste documento, recollerán
expresamente o cumprimento destas condicións.
3.8.3

APARCADOIROS

Nas zonas destinadas a estacionamento de vehículos lixeiros en superficie, reservaranse prazas de
aparcadoiro debidamente sinalizadas para vehículos que transportan persoas con mobilidade
reducida, cunha contía mínima de 1 praza adaptada por cada 40 prazas ou fracción.
A dimensión destas prazas será de 3,70 x 5,00 m, podendo integrar o largo do itinerario peonil como
parte do largo da praza nos casos nos que ambos se sitúen de maneira adxacente. Ademais, as prazas
dispostas en paralelo á beirarrúa contarán cunha zona de aproximación e transferencia posterior da
mesma lonxitude da praza e 1,50 m de largo mínimo.
3.8.4

MOBILIARIO URBANO

Tódolos elementos de urbanización e mobiliario urbano deberán dispoñer da correspondente
sinalización para facilitar o uso a persoas con discapacidade visual ou acústica ou mobilidade reducida.
Sinais e elementos verticais
Os elementos verticais de sinalización que se empracen nun itinerario ou espazo de acceso peonil
deseñaranse e colocaranse de xeito que non obstaculicen a circulación, debendo deixar en todo caso
un largo mínimo libre de 1,50 metros e unha altura libre mínima de 2,20 metros.
Outros elementos de mobiliario urbano
As limitación para outros elementos de mobiliario urbano serán as fixadas na base 1.4.2 do Código de
accesibilidade recollido no Decreto 35/2.000.

3.9

INTEGRACIÓN DA ACTUACIÓN NA PAISAXE

Ferreira de O Valadouro presenta as tipoloxías, usos e configuración típicas dunha vila urbana, cunha
poboación de 768 habitantes no ano 2.016.
A zona na que se localiza a actuación presenta certa antropización debido á presenza das dotacións
xa executadas e á proximidade ó núcleo urbano o que produce unha maior compactación das zonas
urbanizadas e dos usos e intensidades edificatorias.
En cumprimento do establecido nos artigos 168, 216 e 217 do regulamento da LSG e da normativa
sectorial de aplicación en materia de paisaxe analízase a integración paisaxística da actuación.


Paisaxe urbano xerado. A zona na que se pretende implantar o polígono industrial presenta
un relevo suave e unhas boas comunicacións. A banda verde perimetral deseñada reducirá
o impacto visual das actuacións. Ademais na normativa inclúese a obriga de realizar peches
vexetais nas traseiras das parcelas de xeito que se reduza significativamente o impacto visual
e acústico das edificacións e actividades implantados nas parcelas.
A presente Modificación Puntual prevé a apertura de novos viarios, que cumprirán o previsto
no artigo 74 do Regulamento da LSG. O viario deséñase en sentido favorable do relevo de
xeito que non se acaden pendentes que produzan grandes movementos de terra. Cumprirá:
un largo mínimo de 12 m, as glorietas e cruces deseñados para que podan permitir o acceso
dos vehículos de emerxencia, as beirarrúas terán un largo mínimo de 2 m, os carrís de
circulación de vehículos terán un largo mínimo de 3,5 m e nos sectores de solo urbanizable os
viarios principais disporán de carril-bici. Estes de ser de dobre sentido presentarán largo
mínimo de 2,20 m.
Tivéronse en conta as previsións necesarias para evitar barreiras arquitectónicas e
urbanísticas, de maneira que as persoas con mobilidade reducida vexan facilitado ó máximo
o acceso directo ós espazos públicos e ás edificacións públicas e privadas, de acordo coa
normativa vixente sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

SENENPRIETO

FASE:
DOCUMENTO:

Aprobación inicial

DATA:

MEMORIA

Xuño 2018

PÁXINA:

37 de 96

Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Concello de O Valadouro



Na actualidade a vexetación que se atopa no ámbito é de escaso valor e entidade.
Predomina en toda a superficie a repoboación de pinos e eucaliptos que non serán obxecto
de protección. Unicamente na zona norte-leste aparecen uns pes illados de especies de
arborado autóctono, como Quercus, que poden ser conservados no momento de executar
a urbanización, mediante a súa integración nas zonas verdes.



ACONDICIONAMENTO das zonas verdes. Todas as zonas verdes do ámbito deberán estar
adecuadamente acondicionadas e proxectaranse con especies vexetais que teñan poucas
necesidades hídricas, de forma que se reduzan os requirimentos de auga, dando prioridade
á instalación de especies autóctonas e acadando un elevado nivel de naturalidade aínda
sendo unha zona artificial que permita unha adecuada integración no entorno rural. O
Concello procederá ó mantemento destas zonas en bo estado.



INTEGRACIÓN CO SOLO RÚSTICO. Integración e apantallamento vexetal nos lindes do ámbito
co solo rústico.



No ámbito existen diferentes elementos de elevado valor arqueolóxico que se integran
nunha gran zona verde o que permitirá a súa protección e revalorización. Na actualidade
atópanse nunha das zonas repoboadas con eucalipto. No posterior proxecto de
urbanización definiranse as zonas verdes.



Inclúense na normativa as normas de aplicación directa da LSG que son vinculantes.



As cores utilizadas serán as contempladas na Guía de cor e materiais de Galicia.



Limítanse nas ordenanzas as alturas das construcións, defínense recuamentos e aliñacións,
establécese unha edificabilidade máxima e unha ocupación.



Defínense na normativa os peches das parcelas, obrigando a realización dun peche vexetal
nas lindes traseiros que permitirán unha maior integración paisaxística e unha diminución do
impacto acústico. Os peches serán de materiais opacos so nos casos estritamente necesarios
e ata 0,8 m de altura.



A normativa obriga ó tratamento de tódolos paramentos exteriores con tratamento de
fachadas totalmente rematadas. Todas as edificacións incluído as instalacións
complementarias deberán presentar estar totalmente rematadas e presentar o mesmo nivel
de acadado.



As novas redes de servizos serán soterradas no ámbito da presente Modificación Puntual.



Os letreiros e rótulos comerciais deberán integrase adecuadamente no deseño, en canto á
composición e cores utilizadas. Non poderán elevarse por riba da liña de cornixa, nin utilizar
elementos elevados como publicidade. Definiranse no proxecto técnico correspondente.



Defínense outras medidas protectoras na normativa da MP.

3.10

PLAN DE ETAPAS

Segundo o artigo 169.3 do RLSG, os prazos para o cumprimento dos deberes urbanísticos, serán os
seguintes:
PRAZO

INICIO DO PRAZO

Xestión e aprobación proxecto de
urbanización

2 anos

Comezará a contarse desde a aprobación
definitiva da presente Modificación Puntual das
Normas Subsidiarias.

Execución da urbanización

2 anos

Comezará a contarse desde a aprobación
definitiva do proxecto de urbanización.

Edificación

10 anos

Comezará a contarse desde a conversión dos
terreos en soares.
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3.11 XUSTIFICACIÓN DA COHERENCIA DAS DETERMINACIÓNS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL CO CONTIDO
DOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO, E ESPECIFICAMENTE COAS DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA
As determinacións da presente Modificación son coherentes co contido dos instrumentos de ordenación
do territorio e, especificamente, coa Lei 10/1.995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de
Galicia, e co Decreto 19/2.011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de
Ordenación do Territorio.
O sistema de asentamentos de Galicia define despois dos nodos para equilibrio do territorio os núcleos
principais municipais e parroquiais entre os que se atopa o núcleo de Ferreira de O Valadouro,
cabeceira municipal. Nestes núcleos débense focalizar as actuacións de dotación ou de
desenvolvemento local para optimizar a ese nivel a rendibilidade social dos recursos.
Entre as determinacións das DOT para os núcleos principais dos restantes concellos atópanse as
seguintes determinacións excluíntes que se cumpren coa formulación do presente documento:


Son núcleos principais aqueles onde se localice a capitalidade municipal.



Procurarase concentrar nestes núcleos principais dos concellos as dotacións básicas de tipo
administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter local.
3.11.1 VALORACIÓN DA CORRESPONDENCIA DOS CONTIDOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON
RESPECTO AO DISPOSTO NAS DOT. ORIENTACIÓNS ESTRATÉXICAS DO MODELO TERRITORIAL DE
GALICIA.



Favorecer a compacidade, harmonizar o desenvolvemento das cidades e previr a
urbanización difusa

A presente Modificación Puntual define un ámbito de solo industrial-comercial no entorno do campo de
fútbol e do punto limpo o que favorece a compacidade e concentra a actuación urbanística no
entorno máis antropizado do concello.
O núcleo de Ferreira foi perdendo co paso do tempo a súa vinculación tradicional co medio e coa
utilización racional dos recursos naturais, incluíndo novos usos e tipoloxías, e presentando características
urbanas, o que fai que a localización do solo urbanizable sexa a máis adecuada.
Ademais, a ordenación proposta permite conxugar a presenza dunha ampla zona de usos dotacionais
e espazos verdes ou libres coa implantación do uso industrial e comercial.


Fortalecer os núcleos tradicionais e valorizar o territorio

A proximidade de zonas dotacionais produce un entorno centralizador de servizos que facilita o acceso
para a totalidade da poboación do concello e mellora o entorno do núcleo urbano, concentrando as
actividades de maior xeración de impactos nun ámbito, no que é mais fácil o seu control.


Mellorar a accesibilidade, a mobilidade e as comunicacións no territorio

A presente Modificación Puntual controla o cumprimento da normativa de accesibilidade e
habitabilidade, cumprindo todos aqueles requirimentos mínimos de prazas de aparcadoiros incluídas as
de persoas con mobilidade reducida e as pendentes e características dos viarios existentes.


Frear o despoboamento rural e favorecer o reequilibrio territorial

Ca presente modificación puntual preténdese delimitar un ámbito que recolla os desenvolvementos
industriais e comerciais que non teñen cabida nas restantes categorías de solo debido ó seu potencial
contaminador. Ditas actividades dan servizo ós habitantes do concello e permiten xerar emprego dentro
do mesmo municipio permitindo o establecemento da poboación.


Protexer o patrimonio natural e cultural

Coa ordenación proposta do ámbito preténdese acadar unha adecuada integración das actividades
industriais e comerciais que se concentran no interior do espazo. Defínese unha ampla zona perimetral
que acollerá zonas verdes e dotacións e que permitirá o esponxado da intensidade edificatoria,
protección dos elementos patrimoniais presentes e permitirá a transición cara ós solos rústicos e
dotacionais que existen na contorna.


Incorporar a perspectiva do metabolismo urbano para unha maior eficiencia enerxética
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Na presente Modificación Puntual analízanse aspectos fundamentais para a adecuada xestión da auga
e dos restantes servizos.
Estúdanse as redes existentes no exterior deste e dimensiónanse as futuras redes para o seu uso
adecuado.
3.11.2 ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ESTRATÉXICA (ACE) NOS TERMOS NOS QUE SE RECOLLE NAS
DOT. ANÁLISE DA COHERENCIA. Coherencia externa (análise da compatibilidade estratéxica)
Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade:


Calidade do solo

O solo é un recurso escaso que se consume con facilidade. Na presente Modificación Puntual proponse
un uso racional deste recurso, mediante a delimitación dun ámbito limitado do ámbito urbanizable
industrial e comercial que supón a menos da metade do delimitado nas actuais NSP como solo apto
para urbanizar industrial e menor do definido por Xestur no correspondente Plan de Sectorización.
Mantense unha reserva elevada de solo en relación ca superficie total do ámbito que se destinará a
zona verde e dotación.


Vocacionalidade dos ámbitos

No documento analízanse as potencialidades e riscos naturais presentes no ámbito e delimítanse os usos
do solo. O ámbito atópase dentro do delimitado nas NSP de O Valadouro como solo apto para
urbanizar. Na actualidade a zona presenta usos rústicos pero non está declarado Monte Veciñal en Man
Común nin dentro de Concentración parcelaria. Estaba Nas Normas Subsidiarias de Planeamento de O
Valadouro clasificado como Solo apto para urbanizar industrial.


Exposición de riscos

Analízanse os riscos erosivos, sísmicos, de inundación, de contaminación de acuíferos e de incendios.
Todos estes, ademais, resúmense en diferentes figuras de riscos naturais no que se indican os riscos
naturais máis importantes do ámbito. Neste caso os riscos non presentan importancia significativa que
faga necesaria a súa consideración.


Conservación do patrimonio natural e cultural e Integración paisaxística

Establécense criterios que garanten a preservación, recuperación e rehabilitación dos elementos de
valor natural e cultural do ámbito. Neste caso delimítanse dúas mámoas, inclúese a súa ficha dentro do
presente documento. Ditos elementos incluíranse dentro das zonas verdes do Polígono Empresarial.
Ademais, considéranse aspectos paisaxísticos na ordenación, como a protección dos elementos
anteriores, a redelimitación do ámbito e as intensidades dos usos propostos.
Establécense ademais, as proteccións e as medidas necesarias para a súa conservación no punto 3.9
Integración da actuación na paisaxe.


Fragmentación do territorio

Defínese un ámbito urbanizable próximo ó actual solo urbano tendo en conta os valores ambientais
presentes, conseguindo non reducir a diversidade e funcionalidade ecolóxica do territorio e
respectando os corredores ecolóxicos definidos a través de, por exemplo, os sistemas fluviais.


Cohesión social e Calidade de vida

Búscase mellorar a cohesión e a calidade de vida das persoas que residen no concello mediante o
cumprimento dos estándares detallados no artigo 42 da LSG.


Gobernanza

As determinacións contidas servirán para guiar as actuacións da administración municipal
principalmente, e dos cidadáns afectados, pero tamén dos diferentes organismos que interveñen no
proceso de planificación e xestión.


Necesidades de mobilidade e Equilibrio na repartición modal

Na ordenación proposta búscase a compacidade e a dotación de servizos no ámbito delimitado,
reducindo desta forma as necesidades de mobilidade da poboación na medida do posible. A
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localización próxima ó núcleo urbano, centralizador de servizos, favorece a centralidade e a
accesibilidade a toda a poboación do concello.
Analízanse as condicións de accesibilidade e mobilidade dentro do ámbito buscando unha solución
viable e efectiva.


Consumo enerxético

Fomentarase a utilización de fontes de enerxía renovables que permitan reducir o consumo de enerxía.


Emisións de gases. Efecto invernadoiro

O solos urbanizables, principalmente os industriais son os que poden producir unha maior emisión de
gases de efecto invernadoiro á atmosfera. Considéranse medidas de amortecemento dos impactos
producidos neste senso.


Calidade da auga e Consumo de recursos hídricos

No documento analízase en profundidade a rede existente e prevista de abastecemento e saneamento
e os consumos existentes e previstos.


Calidade do ar

O impacto producido será puntual, para contrarrestar a incidencia sobre esta variable defínense unhas
amplas zonas verdes entre a da zona dotacional e a zona industrial que permitirá compatibilizar e
integrar os usos. Ademais os usos industriais previstos non serán de elevado impacto e deberán preveer
as medidas necesarias para reducir os impactos no momento da súa implantación.
Ademais, defínese unha gran parcela dotacional que permitirá ampliar a oferta xa existente.


Xestión de residuos

No desenvolvemento do ámbito estímanse as necesidades de recollida de lixo e se realiza un inventario
de todos os recursos presentes.
Desta forma faise posible coñecer as necesidades e as deficiencias existentes.
PROCESO DE DECISIÓN


Coherencia en fervenza

Relación cos obxectivos das DOT. Avaliar a relación dos obxectivos estratéxicos que motivan o
planeamento cos obxectivos das directrices e os obxectivos de planificación sectorial.
A Modificación Puntual segue as liñas marcadas nas DOT de potenciar a compacidade e proxectar
novos equipamentos e espazos libres. Deste xeito búscase mellorar a oferta de servizos, considerando a
accesibilidade e mobilidade e protexendo o patrimonio natural e cultural.


Coherencia transversal

Relación cos obxectivos da planificación municipal.
Integrase o presente documento dentro do planeamento municipal existente, adaptando o ámbito á
realidade existente e ás novas necesidades xeradas cos anos.
A ordenación proposta incorpora criterios paisaxísticos e medio ambientais que permiten a integración
destes aspectos e a conservación e potenciación dos valores presentes no ámbito.
Ademais, a compacidade desta proposta territorial permite o uso máis eficiente das infraestruturas:
enerxía, saneamento, abastecemento, etc.


Demanda social

Avaliar a metodoloxía utilizada para a estimación da demanda que motiva as actuacións previstas.
A necesidade dun ámbito que recolla usos industriais e comerciais que dean servicio a poboación
residente e xere emprego fora da zona residencial e do solo rústico e nun ámbito no que se controle a
implantación destas actividades desde o punto de vista medioambiental, paisaxístico e patrimonial.


Consideración de alternativas. Xustificación da elección

Avaliar se o planeamento é resultado da selección entre varias alternativas e a xustificación da
alternativa seleccionada.
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As necesidades presentes no concello e o documento de inicio da avaliación ambiental estratéxica
definen diferentes propostas de ordenación que inciden de diferente forma sobre o entorno.
A alternativa cero de non actuar sobre o establecido nas Normas Subsidiarias de Planeamento non é
viable ó existir a necesidade de xerar un espazo que acolla as actividades industriais e comerciais.
A alternativa 1 que pretende desenvolver o ámbito incluído no Plan de Sectorización aprobado por
Xestur. Dito ámbito presenta unhas dimensións e custos excesivos, ademais de que o concello non é
titular de ningunha das parcelas da zona.
Por último a alternativa 2 supón a redución do ámbito, o seu axuste a parcelario e a localización na
zona próxima ás dotacións deportivas e ó punto limpo, onde o concello xa dispón de parte da
superficie. Na zona delimitada destinarase gran parte da superficie ó uso dotacional.


Consultas e coordinación

Avaliar o grao de consenso buscado durante o proceso de planificación dende as diferentes
perspectivas: métodos de participación cidadá, métodos e consultas a outras administracións públicas
e coordinación con políticas, plans e normas.
Durante o proceso de elaboración deste documento utilízanse os seguintes métodos marcados pola
normativa: unha vez redactado o Borrador da Modificación Puntual e o documento inicial estratéxico e
aproveitando o proceso de avaliación ambiental iniciaráse un período de consultas públicas na páxina
web da Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, no que o público en xeral e as administracións afectadas poden opinar e
propoñer criterios e aspectos a considerar nas fases posteriores. Nesta fase de elaboración ademais
realízanse diversas reunións co promotor nas que se analizan e recollen as inquietudes, potencialidades
e puntos débiles da situación municipal que poden influír na ordenación. Posteriormente á aprobación
inicial procederase a outro período de exposición pública durante dous meses.
RELACIÓN COS ELEMENTOS TERRITORIAIS ESTRATÉXICOS DE GALICIA
Coa documentación intégranse as determinacións excluíntes e orientativas incluídas nas DOT.


Paisaxe, patrimonio natural e cultural

Nas DOT (Directrices de Ordenación do Territorio) descríbese a importancia do patrimonio natural,
cultural e da paisaxe no desenvolvemento de Galicia. O espazo rural galego no que se encadra o
concello de O Valadouro se caracteriza por ter unha enorme diversidade paisaxística e funcional,
resultante da base natural e da acción do home sobre a paisaxe.
Na proposta de ordenación considéranse tanto a paisaxe como o patrimonio. Por un lado, delimítase o
ámbito preciso para a implantación das pequenas actividades industriais e comerciais, reducindo o
impacto da súa implantación, mediante a súa localización nunha zona chaira xa antropizada e
mediante a delimitación dunha ampla zona verde e dotacional, que reduce o impacto visual e mellora
a integración.
Por outro lado, catalóganse os elementos de elevado valor detectados no ámbito, mediante unha ficha
individualizada e a súa inclusión no catálogo municipal.


Equipamentos e servizos básicos

Co actual documento auméntase o acceso da poboación ós servizos propios dunha zona urbana e se
delimitan novas zonas verdes e dotacionais. Ademais, procedese a catalogación, protección e
revalorización dos elementos patrimoniais existentes.
COHERENCIA INTERNA
Co documento conséguese definir a situación actual de todos os elementos que integran o espazo
xeográfico e económico de traballo. Dende esta situación determínanse as potencialidades e
deficiencias do ámbito en base ás determinacións e obxectivos descritos nas DOT.
Para formular unha proposta de ordenación adecuada defínense tres alternativas de delimitación nas
que se estuda a posible evolución da situación actual sen transformar o ámbito e dúas propostas máis
ou menos restritivas no modelo territorial proposto.
Ante a necesidade de crear un solo urbanizable en base á LSG descártase a alternativa cero e búscase
un modelo que xere unha situación acorde ás necesidades existentes. Nesta proposta de ordenación
búscase a implementación dos criterios xerais de ordenación do territorio establecidos nas DOT xunto

SENENPRIETO

FASE:
DOCUMENTO:

Aprobación inicial

DATA:

MEMORIA

Xuño 2018

PÁXINA:

42 de 96

Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Concello de O Valadouro

cos específicos formulados
sustentabilidade territorial.

pola

Modificación

Puntual,

incorporando

ademais,

criterios

de

3.12 CUMPRIMENTO DA LEI 37/2.003, DO RUÍDO E DO REAL DECRETO 1367/2.007.
Na redacción do presente documento analízase a zonificación acústica do territorio en resposta á Lei
37/2.003 do 17 de novembro, do Ruído e ó Real Decreto 1367/2.007, do 19 de outubro, que a
desenvolve no referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. Os
resultados obtidos axúntanse no plano 9. Documento ambiental estratéxico. Zonificación acústica.

O DIRECTOR DO EQUIPO REDACTOR
Xuño 2.018

JOSE ENRIQUE CACICEDO HERRERO
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
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4 NORMATIVA URBANÍSTICA
TÍTULO I. NORMAS DE CARÁCTER XERAL
CAPÍTULO I.
Artigo 1.

DISPOSICIÓNS XERAIS

Ámbito

A presente Modificación Puntual das N.S.P. do Concello de O Valadouro establece as seguintes
ORDENANZAS de aplicación no solo urbanizable obxecto desta modificación. Para o resto de condicións
non especificadas nesta normativa, manteranse as determinacións contempladas nas ordenanzas
reguladoras contidas nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, aprobadas con data do 28 de
setembro de 1.993.
Artigo 2.

Obxecto

A presente Modificación Puntual das N.S.P. do Concello de O Valadouro establece as seguintes
ORDENANZAS de aplicación no solo urbanizable obxecto desta modificación. Para o resto de condicións
non especificadas nesta normativa, manteranse as determinacións contempladas nas ordenanzas
reguladoras contidas nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, aprobadas con data do 28 de
setembro de 1.993.
Artigo 3.

Vixencia

A vixencia da Modificación Puntual coa ordenación detallada será indefinida, sen prexuízo da súa
modificación e revisión.
Artigo 4.

Sistema de actuación

O sistema de actuación será o de expropiación.
Artigo 5.

Execución

El ámbito se executará en un único polígono.
CAPÍTULO II.

DESENVOLVEMENTO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

A Modificación Puntual coa ordenación detallada poderá desenvolverse, de acordo ca lexislación
urbanística en vigor, mediante as seguintes figuras:
Artigo 6.

Proxectos de Urbanización

1.

Son proxectos de obras que teñen por finalidade executar os servizos e dotacións establecidos no
planeamento.

2.

Non poderán modificar as previsións do planeamento que desenvolvan, sen perxuízo de que poidan
efectuar as adaptacións esixidas pola execución material das obras, respectando, en todo caso, as
condicións de accesibilidade.

3.

O proxecto de urbanización ten que estar subscrito por técnico competente.

4.

Presentarán, como mínimo, a documentación requirida polo Regulamento da Lei 2/2.016, do solo de
Galicia, aprobado polo Decreto 143/2.016.

Artigo 7.

Estudos de Detalle

1.

Poderán redactarse ca finalidade de reaxustar as alienacións e rasantes, ordenar os volumes
edificables ou concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións
complementarias de planeamento.

2.

Axustaranse as determinacións da Lei 2/2.016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e ó seu
Regulamento.
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CAPÍTULO I.
Artigo 8.

DEFINICIÓNS

Aliñación

É a aliñación sinalada no planeamento urbanístico, que establece a separación das parcelas
edificables con respecto á rede viaria ou ao sistema de espazos libres públicos.
Artigo 9.

Largo de vía nun punto

Menor das distancias entre ás aliñacións que delimitan o viario. Exprésase en metros (m).
Artigo 10. Rueiro
É a superficie de solo que sen solución de continuidade queda delimitada por aliñacións de vía, e/ou
límites dos terreos sinalados no plano.
Artigo 11. Rasante
É a cota que determina a elevación dunha aliñación en cada punto do territorio. Exprésase en metros
(m).
Distínguense os seguintes tipos de rasantes:


Rasante natural do terreo: é a que corresponde ó perfil do terreo na súa orixe (cando non haxa
experimentado ningunha transformación) ou transformada (despois de obras de explanación,
desmonte ou recheo que supoñan unha formación de bancadas).



Rasante de vía: é a cota do viario medida no eixo.



Rasante de beirarrúa: é a cota do viario medida no borde exterior da beirarrúa ou da calzada
se non houbese beirarrúa.

Artigo 12. Parcela
Ós efectos urbanísticos, denomínase parcela á porción de terreo legalmente conformada ou dividida
que serve de soporte de aproveitamento nas condicións previstas.
Artigo 13. Lindeiros de parcela
Son as liñas perimetrais que delimitan as parcelas e as separan unhas das doutras ou de espazos
públicos.
Con respecto a súa posición, os lindeiros se clasifican en:


Lindeiro frontal: o que delimita a parcela coa vía pública de acceso, coincide coa aliñación da
vía.



Lindeiro posterior: o que separa a parcela pola súa parte oposta á frontal.



Lindeiros laterais: os restantes lindeiros distintos do frontal e posterior. En parcelas con máis dun
lindeiro frontal, serán laterais os restantes.

Artigo 14. Parcela mínima edificable
É a superficie mínima de parcela para que esta poida ser edificada, establecida pola ordenanza.
Exprésase en metros cadrados de solo (m2).
Artigo 15. Fronte de parcela e fronte mínima de parcela
Denomínase fronte de parcela á distancia entre os lindeiros laterais de parcela, medida sobre á
aliñación oficial exterior da mesma. Exprésanse en metros (m).
Como fronte mínima enténdese a menor permitida para que se poida considerar parcela edificable
segundo a ordenanza. Exprésanse en metros (m).
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Artigo 16. Círculo mínimo inscrito
Denomínase círculo inscrito ó círculo de menor diámetro que se poida inscribir nunha parcela. Defínese
pola medida do seu diámetro, expresado en metros (m).
Artigo 17. Aliñación da edificación. Liña de fachada
É a liña definida pola intersección entre os planos de fachadas e da parcela, que establece o límite
entre as superficies edificables e as non edificables da parcela.
Artigo 18. Recuamento
É a separación mínima das liñas de fachada aos lindeiros da parcela, medida perpendicularmente a
eles. Distínguense recuamento frontal, lateral e traseiro, segundo o lindeiro do que se trate. Exprésase en
metros (m).
Artigo 19. Edificabilidade
Indica a superficie construíble máxima nunha parcela, ámbito ou sector, nos diferentes usos, resultante
de aplicar á súa superficie os índices de edificabilidade correspondentes. Exprésase en metros cadrados
(m2).
Artigo 20. Índice de edificabilidade bruta dun ámbito
Límite máximo de edificabilidade para cada uso, expresado en m2, resultante de aplicar a súa superficie
os índices de edificabilidade correspondentes.
Artigo 21. Índice de edificabilidade neta
Límite máximo de edificabilidade para cada uso, expresado en m2 de teito por cada m2 de solo,
aplicable sobre a superficie neta edificable.
Artigo 22. Superficie edificable de parcela
Superficie da mesma con edificación sobre a rasante do terreo delimitada polas aliñacións da
edificación (liñas de fachada), sen prexuízo da posibilidade de corpos voados ou elementos saíntes.
Exprésase en metros cadrados de solo (m2).
Artigo 23. Superficie libre de parcela. Superficie non edificable
Superficie da mesma que non ten edificación sobre a rasante natural do terreo. Exprésase en metros
cadrados de solo (m2).
Artigo 24. Superficie máxima ocupada en planta pola edificación
É a superficie máxima que pode ocupar a proxección ortogonal dunha edificación sobre o terreo. Para
o cómputo da superficie ocupada teranse en conta os corpos voados e non os elementos saíntes.
Exprésase en metros cadrados de solo (m2).
Artigo 25. Coeficiente de ocupación
É a porcentaxe que representa a superficie ocupada con relación á superficie neta de parcela
(superficie ocupada / superficie neta de parcela = coeficiente de ocupación). Exprésase en tanto por
cento (%).
Artigo 26. Superficie edificable total
Computaranse tódalas superficies edificables (construídas) de carácter lucrativo, calquera que sexa o
uso ó que se destinen, incluídas as construídas no subsolo e os aproveitamentos baixo cuberta, coa
única excepción das construídas no subsolo con destino a rochos de superficie inferior a 10 m2
vinculados ás vivendas do edificio, a aparcadoiros ou a instalacións de calefacción, electricidade, gas
ou análogas(∑ superficie edificable lucrativa= superficie edificable total).Exprésase en metros cadrados
de teito (m2).
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Artigo 27. Cota de referencia
É a cota que o planeamento define como orixe da medición das alturas das edificacións.
- Para edificacións aliñadas coa rúa: a cota de referencia establécese a partir da rasante da beirarrúa.
- Para edificacións recuadas: a cota de referencia establécese a partir da rasante natural do terreo en
contacto coa edificación.
Artigo 28. Altura de coroación
É a altura medida no plano de fachada da edificación, dende a cota de referencia ata a liña de
cuberta máis alta da edificación. Exprésase en metros (m).
Artigo 29. Altura de cornixa
É a altura medida no plano de fachada da edificación, dende a cota de referencia ata o arranque
inferior da vertente da cuberta. Exprésase en metros (m).
Artigo 30. Pendente de cuberta
É a inclinación que forma o plano de cuberta coa horizontal. Exprésase en graos sesaxesimais (°) ou en
porcentaxe (%).
Artigo 31. Número de plantas
É o número de plantas que compoñen un edificio dende a cota de referencia (planta baixa, plantas de
piso e planta ático).
Artigo 32. Altura de plantas
É a distancia vertical entre as caras superiores de dous forxados consecutivos. Exprésase en metros (m).
Artigo 33. Superficie construída total
É a suma das superficies construídas de tódalas plantas que compoñen unha edificación (∑ superficie
construída por planta = superficie construída total). Exprésase en metros cadrados de teito (m2).
Artigo 34. Planta baixa
Planta da edificación onde a distancia vertical entre o nivel da rasante e a cara superior do forxado do
solo non excede de 1 metro.
Artigo 35. Planta de piso ou alta
Cada unha das plantas situadas por encima da planta baixa.
Artigo 36. Volume da edificación
Espazo delimitado polo paramento exteriores dunha construción, edificación ou instalación,
independentemente de que estean construídas por encima ou por debaixo da rasante, e de que o seu
interior poda estar vinculado a una uso determinado ou sexa un espazo non utilizable. Exprésase en
metros cúbicos (m3).
Artigo 37. Peches de parcela
Aqueles elementos construtivos dispostos sobre os lindeiros, que separan a parcela dos espazos públicos
ou doutras parcelas.
Artigo 38. Cuberta
Planos inclinados ou horizontais que constitúen o peche dunha edificación co exterior pola súa parte
superior.
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Artigo 39. Fachada
Plano vertical que constitúe o peche dunha edificación co exterior, formado polas paredes que se
levantan dende os cimentos ata a cuberta.
Artigo 40. Medianeira
Parede lateral límite entre dúas edificacións, que se levanta dende os cimentos ata a cuberta, aínda
que a súa continuidade se interrompa con patios ou similares.
Artigo 41. Corpos voados
Corpos abertos ou pechados da edificación que, en plantas altas, sobresaen dos planos de fachada, e
son susceptibles de ser ocupados ou habitados.
Artigo 42. Elementos saíntes
Elementos construtivos e instalacións que sobresaen dos planos que delimitan o volume da edificación, e
non son susceptibles de ser ocupados ou habitados, tales como zócalos, aleiros, cornixas, beirados,
marquesiñas, rótulos ou similares.
Artigo 43. Edificacións auxiliares
Aquelas edificacións que albergan usos complementarios ó uso do inmoble principal, tales como
porterías, garaxes, almacéns, rochos, invernadoiros, lavadoiros ou similares.
Non computarán a efectos do cálculo da edificabilidade, pero si de ocupación de parcela.
Artigo 44. Tipoloxías edificatorias
Segundo o sistema de ordenación empregado e os diversos modos de dispoñer a edificación na
parcela de acordo cos diferentes parámetros urbanísticos pódense establecer unhas tipoloxías
diferenciadas das edificacións.
Artigo 45. Sistema de ordenación recuada
As edificacións se dispoñen coas liñas de fachada (as aliñacións exteriores das edificacións), recuadas
con respecto a aliñación das vías.
Artigo 46. Edificación recuada illada
1.

É a edificación que se atopa exenta totalmente dentro da súa parcela, recuada da aliñación da
vía separada por unha distancia a tódolos lindeiros. O estar separada de tódolos lindeiros non se
precisa establecer un fondo máximo.

2.

Para a cota de referencia terase en conta a rasante do terreo.

Artigo 47. Edificación recuada adosada
1.

É aquela que, partindo da definición de edificación exenta, se encosta a algún lindeiro lateral
formando medianeira e gardando liña coas edificacións lindeiras. Para completar a ordenación e
garantir a cubrición das medianeiras, pódese establecer un fondo máximo.

2.

Para a cota de referencia terase en conta a rasante do terreo.

TÍTULO II. NORMAS XERAIS DAS EDIFICACIÓNS
CAPÍTULO I.

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS Á PROTECCIÓN CONTRA O RUÍDO

Artigo 48. Protección contra o ruído
1.

O obxectivo do requisito básico relativo á protección contra o ruído é que o ruído percibido non
poña en perigo a saúde das persoas e lles permita realizar satisfactoriamente as súas actividades;
para iso as edificacións deben cumprir as seguintes condicións:
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2.

a.

Protección contra o ruído aéreo.

b.

Protección contra o ruído por impactos.

c.

Acondicionamento acústico.

d.

Protección contra o ruído das instalacións.

O cumprimento do requisito básico relativo á protección contra o ruído farase de acordo coa
seguinte lexislación sectorial, ou aquela que a complemente ou substitúa:


Lei 37/2.003, do 17 de novembro, do ruído.



Real Decreto 1.038/2.012, do 6 de xullo, que modifica o R.D. 1.367/2.007.



Real Decreto 1.367/2.007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2.003 no
referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.



Real Decreto 1.513/2.005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2.003 no
referente á avaliación e xestión do ruído ambiental.



Código Técnico da Edificación.



Regulamentacións técnicas de obrigado cumprimento.

Artigo 49. Áreas acústicas
1.

No presente PXOM inclúese a zonificación acústica do territorio en áreas acústicas, en cumprimento
do artigo 7.2 da Lei 37/2.003, do ruído.

2.

As áreas acústicas clasifícanse, en atención ao uso predominante do solo, nos seguintes tipos
previstos:
a.

Sectores do territorio con predominio do solo de uso residencial.

b.

Sectores do territorio con predominio do solo de uso industrial.

c.

Sectores do territorio con predominio do solo de uso recreativo e de espectáculos.

d.

Sectores do territorio con predominio do solo de uso terciario distinto do contemplado no
parágrafo anterior.

e.

Sectores do territorio con predominio do solo de uso sanitario, docente e cultural que requira de
especial protección contra a contaminación acústica.

f.

Sectores do territorio afectados a sistemas xerais de infraestruturas de transporte ou outros
equipamentos públicos que os reclamen.

g.

Espazos naturais que requiran dunha especial protección contra a contaminación acústica.

Artigo 50. Servidume acústica
1.

Considéranse servidumes acústicas as destinadas a conseguir a compatibilidade do funcionamento
ou desenvolvemento das infraestruturas de transporte viario, ferroviario, aéreo e portuario, cos usos
do solo, actividades, instalacións ou edificacións implantadas, ou que poidan implantarse, na zona
de afección polo ruído orixinado en ditas infraestruturas.

2.

Poderán quedar gravados por servidumes acústicas os sectores do territorio afectados ó
funcionamento ou desenvolvemento das infraestruturas de transporte viario, ferroviario, aéreo e
portuario, así como os sectores do territorio situados no contorno de tales infraestruturas.

3.

Nos sectores do territorio gravados por servidumes acústicas as inmisións poderán superar os
obxectivos de calidade acústica aplicables ás correspondentes áreas acústicas.

4.

Nos sectores do territorio gravados por servidumes acústicas poderanse establecer limitacións para
determinados usos do solo, actividades, instalacións ou edificacións, coa finalidade de, polo menos,
cumprir os valores límites de inmisión establecidos para eles.

5.

A delimitación dos sectores do territorio gravados por servidumes acústicas e a determinación das
limitacións aplicables nos mesmos, estará orientada a compatibilizar, na medida do posible, as
actividades existentes ou futuras neses sectores do territorio coas propias das infraestruturas, e terán
en conta os obxectivos de calidade acústica correspondentes ás zonas afectadas.
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6.

Para a delimitación das zonas de servidume acústica das novas infraestruturas de competencia
estatal, solicitarase informe preceptivo das administracións afectadas e, en todo caso, realizarase o
trámite de información pública. Así mesmo, solicitarase informe preceptivo da administración
afectada en relación coa determinación das limitacións de aplicación de tal zona, á que fai
referencia o apartado 4.

Artigo 51. Obxectivos de calidade acústica
1.

Establécense tres períodos temporais de avaliación diarios, sendo os seguintes:
a.

Período de día (d), o cal se corresponde con 12 horas (de 7.00 a 19.00).

b.

Período de tarde (e), o cal se corresponde con 4 horas (de 19.00 a 23.00).

c.

Período de noite (n), o cal se corresponde con 8 horas (de 23.00 a 7.00).

A administración competente poderá modificar os períodos temporais de avaliación, así como a hora
de comezo do períodos diarios, modificacións que deben reflexarse na expresión que determina os
índices do ruído e deberán aplicarse a todas as fontes do mesmo.
2.

No cadro seguinte establécense os obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables a áreas
urbanizadas existentes, todos eles referenciados para unha altura de 4 metros:
Índices de ruído

Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

e

Sectores do territorio con predominio de solo de uso sanitario,
docente e cultural que requiran unha especial protección contra a 60
contaminación acústica

60

50

a

Sectores do territorio con predominio de solo de uso residencial

65

65

55

d

Sectores do territorio con predominio de solo de uso terciario distinto
70
do contemplado no c

70

65

c

Sectores do territorio con predominio de solo de uso recreativo e de
73
espectáculos

73

63

b

Sectores do territorio con predominio de solo de uso industrial

75

75

65

f

Sectores do territorio afectados a sistemas xerais de infraestruturas de
(*)
transporte ou outros equipamentos públicos que os reclamen

(*)

(*)

(*) Nestes sectores do territorio adoptaranse as medidas axeitadas de prevención da contaminación
acústica, en particular mediante a aplicación das tecnoloxías de menor incidencia acústica de
entre as mellores técnicas dispoñibles, entendendo como tales as tecnoloxías menos contaminantes
en condicións técnica e economicamente viables.
3.

Para o resto das áreas urbanizadas establécese como obxectivo de calidade acústica a non
superación do valor que lle sexa de aplicación na táboa anterior diminuíndo o valor en 5 decibelios.

CAPÍTULO II.

REGULACIÓN DE EMISIÓNS CONTAMINANTES

Artigo 52. Augas residuais
1.

Sen perxuízo do que establezan as ordenanzas municipais, ningunha persoa física ou xurídica
descargará, depositará ou permitirá que se descarguen ou depositen ó sistema de saneamento
calquera auga residual que conteña:
a.

Aceites e graxas flotantes:
O vertido de aceites e graxas flotantes está prohibido. Concentracións ou cantidades de sebos,
ceras, graxas e aceites totais que superen os índices de calidade dos afluentes industriais, xa
sexan emulsións ou non, ou que conteñan substancias que poidan solidificar ou volverse viscosas
a temperaturas entre 0 e 40 graos centígrados no punto de descarga.

b.

Mesturas explosivas:
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Líquidos, sólidos ou gases que pola súa natureza e cantidade sexan ou poidan ser suficientes,
por si só ou por interacción con outras sustancias, para provocar lumes ou explosións ou ser
prexudiciais en calquera outra forma ás instalacións de sumidoiros ou ó funcionamento dos
sistemas de depuración. En ningún momento dúas medidas sucesivas efectuadas con un
explosímetro, no punto de descarga á rede de sumidoiros, deberán ser superiores ao 5% do
límite inferior de explosividade.
Os materiais prohibidos inclúen, en relación non exhaustiva: gasolina, queroseno, nafta,
benceno, tolueno, xileno, éteres, alcois, cetonas, aldehidos, peróxidos, cloratos, percloratos,
bromatos, carburos, hidruros e sulfuros.
c.

Materiais nocivos:
Sólidos, líquidos ou gases malcheirantes ou nocivos, que xa sexa por si só ou por interacción con
outros residuos, sexan capaces de crear unha molestia pública ou perigo para a vida, ou que
sexan ou que poidan ser suficientes para impedir a entrada nun sumidoiro para o seu
mantemento ou reparación.

d.

Desperdicios sólidos ou viscosos:
Os residuos sólidos ou viscosos que provoquen ou poidan provocar obstrucións no fluxo de
sumidoiros e interferir en calquera outra forma co axeitado funcionamento do sistema de
depuración. Os materiais prohibidos inclúen en relación non exhaustiva: lixo non triturado, tripas
ou tecidos animais, esterco ou suciedades intestinais, osos, pelos, peles ou carnazas, entrañas,
plumas, cinza, escouras, areas, cal, pos de pedra ou mármore, metais, vidro, palla, labra,
recortes de céspede, trapos, graos, lúpulo, residuos de papel, madeiras, plásticos, alcatrán,
pinturas, residuos do procesado de combustibles ou aceites lubricantes e substancias similares.

e.

Substancias tóxicas específicas:
Calquera substancia tóxica en cantidades non permitidas por outras normativas ou leis
aplicables, compostos por químicos ou substancias capaces de producir olores indesexables,
ou toda substancia que non sexa susceptible de tratamento ou que poida interferir nos
procesos biolóxicos ou na eficiencia do sistema de tratamento ou que pase a través del.

f.

Materiais coloreados:
Materiais con coloracións obxecionais, non eliminables co proceso de tratamento empregado.
Ten que ser inapreciable en dilución 1/30.

g.

Materiais quentes:
A temperatura global do vertido non superará os 40 graos centígrados.

h.

Desperdicios corrosivos:
Calquera desperdicio que provoque corrosión ou deterioro da rede de sumidoiros ou no
sistema de depuración. Todos os desperdicios que se descarguen á rede de sumidoiros deben
ter un valor do índice de pH comprendido no intervalo de 5,5 a 10 unidades. Os materiais
prohibidos inclúen, en relación non exhaustiva: ácidos, bases, sulfuros, sulfatos, cloruros e
fluoruros concentrados e substancias que reaccionen coa auga para formar produtos ácidos.

i.

Gases ou vapores:
Os que por si mesmos ou a consecuencia de transformación químicas ou biolóxicas que se
poidan producir na rede de saneamento, dan lugar a concentracións de gases nocivos na
atmosfera da rede de sumidoiros superiores ós seguintes límites:







Dióxido de carbono: 15.000 partes por millón.
Dióxido de xofre: 5 partes por millón.
Monóxido de carbono: 25 partes por millón.
Cloro: 1 parte por millón.
Sulfuro de hidróxeno: 10 partes por millón.
Cianuro de hidróxeno: 4,5 partes por millón.

Complementariamente, o contido en gases ou vapores nocivos ou tóxicos (tales como os
citados no Anexo 2 do Regulamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas,
de 30 de novembro de 1.961), debe limitarse na atmosfera de todos os puntos da rede, onde
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traballe ou poida traballar o persoal de saneamento, aos valores máximos sinalados no citado
Anexo 2.
A tal fin, limitarase nos vertidos o contido en substancias potencialmente produtoras de gases
ou vapores a valores tales que impidan que, nos puntos próximos ó de descarga do vertido,
onde poida traballar o persoal, se superen as concentracións máximas admisibles.
j.

Desperdicios radioactivos:
Desperdicios radioactivos ou isótopos de tal vida media ou concentración que non cumpran
cos regulamentos ou ordes emitidos pola autoridade pertinente, da que dependa o control
sobre o seu uso; que provoquen ou poidan provocar danos ou perigos para as instalacións ou
ás persoas encargadas do seu funcionamento.

k.

Materias potencialmente prexudiciais:
Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas, por
integración con outras ou polas reaccións que teñan lugar dentro da rede poidan orixinar:
molestias públicas
a formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire
a creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impiden ou
dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou
funcionamento do sistema.
 corrosións capaces de danar os materiais do sistema e prexudicar ó persoal encargado da
súa limpeza e conservación.
Outros:




l.

Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles en auga, combustibles ou inflamables; sustancias
sólidas potencialmente perigosas; outros gases ou vapores combustibles ou inflamables,
explosivos ou tóxicos ou procedentes de motores de explosión; residuos industriais ou comerciais
que polas súas concentracións ou características tóxicas e perigosas requiran un tratamento
específico ou un control periódico; residuos sanitarios; residuos procedentes de sistemas de
pretratamento e de tratamento de augas residuais; residuos de orixe pecuario.
m. Índices de calidade:
Os vertidos de augas residuais á rede de sumidoiros non deberán sobrepasar as seguintes
concentracións máximas:
PARÁMETRO

VALORES LIMITE

pH (UpH)

1

MES (mg/l)

750

DBO5 (mg/lO2)

750

DQO (mg/lO2)

1.500

Conductividad (uS/cm)

6.000°

Aluminio (mg/l)

1

Arsénico (mg/l)

0,5

Bario (mg/l)

10

Boro (mg/l)

2

Cadmio (mg/l)

0,1

Chumbo

0,2

Cinc (mg/l)

3

Cobre (mg/l)

0,2

Cromo III (mg/l)

2

Cromo IV (mg/l)

0,2

Cromo VI (mg/l)

0,5

Cromo total (mg/l)

3

Estaño (mg/l)

5

Ferro (mg/l)

2
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Fósforo total (mg/l)

10

Manganeso (mg/l)

2

Mercurio (mg/l)

0,05

Níquel (mg/l)

2

Selenio (mg/l)

0,03

Materias inhibidoras (equitox)

25

Tóxicos metálicos (J)

3

Amoníaco (mg/l)

15

Cianuros (mg/l)

0,5

Cloruros (mg/l)

2.000

Sulfuros (mg/l)

1

Sulfitos (mg/l)

0,3

Sulfatos (mg/l)

1.000

Fluoruros (mg/l)

6

Nitróxeno nítrico (mg/l)

10

Aceites y graxas (mg/l)

20

Fenois (mg/l)

0,5

Aldehidos (mg/l)

1

Dióxido de xofre (mg/l)

15

Nitratos (mg/l)

100

Deterxentes (mg/l)

2

Pesticidas (mg/l)

0,05

Nonilfenol (mg/l)

1

Tensioactivos aniónicos (mg/l)

6

Praguicidas totais (mg/l)

0,1

Hidrocarburos aromáticos policlínicos 0,2
(mg/l)
BTEX (mg/l)

5

Triacinas totais (mg/l)

0,3

Hidrocarburos (mg/l)

15

AOX (mg/l)

2

Cloroformo (mg/l)

1

1,2 Dicloroetano (mg/l)

0,4

Tricoloetileno (mg/l)

0,4

Percloroetileno (mg/l)

0,4

Triclorobenceno (mg/l)

0,2

Tetracloruro de carbono (mg/l)

1

Tributilestaño (mg/l)

0,1

A disolución de calquera vertido de augas residuais practicada coa finalidade de satisfacer
estas limitacións será considerada una infracción a esta Normativa, salvo nos casos declarados
de emerxencia ou perigo.
2.

Calquera instalación industrial quedará sometida ás especificacións, controis e normas que se
conteñen nas Ordenanzas Municipais do concello.

3.

Non obstante, os vertidos quedarán condicionados a que o concello dispoña de outras limitacións
debido ás condicións de depuración municipal.

Artigo 53. Xestión de residuos
1.

Os residuos serán depositados no servizo de recollida municipal.
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2.

Será de aplicación a lexislación sectorial na materia, así como aquela que a complemente ou
substitúa.

Artigo 54. Emisións gasosas
1.

As emisións gasosas producidas por calquera actividade que se instale axustaranse ós valores
máximos permitidos pola Lei 34/2.007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da
atmosfera, e o Real Decreto 100/2.011, do 28 de xaneiro, polo que se actualiza o catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se establecen as disposicións básicas
para a súa aplicación, modificado a súa vez polo Real Decreto 115/2.017, do 17 de febreiro.

2.

Será de aplicación a demais lexislación sectorial na materia, así como aquela que a complemente
ou substitúa.

CAPÍTULO VII.

CONDICIÓNS ESTÉTICAS XERAIS

Artigo 55. Condicións estéticas
a.

A urbanización e a edificación deberán adaptarse as características naturais e culturais do
terreo.

b.

As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
rematados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan.
Prestarase especial atención á continuidade cromática e de textura, favorecendo en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
Todos os paramentos exteriores presentarán tratamento de fachada, incluídas as paredes
medianeiras.
Utilizarase cores da Guía de Cor e Materiais de Galicia.
Neste senso non se autorizarán aqueles elementos que a xuízo do Concello provoquen un
impacto visual sobre o entorno.

c.

As edificacións auxiliares e instalacións complementarias deberán presentar o mesmo nivel de
acabado ca edificación principal.

d.

Os letreiros e rótulos comerciais deberán integrase adecuadamente no deseño, en canto á
composición e cores utilizadas. Non poderán elevarse por riba da liña de cornixa, nin utilizar
elementos elevados como publicidade. Definiranse no proxecto técnico correspondente.

e.

Evitaranse as superficies metálicas susceptibles de xerar brillos.

f.

Axardinaranse ós espazos libres de cada parcela incluíndo estas áreas no proxecto técnico
correspondente.

g.

As parcelas non edificadas deberán permanecer limpas, niveladas e adecuadamente
desbrozadas. Non se permite almacenar materias, produtos ou subprodutos á intemperie.

h.

As empresas son responsables do uso adecuado das construcións e instalacións, estando
obrigado ó seu mantemento e conservación en condicións adecuadas.

i.

O cerramento frontal das parcelas materializarase mediante un cerramento tipo fixado para o
polígono no proxecto de urbanización ou no seu caso resolverase respectando o deseño
establecido nunha ordenanza especifica que deberá someterse á aprobación municipal. O
cerramento común a dúas parcelas correra a cargo da industria que primeiro se estableza
debendo aboar a segunda o custo que correspondería á metade do cerramento tipo antes
citado e tendo que realizar este abono antes do comezo da construción.

j.

Evitaranse na medida do posible e sempre que a actividade a imprantar non o requira, os
cerramentos opacos. O peche posterior de tódalas parcelas será vexetal, utilizando especies
arbustivas autóctonas que reduzan as visibilidades.
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TÍTULO III. NORMAS XERAIS DE URBANIZACIÓN
CAPÍTULO I.

DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 56. Ámbito de aplicación
1.

As presentes Normas de urbanización serán de aplicación para o proxecto de urbanización que se
redacte no ámbito.

2.

Nos seguintes artigos fíxanse as condicións mínimas dos servizos de pavimentación, abastecemento
de auga, saneamento, subministro de enerxía eléctrica e alumeado público, independentemente
das condicións especiais que se fixen no planeamento.

Artigo 57. Proxecto de urbanización
1.

O proxecto de urbanización é un proxecto técnico de obras que ten por finalidade executar os
servizos e as dotacións establecidos no planeamento.

2.

O proxecto de urbanización ten que estar subscrito por técnico competente e, no seu caso, visado
polo colexio profesional correspondente.

3.

4.

5.

Os proxectos de urbanización conterán os seguintes documentos:
a.

Memoria descritiva das características das obras.

b.

Planos de información e de situación debidamente referenciados.

c.

Planos de proxecto e de detalle que definan, sobre unha base cartográfica idónea e coa
precisión e escala adecuadas para a súa correcta interpretación, os contidos técnicos das
obras.

d.

Prego de prescricións técnicas das obras.

e.

Medicións.

f.

Cadro de prezos descompostos.

g.

Orzamento.

h.

Estudos, programas e plans de seguridade e calidade que procedan.

Os proxectos de urbanización definirán a execución das seguintes obras:
a.

Execución ou acondicionamento das vías públicas, rede peonil, aparcadoiros e espazos libres
públicos, incluída a explanación e pavimentación de calzadas, construción e encintado de
beirarrúas e movementos de terras.

b.

Abastecemento de auga, incluída a súa captación, depósito, tratamento e distribución, así
como as instalacións de rega e os hidrantes contra incendios.

c.

Saneamento, incluídas as conducións e colectores de evacuación, os sumidoiros para a
recollida de augas pluviais e as instalacións de depuración.

d.

Subministración de enerxía eléctrica, incluídas as instalacións de condución, transformación,
distribución e iluminación pública.

e.

Infraestruturas comúns telefónicas e de telecomunicacións.

f.

Canalización e instalación das redes de gas e dos demais servizos exixidos en cada caso polo
planeamento.

g.

Xardinaría dos espazos libres públicos, incluída a plantación de árbores e de especies vexetais
preferentemente sustentables e a instalación de elementos de xogo infantís.

h.

Sinalización.

i.

Mobiliario urbano.

j.

Previsión de espazo para a implantación das infraestruturas de transporte público que se
requiran para unha mobilidade sustentable.

k.

Demolición dos elementos existentes incompatibles co planeamento.

Os proxectos de urbanización deberán resolver o enlace dos servizos urbanísticos cos sistemas xerais
e acreditar que teñen capacidade suficiente para atendelos.
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Para tal fin, deberán prever as infraestruturas de conexión coas redes xerais de servizos e as de
ampliación e reforzo das existentes fóra da actuación que resultasen precisas.
6.

Os proxectos de urbanización conterán as determinacións necesarias para dar cumprimento ás
normativas técnicas sectoriais e de accesibilidade universal, debendo adecuarse a criterios de
calidade, sustentabilidade económica e ambiental e eficiencia enerxética.

CAPÍTULO II.

REDE VIARIA

Artigo 58. Rede viaria
1.

Os trazados das estradas ou vías de comunicación realizaranse de acordo coa lexislación sectorial
de aplicación.

2.

Os pavimentos nas estradas serán preferentemente de materiais asfálticos ou betumes (regos
asfálticos ou aglomerados). Nas zonas de forte pendente empregarase formigón.

3.

Nas travesías e vías urbanas empregarase o mesmo criterio.

4.

Nas vías urbanas diferenciaranse a calzada da beirarrúa en largos superiores a oito metros. En largos
inferiores a oito metros o pavimento deixarase a nivel sen diferenciar o paso de peóns e vehículos.

Artigo 59. Accesibilidade
1.

Os proxectos de urbanización garantirán a accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas,
polo que cumprirán a tal efecto as disposicións da Lei 10/2.014, do 3 de decembro, de
accesibilidade, a Lei 8/1.997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na la
Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 35/2.000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o
regulamento de desenvolvemento e execución de dita Lei, así como demais normativa sectorial
que a complemente ou substitúa.

2.

A presente Modificación Puntual axústase ás condicións do Real Decreto 505/2.007, polo que se
aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con
discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados, desenvolvido pola
Orde VIV/561/2010.

CAPÍTULO III.

REDES DE SERVIZOS

Artigo 60. Rede de abastecemento
1.

2.

Condicións de trazado


A rede de abastecemento executarase baixo as beirarrúas,



No solo urbano a rede será preferentemente mallada para equilibrar as variables de cálculo
da rede e proporcionar unha maior seguridade nos casos de avaría e/ou corte de
subministro.



A profundidade de instalación será de 1,00 metro mínimo, agás en casos debidamente
xustificados.

Condicións de cálculo


A dotación de auga estimase en 210 litros/habitante no ámbito de estudio.



Tomarase un coeficiente punta de 2,61.



A velocidade de circulación de auga estará comprendida entre 0,5 e 3,50 m/s,
dependendo do diámetro da tubaxe (ver apartado 5 do documento ITOGH – ABA – 1/2 de
Augas de Galicia).



A rede hidráulica permitirá o funcionamento simultáneo dous bocas de incendios durante
dúas horas cun caudal de 1.000 l/min. para cada un e presión mínima de 10 m.c.a.



Os depósitos reguladores dimensionaranse cunha capacidade de regulación do volume
máximo diario dun día punta.
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3.

Características de deseño


A rede construirase en polietileno de alta densidade, PVC ou fundición dúctil cun diámetro
mínimo para as redes xerais de 90 mm.



A presión mínima de traballo das tubarias será de 10 m.c.a.



A rede disporase mallada con válvulas de corte nos cruces, de tal maneira que permita
obter tramos independentes e facilite o subministro ó resto dos tramos.



Disporanse bocas de rego para rego das zonas verdes.



Disporanse bocas de incendio nas zonas edificadas.



Disporanse acometidas individuais para cada parcela ou edificación.

Artigo 61. Rede de saneamento
1.

2.

Condicións de trazado


Disporase unha rede de saneamento en sistema separativo preferentemente.



Os colectores disporanse a unha profundidade mínima de soterramento de 1,20 m. agás en
casos debidamente xustificados.

Condicións de cálculo
a.

b.

Augas residuais


O caudal será o 80% do empregado en abastecemento.



Tomarase un coeficiente punta de 4,97.



As velocidades de circulación tómanse de 0,6 a 3 m/s (formigón) e a 6 m/s (PVC).

Augas pluviais


Para o cálculo de augas pluviais adoptarase o método racional.



A precipitación máxima diaria de acordo co mapa de precipitacións na provincia de Lugo
para un período de retorno de 10 años é de Pd =120 mm/h.



Adoptaranse os seguintes coeficientes de escorrenta:
Uso Industrial: 0,70
Zonas verdes: 0,30

3.

Características de deseño


O material a empregar será PVC, formigón vibrado ou formigón armado.



As tubarias terán un diámetro mínimo de 250 mm. para as redes xerais.



A pendente mínima será do 0,5% en tubarias de PVC e 1% en formigón.



A pendente da canalización será inferior a 6% e disporase de resaltes para elo, agás en
casos debidamente xustificados.



As tapas de rexistro serán para 40 Tn. en calzada e 25 Tn. en beirarrúas.



A distancia máxima entre pozos será de 50 m.



Disporanse sumidoiros cada 35-40 m. e nos puntos baixos.



Instalarase un sifón xeral en cada edificación para evitar o paso de gases.



Disporase, antes da conexión ó sistema e en todas e cada unha das conexións que posúa,
unha arqueta de rexistro libre de calquera obstáculo e accesible en todo momento ós
servicios técnicos competentes para a obtención de mostras e medición de caudais.



As acometidas serán independentes para pluviais e residuais nas redes separativas.



As acometidas disporanse directas ó pozo. En caso de acometer a tubaria empregaranse
pezas especiais.



As acometidas terán una pendente mínima do 2%.
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Artigo 62. Sistemas de depuración
1.

A depuración do ámbito terá lugar na EDAR municipal, que actualmente serve a dous concellos: O
Valadouro e Alfoz.

2.

Disporase unha arqueta ó final da rede na que se tomarán as mostras dos vertidos para a súa
posterior análise, co fin de establecer o cumprimento dos baremos establecidos.

Artigo 63. Rede de enerxía eléctrica
1.

2.

3.

Condicións de trazado


A rede de distribución en media tensión disporase enterrada.



A rede de distribución en baixa tensión disporase enterrada.

Condicións de cálculo


Os consumos a empregar serán os sinalados polo regulamento eléctrico de baixa tensión.



Empregaranse os coeficientes regulamentados ou os sinalados pola compañía distribuidora.

Características de deseño


A rede subterránea de media tensión executarase segundo normas da compañía
subministradora.



A rede de distribución de baixa tensión executarase segundo normas da compañía
subministradora.

Artigo 64. Rede de alumeado público
1.

Condicións de trazado


2.

Condicións de cálculo


3.

A rede de alumeado público disporase unilateral, pareada ou ao tresbolillo con lámpadas
de vapor de sodio.

O nivel de iluminación medio será de 20 lux. en viarios e principais vías de comunicación,
nas restantes será de 15 lux.

Características de deseño


As lámpadas serán de vapor de sodio preferentemente.



Disporanse en fachada ou sobre báculos metálicos.



Prohíbese o uso de postes de formigón.

Artigo 65. Espazos libres e zonas verdes
1.

O proxecto de urbanización definirá as características das zonas verdes, e satisfará as condicións de
accesibilidade e supresión de barreiras. Procurarase non abusar do pavimento duro e do mobiliario
urbano. Utilizaranse preferentemente especies autóctonas.

2.

Os espazos libres tanto públicos como privados que non comprendan zonas pavimentadas serán
acondicionados totalmente, evitando espazos residuais sen tratamento.

3.

Terán resolta a evacuación de augas pluviais, así como a instalación de rego, que cando sexa por
circulación superficial non producirá descontinuidade no pavimento.

4.

Para a dotación do rego e da iluminación pública terase en consideración a zonificación e
distribución dos elementos de mobiliario, das áreas de xogo, do arborado e a pavimentación das
áreas peatonais. Evitarase deste xeito a diminución da eficacia do alumeado.

5.

A distancia mínima entre o arborado e os peches de parcela será de 2,00 m.
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TÍTULO IV. SOLO URBANIZABLE
CAPÍTULO I.
Artigo 66.

ORDENANZAS REGULADORAS
Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR1- INDUSTRIAL

Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR1- INDUSTRIAL
1.

DEFINICIÓN DA ORDENANZA OU NORMA ZONAL

a

Nome da ordenanza

Ordenanza UR1-INDUSTRIAL.

b

Espírito da ordenanza

Regular os espazos reservados para o solo industrial.

c

Ámbito de aplicación

As zonas grafitadas nos planos de ordenación, correspondentes coas zonas
industriais do polígono industrial SURBI.

d

Sistema
viario
tradicional

e

Tipoloxías edificatorias

2.

USO PRINCIPAL

a

Usos segundo as Normas de uso das N.S.P. de O Valadouro.

e

ordenación Ordenación recuada.

Edificación illada ou adosada.

Artesanal e industrial

2ª categoría
4ª categoría
5ª categoría

3.

USOS COMPATIBLES

a

Usos segundo as Normas de uso das N.S.P. de O Valadouro.

Residencial Hoteleiro

2ª categoría
3ª categoría
4ª categoría
5ª categoría

Hosteleiro

Tódalas categorías. Como máximo o 15%
da superficie da ordenanza UR-1 poderá
ser destinado a este uso.

Oficinas, despachos, xestión e administración

1ª categoría
4ª categoría

Espectáculos públicos e actividades recreativas

Tódalas categorías

Sociais Culturais Reunión

Tódalas categorías

Deportivo

Tódalas categorías
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Relixioso

Tódalas categorías

Docente

Tódalas categorías

Sanitario e Asistencial

Tódalas categorías

Garaxe, Aparcamento e Servizos do automóbil

Tódalas categorías

Uso privado dos espazos libres

4.

Residencial

Vivenda anexa a uso industrial, cun
máximo de unha vivenda por parcela e
unha superficie máxima de 120 m2,
sempre que a súa necesidade estea
vinculada ás labores de vixilancia,
atención e xestión da actividade.

Comercial

Tódalas categorías

USOS PROHIBIDOS
Os restantes usos.

5.

OBRAS E TIPO DE ACTUACIÓNS

a

Obras de conservación

b

Obras de rehabilitación, mellora, Permítense
reforma e ampliación

c

Obras de nova planta

Permítense

d

Obras de demolición

Permítense

6.

OBRAS DE URBANIZACIÓN

a

Servizos e accesos rodados

Permítense

Admítese a execución simultánea das obras de urbanización accesorias e de
escasa entidade para alcanzar a condición de soar coas de edificación ou
construción.
A execución das obras farase de acordo co Título III Normas xerais de
urbanización.

7.

PARÁMETROS DA EDIFICACIÓN DAS OBRAS DE NOVA PLANTA E AMPLIACIÓN

Tódalas obras de nova planta e ampliación cumprirán as condicións de este
apartado, non sendo de aplicación o resto das obras.
a

Condicións da parcela

Parcela mínima

SENENPRIETO
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b

Fronte mínimo de parcela

12 m.

Círculo mínimo inscrito

16 m. de diámetro.

Posición da edificación na parcela

Liñas de fachada

Serán as resultantes despois de medir o recuamento mínimo á aliñación de
vía ou o sinalado nos planos de ordenación, medidos dende a aliñación da
vía.

Recuado mínimo da edificación

Á aliñación de vía: 8 m.

Distancia mínima a lindeiros

Posterior: 5 m.

Laterais: 5 m, agás en posicións adosadas.
Deberá existir acordo de ambas partes o cal se axuntará no proxecto previo
á concesión da licenza municipal.

Establécese a obriga de cubrir as medianeiras existentes.

Fondo máximo

c

O grafado no plano de ordenación.

Intensidade da edificación

Superficie ocupada en planta pola Será a delimitada pola proxección de tódolos elementos edificados da
parcela.
edificación

d

Coeficiente de ocupación

60 % da superficie de parcela neta.

Coeficiente de edificabilidade

1,20 m2/m2 sobre superficie de parcela neta.

Volume da edificación

Número máximo de plantas

II alturas (baixo+I).

Altura máxima de cornixa

Medida no centro da fachada desde a rasante de beirarrúa que da acceso
a edificación na planta baixa ó arranque inferior da vertente de cuberta, non
podendo existir nos extremos de cada unha das fachadas variacións
superiores a 1 m sobre a altura máxima permitida. Nos seguintes casos
escalonarase a edificación.

Altura máxima sobre o terreo

10 metros, medida no centro de tódalas fachadas, dende a rasante natural
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do terreo en contacto coa edificación ata ó arranque inferior da vertente da
cuberta, non podendo existir nos extremos de cada unha das fachadas
variacións superiores a 1 m sobre a altura máxima permitida, nos seguintes
casos escalonarase a edificación.

8.

Altura máxima de coroación

2,50 m. a partir do arranque inferior da vertente da cuberta hasta o cumio da
edificación.

Altura mínima de plantas

3 m.

Pendente máxima de cuberta

30º.

CONDICIÓNS AMBIENTAIS E ESTÉTICAS EN TODO TIPO DE OBRAS

Tódalas construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan ou os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.

a

Formas da edificación

b

Elementos tipolóxicos

Composición libre

Acceso as parcelas

O Proxecto de urbanización resolverá o acceso a cada parcela.

Peches de parcelas

Poderanse autorizar peches de parcelas sen que superen a altura de 2,5
metros vexetais ou diáfanos. A base maciza será de 0,8 m sobre a rasante,
con acabado visto enfoscado e pintado ou en pedra.

O lindeiro con zonas verdes e posteriores deberá incorporar elementos
vexetais.

c

Cubertas

O acabado da cuberta será libre. En caso de vivenda vinculada, o material
de acabado será a lousa de xisto de despece similar ás existentes, agás en
casos debidamente xustificados e logo da autorización preceptiva do
concello no momento da tramitación da licenza.

Fachadas

Os acabados das fachadas son libres.

Carpintería exterior

Libre.

Composición de fachadas, ocos, Composición libre.
carpinterías.
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Artigo 67.

Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR2- COMERCIAL

Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR2- COMERCIAL
1.

DEFINICIÓN DA ORDENANZA OU NORMA ZONAL

a

Nome da ordenanza

Ordenanza UR2-COMERCIAL.

b

Espírito da ordenanza

Regular os espazos reservados para o solo comercial.

c

Ámbito de aplicación

As zonas grafitadas nos planos de ordenación, correspondentes coa zona
comercial do polígono industrial SURBI.

d

Sistema
viario
tradicional

e

Tipoloxías edificatorias

2.

USO PRINCIPAL

a

Usos segundo as Normas de uso das N.S.P. de O Valadouro.

e

ordenación Ordenación recuada.

Edificación illada ou adosada

Comercial

Tódalas categorías

3.

USOS COMPATIBLES

a

Usos segundo as Normas de uso das N.S.P. de O Valadouro.

Artesanal e industrial

2ª categoría
4ª categoría
5ª categoría

Residencial Hoteleiro

2ª categoría
3ª categoría
4ª categoría
5ª categoría

Hosteleiro

Tódalas categorías. Como máximo o 15% da
superficie da ordenanza UR-1 poderá ser
destinado a este uso.

Oficinas, despachos, xestión e administración

1ª categoría
4ª categoría

Espectáculos públicos e actividades recreativas

Tódalas categorías

Sociais Culturais Reunión

Tódalas categorías

Deportivo

Tódalas categorías

Relixioso

Tódalas categorías

Docente

Tódalas categorías
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Sanitario e Asistencial

Tódalas categorías

Garaxe, Aparcamento e Servizos do automóbil

Tódalas categorías

Uso privado dos espazos libres

4.

USOS PROHIBIDOS
Os restantes usos.

5.

OBRAS E TIPO DE ACTUACIÓNS

a

Obras de conservación

b

Obras de rehabilitación, mellora, Permítense
reforma e ampliación

c

Obras de nova planta

Permítense

d

Obras de demolición

Permítense

6.

OBRAS DE URBANIZACIÓN

a

Servizos e accesos rodados

Permítense

Admítese a execución simultánea das obras de urbanización accesorias e de
escasa entidade para alcanzar a condición de soar coas de edificación ou
construción.
A execución das obras farase de acordo co Título III Normas xerais de urbanización.

7.

PARÁMETROS DA EDIFICACIÓN DAS OBRAS DE NOVA PLANTA E AMPLIACIÓN

Tódalas obras de nova planta e ampliación cumprirán as condicións de este
apartado, non sendo de aplicación o resto das obras.

a

b

Condicións da parcela

Parcela mínima

600 m2.

Fronte mínimo de parcela

12 m.

Círculo mínimo inscrito

16 m. de diámetro.

Posición da edificación na parcela
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Liñas de fachada

Serán as resultantes despois de medir o recuamento mínimo á aliñación de vía ou o
sinalado nos planos de ordenación, medidos dende a aliñación da vía.

Recuado mínimo da edificación

Á aliñación de vía: 8 m.

Distancia mínima a lindeiros

Posterior: 5 m.

Laterais: 5 m, agás en posicións adosadas.
Deberá existir acordo de ambas partes o cal se axuntará no proxecto previo á
concesión da licenza municipal.

Establécese a obriga de cubrir as medianeiras existentes.

Fondo máximo

c

O grafado no plano de ordenación.

Intensidade da edificación

Superficie ocupada en planta pola Será a delimitada pola proxección de tódolos elementos edificados da parcela.
edificación

d

Coeficiente de ocupación

60 % da superficie de parcela neta.

Coeficiente de edificabilidade

1,20 m2/m2 sobre superficie de parcela neta.

Volume da edificación

Número máximo de plantas

II alturas (baixo+I).

Permítense 2 plantas soto ou semisoto, adicadas a aparcadoiros.
Altura máxima de cornixa

Medida no centro da fachada desde a rasante de beirarrúa que da acceso a
edificación na planta baixa ó arranque inferior da vertente de cuberta, non
podendo existir nos extremos de cada unha das fachadas variacións superiores a 1
m sobre a altura máxima permitida. Nos seguintes casos escalonarase a
edificación.

Altura máxima sobre o terreo

10 metros, medida no centro de tódalas fachadas, dende a rasante natural do
terreo en contacto coa edificación ata ó arranque inferior da vertente da cuberta,
non podendo existir nos extremos de cada unha das fachadas variacións
superiores a 1 m sobre a altura máxima permitida, nos seguintes casos
escalonarase a edificación.

Altura máxima de coroación

2,50 m. a partir do arranque inferior da vertente da cuberta hasta o cumio da
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edificación.

8.

Altura mínima de plantas

3 m.

Pendente máxima de cuberta

30º.

CONDICIÓNS AMBIENTAIS E ESTÉTICAS EN TODO TIPO DE OBRAS

Tódalas construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e
cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que
menor impacto produzan ou os que favorezan en mellor medida a integración no
contorno inmediato e na paisaxe.

a

Formas da edificación

b

Elementos tipolóxicos

Composición libre

Acceso as parcelas

O Proxecto de urbanización resolverá o acceso a cada parcela.

Peches de parcelas

Poderanse autorizar peches de parcelas sen que superen a altura de 2,5 metros
vexetais ou diáfanos. A base maciza será de 0,8 m sobre a rasante, con acabado
visto enfoscado e pintado ou en pedra.

O lindeiro con zonas verdes e posteriores deberá incorporar elementos vexetais.

c

Cubertas

O material de acabado será a lousa de xisto de despece similar ás existentes, agás
en casos debidamente xustificados e logo da autorización preceptiva do concello
no momento da tramitación da licenza.

Fachadas

Os acabados das fachadas son libres.

Carpintería exterior

Libre.

Composición de fachadas, ocos, Composición libre.
carpinterías.
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Artigo 68.

Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR3- APARCADOIRO

Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR3- APARCADOIRO
1.

DEFINICIÓN DA ORDENANZA OU NORMA ZONAL

a

Nome da ordenanza

Ordenanza UR3-APARCADOIRO.

b

Espírito da ordenanza

Regular os espazos reservados para o aparcadoiro de vehículos.

c

Ámbito de aplicación

As zonas grafitadas nos planos de ordenación, correspondentes coas zonas
aparcadoiro do polígono industrial SURBI.

d

Tipoloxías edificatorias

Non se permitirá ningún tipo de actividade edificatoria, salvo á instalación de
marquesinas para protección dos vehículos, creación de zonas de sombra coa
posibilidade de incorporar elementos de xeración de enerxías renovables e as que
correspondan ós servizos propios da circulación de vehículos e peóns.

2.

USOS PRINCIPAIS

a

Usos segundo as Normas de uso das N.S.P. de O Valadouro.

Garaxe, Aparcamento e Servizos do automóbil

3.

USOS COMPATIBLES

a

Usos segundo as Normas de uso das N.S.P. de O Valadouro.

Uso e desfrute da natureza
4.

Tódalas categorías

Tódalas categorías

USOS PROHIBIDOS
Os restantes usos.

5.

OBRAS E TIPO DE ACTUACIÓNS

a

Obras de conservación

b

Obras
de
rehabilitación, Permítense
mellora, reforma e ampliación

c

Obras de nova planta

Permítense

d

Obras de demolición

Permítense

6.

OBRAS DE URBANIZACIÓN

a

Servizos e accesos rodados
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escasa entidade para alcanzar a condición de soar coas de edificación ou
construción.
A execución das obras farase de acordo co Título III Normas xerais de urbanización.

7.

CONDICIÓNS AMBIENTAIS E ESTÉTICAS EN TODO TIPO DE OBRAS

Tódalas construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e
cubertas totalmente terminados.
a

Formas da edificación

b

Elementos tipolóxicos

c

Composición libre

Cubertas

O material de acabado será a lousa de xisto de despece similar ás existentes, agás
en casos debidamente xustificados e logo da autorización preceptiva do concello
no momento da tramitación da licenza.

Fachadas

Os acabados das fachadas son libres.

Carpintería exterior

Libre.

Composición de
ocos, carpinterías.

SENENPRIETO

fachadas, A composición será libre pero teranse en conta as condicións de habitabilidade e
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FASE:
DOCUMENTO:

Aprobación inicial

DATA:

NORMATIVA

Xuño 2018

PÁXINA:

68 de 96

Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Concello de O Valadouro

Artigo 69. Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR4-Equipamentos
Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR4-Equipamentos
1.

DEFINICIÓN DA ORDENANZA OU NORMA ZONAL

a

Nome da ordenanza

Ordenanza UR4-Equipamentos

b

Espírito da ordenanza

Regular os espazos reservados para os equipamentos no ámbito do polígono
industrial SURBI

c

Ámbito de aplicación

As zonas grafitadas no plano de ordenación do
correspondentes coas zonas de equipamentos.

d

Sistema viario
tradicional

e

Tipoloxías edificatorias

2.

USO PRINCIPAL

e

ordenación

solo urbanizable,

Ordenación recuada.

Edificación illada.

Usos segundo o Regulamento da Lei do solo de Galicia.
Dotacións.

3.

USOS COMPATIBLES

Todos aqueles que poidan estar vinculados ao uso característico.

4.

OBRAS E TIPO DE ACTUACIÓNS

a

Obras de conservación

Permítense

b

Obras de rehabilitación, mellora,
reforma e ampliación

Permítense

c

Obras de nova planta

Permítense

d

Obras de demolición

Permítense

5.

OBRAS DE URBANIZACIÓN

a

Servizos e accesos rodados
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A execución das obras farase de acordo co Título III Normas xerais de
urbanización.

6.

PARÁMETROS DA EDIFICACIÓN DAS OBRAS DE NOVA PLANTA E AMPLIACIÓN

a

Condicións da parcela

b

Parcela mínima

Non se establece.

Fronte mínimo de parcela

Non se establece.

Círculo mínimo inscrito

Non se establece.

Posición
parcela

da

Recuamento
edificación

edificación

na

mínimo

da

Distancia mínima a lindeiros

Á aliñación de vía: 8 m.

Posterior: 3 metros.
Lateral: 3 metros.

Fondo máximo

c

d

Non se establece.

Intensidade da edificación

Coeficiente de ocupación

Non se establece.

Coeficiente de edificabilidade

2,00 m2/m2.

Volume da edificación

Número máximo de plantas

II alturas (baixo + I).
Permítense 2 plantas soto ou semisoto.

Altura máxima de cornixa

7 m. (para edificacións e II alturas).

Altura máxima de cumio

3,5 m.
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Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR4-Equipamentos
Pendente máxima de cuberta

7.

35º.

CONDICIÓNS AMBIENTAIS E ESTÉTICAS EN TODO TIPO DE OBRAS
Tódalas construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e
cubertas totalmente terminados.

a

Formas da edificación

b

Elementos tipolóxicos

Composición libre.

Peches de parcelas

Poderanse autorizar peches frontais de parcelas sen que superen a altura de
2,5 metros vexetais ou diáfanos. A base maciza será de 0,8 m sobre a rasante,
con acabado visto enfoscado e pintado ou en pedra, agás en casos
xustificados e logo da autorización preceptiva do concello no momento da
tramitación da licenza.

Os lindeiros laterais e posterior deberán pecharse obrigatoriamente con
peches cegos de 2,5 metros de altura.

Cubertas

O material de acabado será a lousa de xisto de despece similar ás existentes,
agás en casos debidamente xustificados e logo da autorización preceptiva
do concello no momento da tramitación da licenza.

Fachadas

Os acabados das fachadas serán libres.
Tódalas fachadas terán o mesmo tratamento que a principal, e
especialmente as que resulten visibles dende espazos públicos ou desde a
periferia da vila.

c

Carpintería exterior

Libre.

Composición de fachadas, ocos,
carpinterías.

A composición será libre pero teranse en conta as condicións de
habitabilidade e de adaptación ao ambiente.
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Artigo 70. Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR5-Espazos Libres e Zonas Verdes
Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR5-Espazos libres e zonas verdes
1.

DEFINICIÓN DA ORDENANZA OU NORMA ZONAL

a

Nome da ordenanza

Ordenanza UR5-Espazos libres e zonas verdes

b

Espírito da ordenanza

Regular os espazos reservados para os espazos libres e as zonas verdes.

c

Ámbito de aplicación

As zonas grafitadas no plano de ordenación do solo urbano e:1/1.000,
correspondentes coas zonas de equipamentos.

d

Sistema viario e ordenación
tradicional

Ordenación recuada.

e

Tipoloxías edificatorias

Edificación illada.

2.

USO PRINCIPAL
Espazos libres
Zonas verdes

3.

USOS COMPATIBLES

a

Usos segundo as Normas de uso das N.S.P. de O Valadouro.

b

Hostelero

1ª Categoría

Espectáculos públicos e actividades recreativas

1ª Categoría

Uso e desfrute da natureza

Tódalas categorías

Usos segundo o Regulamento da Lei do solo de Galicia.
Dotacionais

Deportivo
Cultural

4.

USOS PROHIBIDOS
Os restantes usos.

5.

OBRAS E TIPO DE ACTUACIÓNS

a

Obras de conservación

Permítense

b

Obras
de
mellora,
ampliación

Permítense

rehabilitación,
reforma
e
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Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR5-Espazos libres e zonas verdes
c

Obras de nova planta

Permítense

d

Obras de demolición

Permítense

6.

OBRAS DE URBANIZACIÓN

a

Servizos e accesos rodados

Admítese a execución simultánea das obras de urbanización accesorias e de
escasa entidade para alcanzar a condición de soar coas de edificación.

A execución das obras farase de acordo co Título III Normas xerais de
urbanización.

7.

PARÁMETROS DA EDIFICACIÓN DAS OBRAS DE NOVA PLANTA E AMPLIACIÓN

Tódalas obras de nova planta e ampliación cumprirán as condicións deste
apartado, non sendo de aplicación o resto das obras.
a

b

Condicións da parcela

Parcela mínima

Non se establece.

Fronte mínimo de parcela

Non se establece.

Círculo mínimo inscrito

Non se establece.

Posición da edificación na
parcela

Recuamento
edificación

mínimo

da

Distancia mínima a lindeiros

5 m.

Posterior: 3 metros.
Lateral: 3 metros.

Fondo máximo

c

Non se establece.

Intensidade da edificación

Superficie máxima ocupada
en planta pola edificación

SENENPRIETO
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Ordenanza reguladora Solo Urbanizable UR5-Espazos libres e zonas verdes
Coeficiente
edificabilidade

d

de

0,05 m2/m2.

Volume da edificación

Número máximo de plantas

I altura.
Permítese unha planta soto ou semisoto.

Altura máxima de cornixa

3 m.

Altura máxima de cumio

1,5 m.

Pendente
cuberta

8.

máxima

de

30º.

CONDICIÓNS AMBIENTAIS E ESTÉTICAS EN TODO TIPO DE OBRAS
Tódalas construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e
cubertas totalmente terminados.

a

Formas da edificación

b

Elementos tipolóxicos

c

Composición libre.

Cubertas

O material de acabado será a lousa de xisto de despece similar ás existentes,
agás en casos debidamente xustificados e logo da autorización preceptiva
do concello no momento da tramitación da licenza.

Fachadas

Os acabados das fachadas serán libres.

Carpintería exterior

Libre.

Composición de fachadas,
ocos, carpinterías.

A composición será libre pero teranse en conta as condicións de
habitabilidade e de adaptación ao ambiente.
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TÍTULO IV. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS

1. Fase de Deseño da Ordenación
No deseño da ordenación, así como nas previsións temporais e económicas, seguiranse os
criterios que favorezan e melloren a sustentabilidade ambiental.


Búscase a optimización do deseño que permita reducir os movementos de terras.

 Para evitar as visibilidades que se producirán no momento de implantar a uso industrial e terciario
defínese unha zona verde perimetral na que se amortiguará o impacto deste uso para lograr unha
maior integración no entorno rural.


Deben preverse o soterramento das liñas aéreas que transcorren polos ámbitos.

 Deseñarase unha zona verde, SL-ZV1 Púb-Prev, na que primarán os criterios de mantemento da
naturalidade e na que se reducirá a zona urbanizada. Deberán estar adecuadamente acondicionadas.
O Concello procederá ó mantemento destas zonas en bo estado. Serviran para revalorizar os elementos
de interese patrimonial.


Adecuada integración nas zonas verdes dos ámbitos de valor arqueolóxico.



Emprego de especies arbóreas autóctonas nas zonas verdes.

 Directrices para o deseño das zonas verdes previstas, utilizando criterios de naturalidade, mediante a
utilización de especies que presenten baixas necesidades hídricas e alterando ou urbanizando a menor
superficie posible.
 As zonas de aparcamento previsto permitirán dotar de prazas suficientes para as dotacións existentes
na zona próxima e ás previstas dentro do sector.
 Prevese o acceso ó Punto Limpo, aínda que este non está dentro do ámbito, a través do sector
evitando que os vehículos se sitúen no entorno da estrada autonómica.
 Deséñase unha conexión ca rede viaria que permite reducir os enlaces directos ca estrada
autonómica presentes na contorna do polígono, reorganizando o tráfico a través do parque
empresarial.
 Emprego dunha edificabilidade e uns parámetros de ordenación de reducida intensidade que
permiten unha implantación harmoniosa co entorno rural.
 Proxectar edificacións que provoquen o mínimo impacto visual, de xeito que as actuacións resulten
integradas no contorno, utilizando preferentemente materiais e cores que harmonicen coa paisaxe.


Estudo de mobilidade existente e xerada polo polígono.



Análise das demandas de abastecemento e electricidade e da xeración de vertidos e residuos.



Emprego de luminarias que reduzan a contaminación lumínica.

2. Fase de Proxecto de urbanización
 Realizaranse análises periódicos das calidades das augas por parte do concello para controlar os
vertidos incontrolados nos cursos fluviais, cumprindo cos requisitos do Plan Hidrolóxico.
 Faranse controis periódicos de estanquidade de calquera instalación de almacenamento e
distribución de sustancias susceptibles de contaminar o medio hídrico de acordo a lexislación.
 Na fase de redacción do proxecto de urbanización porase especial atención nos cálculos das redes
de evacuación pluviais, ca finalidade de compensar a perda de permeabilidade a causa da
pavimentación e da edificación. Priorización na utilización de pavimentos permeables sempre que sexa
posible, nas sendas peonís das zonas verdes e nos aparcadoiros de vehículos.


Deseñarase unha rede adecuada de recollida de pluviais que reduzan os fenómenos erosivos.

 Se estudará minuciosamente a distribución perimetral da rede de hidratantes homologados en
cumprimento do disposto no artigo 23.c da Lei 3/2.007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia.
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Realizarase o correspondente proxecto técnico de prevención e defensa contra incendios forestais.

 Estudaranse de forma axeitada os sistemas de rego das zonas verdes de xeito que se optimicen e
minimicen os gastos de auga. Reutilizaranse das augas pluviais para o rego das zonas verdes.
 Crear barreiras vexetais que reduzan as visibilidades dende a estrada principal e o núcleo de
poboación próximo.
 Conservar as especies de arborado autóctono existentes no ámbito mediante o seu transplante nas
zonas verdes previstas. Analizaranse para elo todos os pes de arborado existentes de xeito que se
identifiquen os exemplares singulares ou de elevado valor ambiental e paisaxístico que deben ser
conservados.


Non se utilizará ningunha especie invasora no deseño nas zonas verdes.



Fomento das enerxías renovables.

3. Fase de control das obras


Utilización dos materiais extraídos na escavación para os recheos da mesma obra.

 As industrias que se implanten na zona deberan cumprir a lexislación vixente no que se refire a
emisións e avaliación do impacto ambiental.
 A maquinaria empregada cumprirá a normativa en materia de emisións e dispoñer de
documentación acreditativa que o garanta.
 De ser necesaria a utilización de maquinaria pesada, limitarase o transito desta para reducir a
compactación do terreo, evitaranse os vertidos de calquera tipo.


Utilizaranse materiais xeolóxicos propios ós da zona.

 Os depósitos que se implanten serán estanco e estarán debidamente selados para evitar a súa
filtración ás augas subterráneas.
 Nas actuacións que impliquen movementos de terras e eliminación de vexetación, se verificará
previamente a presenza de especies exóticas invasoras, establecendo as medidas para a súa
erradicación e control.


Os traballos realizaranse en horario diúrno.

 Previamente ó comezo das obras realizarase unha correcta delimitación do ámbito de traballo,
sinalando a superficie da obra, os camiños e instalacións auxiliares. Todo elo deberá axustarse
estritamente a proxecto.
 Realizarase unha revisión previa e mantemento adecuado da maquinaria e os equipos que permita
asegurar o seu correcto funcionamento evitando que se produzan vertidos incontrolados, ou emisións
de CO2 e ruído maiores. Os residuos xerados serán eliminados de forma adecuada.
 A terra vexetal que se retire das zonas en obras se acumulará de forma adecuada para a súa
posterior utilización nas labores de restauración. Despois das obras de urbanización restablecerase a
capa vexetal no menor tempo posible.
 Non se acumularán nas proximidades de ningún canle os materiais sobrantes, escombros ou acopios
de materiais.
 Se manterá durante todas as actuacións de remoción do terreo no ámbito de actuación, o control
arqueolóxico realizado por técnico competente.
 Controlarase e optimizarase o consumo de auga, evitando realizar un uso pouco racional deste
recurso.
 Se delimitarán e protexerán con materiais impermeables as zonas nas que se depositen e manexen
sustancias susceptibles de ser contaminantes.
 A maquinaria manterase apagada cando non se utilice para reducir as emisións de gases de efecto
invernadoiro.


De producirse vertidos accidentais, estes serán recollidos de forma inmediata por xestor autorizado.



Reducirase ó máximo o tempo que o solo estea sen cuberta vexetal para evitar fenómenos erosivos.
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Humectaranse as zonas en obras para evitar a produción de po en suspensión.



Protexeranse os remolques de terras para evitar que se emitan partículas de po.



Non se produciran queimas de ningún tipo.

 Deberá presentarse previo ó inicio das obras un plan de xestión de residuos de obra e presentaranse
xustificantes do tipo e cantidade de residuos xerados, ante o organismo competente. As empresas de
construción deberán estar inscritas no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia
sempre que os residuos xerados o requiran.


Antes do inicio das obras habilitaranse zonas adecuadas para o depósito dos materiais.

 A zona é estremeira con terreos de monte e non ten continuidade coa trama urbana, polo que
segundo o artigo 23 da Lei 3/2.007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais
de Galicia, o promotor deberá asegurar a existencia dunha faixa perimetral de protección para a
xestión e retirada de especies de 50 m de largo, arredor do polígono empresarial, computada desde o
límite exterior das edificacións ou instalacións destinadas ás persoas, libre de vexetación seca e coa
masa arbórea rareada, que en ningún caso conterá especies da disposición adicional terceira.
 Control das especies vexetais invasoras detectadas nas zonas non urbanizadas. Non utilizar especies
invasoras nas zonas libres de edificación das parcelas.
 Identificaranse os niños ou lugares de concentración de animais que poidan verse afectados de
forma directa. De existir, identificarase a especie en cuestión e realizaranse as medidas adecuadas para
o seu traslado.

4. Fase de control das actividades
 Deberá analizarse a xeración de residuos das zonas industriais, revisando o Plan municipal de residuos
de considerarse necesario, no caso de acadar a colmatación total do solo industrial.
 Por outra banda, procurarase unha zonificación que posibilite a agrupación de industrias que poidan
empregar as mesmas instalacións de pretratamento de vertidos antes do seu vertido á rede naqueles
casos que o precisen.
 Realizaranse probas de estanquidade para evitar fugas e controlarase o correcto funcionamento dos
sistemas, principalmente o de saneamento.


Vixilancia de horarios e actividades para evitar grandes emisións de ruídos.

 Potenciarase o uso de enerxías renovables, especialmente na construción e deseño das edificacións
e funcionamento das actividades. Terase en conta O Código Técnico da Edificación e a redución da
pegada do carbono.
 Mantemento anual da faixa perimetral de protección en cumprimento da Lei 3/2.007, do 9 de abril,
de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.


Fomento das enerxías renovables.
O DIRECTOR DO EQUIPO REDACTOR
Xuño 2.018

JOSE ENRIQUE CACICEDO HERRERO
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
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4.2

FICHA DO SECTOR

O sector cumpre as seguintes determinacións:
SECTOR

SURBI

Superficie do ámbito

88.878,72 m²

Sistema de ordenación

Detallada na presente Modificación Puntual

Sistema de actuación

Expropiación

Ámbito

O grafitado nos planos de ordenación

Superficie neta do ámbito

83.620,3 m²

Uso principal

Industrial e Artesanal

Tipoloxías edificatorias

Edificación illada, pareada ou encostada

Altura máxima

II plantas

Ordenación
Uso

Ordenanza

Superficie
m2

Ocupación
m2

Alturas/coef.

Edificabilidade
m2e

Industrial

UR1

38.259,84

22.955,90

II

45.911,81

Comercial

UR2

719,48

431,69

II

863,38

Aparcadoiro

UR3

3.295,94

Sistema Local Equipamentos UR4

4.796,89

Sistema Local Espazos libres

UR5

2 m2/m2

17.99,07

Espazos libres
Sistema local Infraestruturas
de Comunicación
Total

5.198,68
13.350,57

Sistema xeral Infraestruturas
de
Comunicación
adscrito(Conexión)

5.258,42

83.620,3

46.775,19

Reservas de solo (artigo 42 LSG)

Necesario

Proxectado

Sistema de espazos libres públicos

8.887,87 m2

17.998,5 m2

Sistema de equipamentos públicos

4.677,52 m2

4.796,86 m2

Aparcadoiros

≥ 471 prazas

> 471 prazas

Aparcadoiro público

≥ 118 prazas

204 prazas públicas

Arborado

1 árbore por cada 100 m2 edificables

> 470 árbores

Uso característico

Industrial

Localización:

SENENPRIETO

Observacións:
 Compútanse só os espazos libres que contan cunha
superficie mínima de 1.000 m2 e cun diámetro mínimo de 30 m
e un ancho de 15 m en todo caso.
 O proxecto de urbanización que desenvolva o ámbito
deberá ser informado pola D.X. de Patrimonio Cultural.
 No desenvolvemento do ámbito teranse en consideración
os condicionantes e requirimentos xurdidos da tramitación
ambiental.
 No desenvolvemento do Proxecto de urbanización
realizarase o proxecto técnico de prevención e defensa
contra incendios forestais.
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5 ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN e ESTUDO ECONÓMICO
O Concello de O Valadouro, como promotor, pretende desenvolver o solo urbanizable de uso industrial
e comercial obxecto da presente Modificación Puntual. O Concello xa posúe a maior parte dos terreos
incluídos dentro desta delimitación, debendo adquirir os restantes por medio de expropiación.
A continuación realízase unha estimación dos custos da obtención dos terreos por expropiación, así
como de rematar a urbanización e de dotar ás parcelas dos servizos necesarios:
RESUMO CUSTO TERREOS
OBTENCIÓN DOS TERREOS

155.143,65 €

TOTAL CUSTO TERREOS

155.143,65 €

RESUMO CUSTO OBRAS URBANIZACIÓN
1.-MOVEMENTO DE TERRAS

332.077,06 €

2.- SERVIZOS SANEAMENTO (RESIDUAIS)

104.516,94 €

4.- SERVIZOS ABASTECEMENTO

66.890,84 €

5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA E TELECOMUNICACIÓNS

250.840,65 €

6.- ACOMETIDA BEGASA

46.614,00 €

7.- PAVIMENTACIÓN CALZADA



403.853,16 €

8.- PAVIMENTACIÓN BEIRARRÚAS

37.204,14 €

9.- ZONAS VERDES

52.199,40 €

10.- SEGURIDADE E SAÚDE

14.493,40 €

TOTAL PRESUPOSTO EXECUCIÓN MATERIAL

1.463.833,24 €

TOTAL PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN

2.107.773,48 €

Tendo en conta o seguinte:
Para a valoración provisional das fincas a expropiar tomouse como base a “Orde do 28 de
decembro de 2.015, pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles
que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no
ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados, así como a normativa técnica xeral."
O prezo do solo considerado para a presente Modificación Puntual é de 1,85 €/m2, se ben será o
proxecto de expropiación o que determine o valor exacto.
En canto á estimación das obras de urbanización realizouse unha avaliación económica dos
custes (Ver Anexo 2: xustificación de prezos). Esta avaliación é exclusivamente orientativa. O
proxecto de urbanización fixará os custes reais da urbanización.



5.1

ACTUACIÓNS PÚBLICAS
5.1.1

ID.
SURBI

ACTUACIÓNS PREVISTAS A FINANCIAR POLO CONCELLO

NÚCLEO
Ferreira

PRAZO
4 anos

SENENPRIETO
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88.878,72 m2
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A cantidade de 1.618.976,89 € repartidos nos catro anos de prazo para realizar a urbanización
correspóndese con 404.744,22 € anuais.
5.1.2

CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO DO CONCELLO

Para xustificar as previsións de financiamento atribuídas ó propio Concello, realízase unha análise sobre
a capacidade financeira municipal, baseada nas previsións de ingresos e extrapolando os datos dos
orzamentos de inversión dos últimos exercicios:
ANO

ORZAMENTOS €

VARIACIÓN ANUAL €

2.007

1.142.972,14

2.008

1.568.225,73

425.253,59

2.009-2.010

1.802.142,17

233.916,44

2.011

1.179.493,21

-622.648,96

2.012

1.179.493,21

0,00

2.013

1.781.632,32

602.139,11

2.014

1.811.690,01

30.057,69

2.015

1.546.765,26

-264.924,75

2.016

2.185.378,97

638,613.71

2.017

2.482.833,20

297.454,23

media 07-12

1.374.465,29

media 13-17

1.961.659,49

MEDIA TOTAL

1.668.062,62

Da análise da táboa anterior podemos observar que, o presuposto municipal sufriu flutuacións dende o
ano 2.007 ata o ano 2.009, o presuposto municipal aumentou. Nos anos 2.010, 2.011 e 2.015 diminuíu,
para aumentar de novo os anos 2.016 e 2.017, acadando neste caso a seu máximo. Os resultados da
táboa amósanse no gráfico seguinte:

ORZAMENTOS MUNICIPAIS
2000000
1800000
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1400000
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1000000
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0
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Así mesmo, calcúlase a media destes anos en 1.668.062,62 €.
5.1.3

FINANCIAMENTO DOS CUSTOS TOTAIS PROGRAMADOS

O concello pretende urbanizar o ámbito de forma que o financiamento quedaría da seguinte forma:
PRAZO
anos

PRESUPOSTO
TOTAL
€

INVERSIÓN TOTAL
€

FINANCIAMENTO
%

1

1.668.062,62

404.744,22

24,26

2

1.668.062,62

404.744,22

24,26

3

1.668.062,62

404.744,22

24,26

4

1.668.062,62

404.744,22

24,26

Na estimación orzamentaria non se tivo en conta o incremento anual do IPC, xa que se considera que
igual que incrementa o ingreso tamén incrementa o gasto. Por outra parte deberíase revisar a
programación na elaboración de presupostos anuais, xa que pode haber variación orzamentaria, ou
incrementarse o custo das obras pola variación de prezos de materiais, táboas salariais, razóns de
mercado, etc.
En resumo, para garantir a execución da presente actuación programada polo Concello debe
consignarse o 24,26 % do presuposto anual para inversións durante os catro anos da inversión.
A esta estimación habería que engadir o custo do impacto das actuacións nas facendas municipais
afectadas pola implantación e mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e a
prestación dos servizos resultantes. O seu cómputo establécese nun 0,5% do presuposto anual do
Concello.

O DIRECTOR DO EQUIPO REDACTOR
Xuño 2.018

JOSE ENRIQUE CACICEDO HERRERO
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
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6 INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA
6.1

INTRODUCIÓN

Segundo o artigo 15.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2008, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do solo, os instrumentos de ordenación das actuacións de urbanización deben incluír un Informe ou
memoria de sustentabilidade económica, no que se deberá ponderar o impacto da actuación nas
Facendas Públicas afectadas pola implantación e mantemento das infraestruturas necesarias.
6.2

XUSTIFICACIÓN DO SOLO URBANIZABLE

A presente Modificación Puntual persegue a modificación da clasificación urbanística de parte da zona
delimitada ó norte da estrada LU-152, dende a actual de solo apto para urbanizar industrial (SAUI), á de
solo urbanizable industrial (SURBI), e a súa ordenación detallada ó amparo da Lei 2/2.016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia (LSG) e do seu Regulamento de aplicación, segundo o Decreto 143/2.016,
do 22 de setembro.
Na actualidade, ó solo apto para urbanizar tras a entrada en vigor da LSG e pola Disposición transitoria
primeira punto 2.b pasou a aplicárselle o disposto no solo rústico. O concello carece por tanto de solos
urbanizables que permitan recoller os desenvolvementos urbanísticos de tipo industrial ou terciario.
ORDENACIÓN PROPOSTA NA MODIFICACIÓN PUNTUAL
SURBI

83.620,3 m²
Industrial

38.259,84 m²

Comercial

719,48 m²

Aparcadoiro

3.295,94 m²

Zonas verdes

23.197,75 m²

Equipamentos

4.796,89 m²

Viario público

13.350,57 m²

SX-IC1 Púb-Prev

5.258,42 m²

A superficie total afectada por este proxecto de modificación é 88.878,72 m2. Desta superficie 83.620,3
m² defínese como SURBI e 5.258,42 m² como Sistema Xeral de comunicación adscrito, SX-IC1 Púb-Prev.
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6.3

ACTUACIÓNS PREVISTAS

Nas actuacións previstas na presente Modificación Puntual temos, por un lado, a obtención dos terreos,
que inicialmente non eran propiedade municipal e, por outro, a execución da urbanización e das
dotación ás parcelas dos servizos necesarios.
As actuacións a desenvolver detállanse na táboa seguinte:
RESUMO CUSTO TERREOS
OBTENCIÓN DOS TERREOS

155.143,65 €

TOTAL CUSTO TERREOS

155.143,65 €

RESUMO CUSTO OBRAS URBANIZACIÓN
1.-MOVEMENTO DE TERRAS

332.077,06 €

2.- SERVIZOS SANEAMENTO (RESIDUAIS)

104.516,94 €

4.- SERVIZOS ABASTECEMENTO

66.890,84 €

5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA E TELECOMUNICACIÓNS

250.840,65 €

6.- ACOMETIDA BEGASA

46.614,00 €

7.- PAVIMENTACIÓN CALZADA

403.853,16 €

8.- PAVIMENTACIÓN BEIRARRÚAS

37.204,14 €

9.- ZONAS VERDES

52.199,40 €

10.- SEGURIDADE E SAÚDE

14.493,40 €

TOTAL PRESUPOSTO EXECUCIÓN MATERIAL

1.463.833,24 €

TOTAL PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN

2.107.773,48 €

Para a valoración provisional das fincas a expropiar tomouse como base a “Orde do 28 de
decembro de 2.015, pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles
que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no
ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados, así como a normativa técnica xeral."



O prezo do solo considerado para a presente Modificación Puntual é de 1,85 €/m2, se ben será o
proxecto de expropiación o que determine o valor exacto.
En canto á estimación das obras de urbanización realizouse unha avaliación económica dos
custes (Ver Anexo 2: xustificación de prezos). Esta avaliación é exclusivamente orientativa. O
proxecto de urbanización fixará os custes reais da urbanización.



6.4
ID.
SURBI

ADMINISTRACIÓNS AFECTADAS NAS ACTUACIÓNS PREVISTAS
NÚCLEO
Ferreira

PRAZO
4 anos

INTERESE

SUPERFICIE

Prioritario

88.878,72 m2

CUSTO
TERREOS

CUSTO
URBANIZACIÓN

155.143,65 €

1.463.833,24 €

CUSTO
TOTAL
2.107.773,48 €

A cantidade de 1.618.976,89 € repartidos nos catro anos de prazo para realizar a urbanización
correspóndese con 404.744,22 € anuais.
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6.5

IMPACTO DO MANTEMENTO DAS INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS

O mantemento das redes de infraestruturas públicas con concesións administrativas serán asumidos
polas compañías concesionarias con cargo ás cuotas dos abonados. O Concello, polo tanto, deberá
facerse cargo dos custos daquelas redes de servizos que xestiona de maneira directa e, ademais, dos
seguintes conceptos:




Mantemento e limpeza dos novos viarios.
Mantemento das zonas verdes.
Mantemento de alumeado público.

A estimación de custes anuais para facer fronte a estes gastos de mantemento establécese nun 0,5% do
presuposto anual municipal, dando como resultado un custo de 8.340,31 €/ano.

6.6

FONTES DE FINANCIAMENTO MUNICIPAIS

Para o financiamento das actuacións propostas, as fontes das que dispón o Concello son as seguintes:
a. As derivadas do presuposto anual municipal:
Realízase unha análise extrapolando os datos dos presupostos de inversión dos últimos exercicios:
VARIACIÓN
ANO
ORZAMENTOS €
ANUAL €
2.007

1.142.972,14

2.008

1.568.225,73

425.253,59

2.009-2.010

1.802.142,17

233.916,44

2.011

1.179.493,21

-622.648,96

2.012

1.179.493,21

0,00

2.013

1.781.632,32

602.139,11

2.014

1.811.690,01

30.057,69

2.015

1.546.765,26

-264.924,75

2.016

2.185.378,97

638,613.71

2.017

2.482.833,20

media 07-12

1.374.465,29

media 13-17

1.961.659,49

MEDIA TOTAL

1.668.062,62

297.454,23

Da análise da táboa anterior podemos observar que, o presuposto municipal sufriu flutuacións dende
o ano 2.007 ata o ano 2.009, o presuposto municipal aumentou. Nos anos 2.010, 2.011 e 2.015
diminuíu, para aumentar de novo os anos 2.016 e 2.017, acadando neste caso a seu máximo.
b. Debería terse en conta como alternativa ó financiamento municipal, o establecemento de
convenios con outras administracións locais, autonómicas, ou estatais, así como con entidades
financeiras privadas, que colaboren no desenvolvemento do ámbito con proxectos
medioambientais, de servizos, etc.
As seguintes táboas amosan os datos correspondentes ós ingresos municipais polo impostos sobre
bens inmobles de natureza rústica e urbana para os períodos indicados:
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1.994

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

607

620

645

666

677

701

713

726

747

Base impoñible (miles de euros)

1.814

1.888

1.980

2.052

2.104

2.174

2.233

2.294

2.364

Superficie impoñible (hectáreas)

3.491

3.510

3.549

3.589

7.364

7.427

7.460

5.326

5.359

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

10.884

5.662

5.938

6.154

6.311

6.521

6.695

6.882

7.092

Número de contribuíntes

Tipo de gravame
Cota (euros)

Táboa 6.6.1: Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica no concello de O Valadouro. Fonte I.G.E.

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

Número de recibos

2.257

2.293

2.337

2.392

2.414

2.455

2.458

2.462

2.522

Base
impoñible
non
exenta (miles de euros)

37.681

40.405

47.827

50.809

52.166

53.334

51.759

53.489

61.830

Base liquidable
(miles de euros)

28.651

30.723

40.229

44.366

47.172

49.910

51.732

53.489

61.830

Cota íntegra
(euros)

114.606

131.493

160.917

177.464

211.331

243.554

258.658

213.958

301.965

Cota líquida
(euros)

114.606

131.493

160.917

162.446

193.447

218.380

227.528

213.958

265.605

Táboa 6.6.2: Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana no concello de O Valadouro. Fonte I.G.E.

6.7

FINANCIAMENTO DOS CUSTOS TOTAIS PROGRAMADOS

O concello pretende urbanizar o ámbito de forma que o financiamento quedaría da seguinte forma:
PRAZO
anos

PRESUPOSTO
TOTAL
€

INVERSIÓN
TOTAL
€

FINANCIAMENTO
%

1

1.668.062,62

404.744,22

24,26

2

1.668.062,62

404.744,22

24,26

3

1.668.062,62

404.744,22

24,26

4

1.668.062,62

404.744,22

24,26

Na estimación orzamentaria non se tivo en conta o incremento anual do IPC, xa que se considera que
igual que incrementa o ingreso tamén incrementa o gasto. Por outra parte deberíase revisar a
programación na elaboración de presupostos anuais, xa que pode haber variación orzamentaria, ou
incrementarse o custo das obras pola variación de prezos de materiais, táboas salariais, razóns de
mercado, etc.
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En resumo, para garantir a execución da presente actuación programada polo Concello debe
consignarse o 24,26 % do presuposto anual para inversións durante os catro anos da inversión.
A esta estimación habería que engadir o custo do impacto das actuacións nas facendas municipais
afectadas pola implantación e mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e a
prestación dos servizos resultantes. O seu cómputo establécese nun 0,5% do presuposto anual do
Concello.
O DIRECTOR DO EQUIPO REDACTOR
Xuño 2.018

JOSE ENRIQUE CACICEDO HERRERO
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
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7 CATÁLOGO
7.1

INTRODUCIÓN

Segundo o artigo 58 da Lei 2/2.016, os instrumentos de planeamento conterán obrigatoriamente un
catálogo que identifique os elementos que, polas súas singulares características ou valores culturais,
históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueolóxicos, etnográficos ou paisaxísticos, se considere
conveniente conservar, mellorar ou recuperar.
O planeamento deberá prever as medidas necesarias para a protección, conservación, recuperación e
aproveitamento social e cultural dos bens incluídos no catálogo.
O catálogo conterá unha ficha individualizada de cada elemento catalogado na que se recollerán,
como mínimo, os seus datos identificativos, localización e delimitación do seu ámbito de protección,
descrición gráfica das súas características construtivas, estado de conservación determinacións para a
súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación, nivel de protección ó que está sometido o
elemento e actuacións autorizables.

7.2 FICHAS
A continuación engádense as fichas dos elementos catalogados pola presente Modificación Puntual.

O DIRECTOR DO EQUIPO REDACTOR
Xuño 2.018

JOSE ENRIQUE CACICEDO HERRERO
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
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TÚMULO 1 DO CAMPO DE FÚTBOL

NOME

1

PARROQUIA

FERREIRA (SANTA MARÍA)

LUGAR

FERREIRA

INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO

CARTOGRAFÍA

9-63

COORDENADAS UTM

627,200

ALTITUDE

110

NÚMERO

Páx.

4,823,084

DESCRICIÓN DO CONTORNO
Zona de intensa vexetación, alterada pola presencia de gabias e amoreamentos de terra en parte producidos por plantacións e
arranques de árbores, en parte por camiños de servizo hoxe en desuso.

DESCRICIÓN DO BEN
TIPO DE BEN

Arqueolóxico

NATUREZA DO BEN
CATEGORÍA DO BEN INMOBLE
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA

ÉPOCA

Neolítica/ Idade do Bronce

Inmoble

TITULARIDADE

Privada

Xacemento ou zona arqueolóxica

CONSERVACIÓN Mal conservado

Necrópoles - Túmulo indeterminado

USO

-

Túmulo moi cuberto de vexetación e coa masa tumularia bastante alterada. Ao oeste un camiño provocou a alteración do seu
perímetro e moveu terra contra a súa superficie. No centro da súa superficie apreciamos un buraco de violación duns 3 m de
diámetro. Presenta unhas dimensións no eixo norte-sur de 15 m e no leste-oeste duns 17 m, acadando unha altura de 1,20 m.

PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN DO BEN

Catalogado

NORMA/INSTRUMENTO
CATALOGACIÓN

Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia

NIVEL DE PROTECCIÓN

Integral

MELLORAS NECESARIAS

-

1

GA27063015
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TÚMULO 2 DO CAMPO DE FÚTBOL

NOME

2

PARROQUIA

FERREIRA (SANTA MARÍA)

LUGAR

FERREIRA

INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO

CARTOGRAFÍA

9-63

COORDENADAS UTM

627,096

ALTITUDE

105

NÚMERO

Páx.

4,823,113

DESCRICIÓN DO CONTORNO
Zona de intensa vexetación, alterada pola presencia de gabias e amoreamentos de terra en parte producidos por plantacións e
arranques de árbores, en parte por camiños de servizo hoxe en desuso.

DESCRICIÓN DO BEN
TIPO DE BEN

Arqueolóxico

NATUREZA DO BEN
CATEGORÍA DO BEN INMOBLE
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA

ÉPOCA

Neolítica/ Idade do Bronce

Inmoble

TITULARIDADE

Privada

Xacemento ou zona arqueolóxica

CONSERVACIÓN Mal conservado

Necrópoles - Túmulo indeterminado

USO

-

Nas coordenadas recollidas nas fichas do Inventario de Xacementos de Galicia non se atopa túmulo algún, non obstante a uns 50 m
máis ao oeste se atopou este elemento. O seu estado de conservación, coa masa tumularia espallada e con pouco
desenvolvemento vertical, xunto ao feito de non coincidir coas coordenadas oficiais, fixo dubidar da súa inclusión neste catálogo.
Con todo, a súa morfoloxía, localización no terreo e o feito de que a masa tumularia estivera conformada aparentemente por terra
escollida e sen pedras, pesou máis a favor da consideración do elemento. Presenta unhas dimensións no eixo norte-sur de 15 m e no
eixo leste-oeste de 15 m, acadando unha altura de 0,60 m.

PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN DO BEN

Catalogado

NORMA/INSTRUMENTO
CATALOGACIÓN

Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia

NIVEL DE PROTECCIÓN

Integral

MELLORAS NECESARIAS

-

2

GA27063016
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TÚMULO 1 DO VALCARCEL

NOME

3

PARROQUIA

FERREIRA (SANTA MARÍA)

LUGAR

O VALCÁRCEL

INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO

CARTOGRAFÍA

9-63

COORDENADAS UTM

626,856

ALTITUDE

115

NÚMERO

Páx.

4,823,118

DESCRICIÓN DO CONTORNO
Zona moi similar á do Campo de Fútbol, de suave pendente por detrás da Vila de Ferreira, entre a LU-162 e a LU-152, moi invadida
por vexetación e arborado alóctono (fundamentalmente piñeiros e eucaliptos).

DESCRICIÓN DO BEN
TIPO DE BEN

Arqueolóxico

NATUREZA DO BEN
CATEGORÍA DO BEN INMOBLE
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA

ÉPOCA

Neolítica/ Idade do Bronce

Inmoble

TITULARIDADE

Privada

Xacemento ou zona arqueolóxica

CONSERVACIÓN Mal conservado

Necrópoles - Túmulo indeterminado

USO

-

Túmulo moi espallado e cortado por unha gabia divisoriade fincas polo sur. Coma no caso do túmulo 2 do Campo de Fútbol, o
arqueólogo tivo dúbidas de incluilo no catálogo polo seu estado de conservación. A terra da súa masa tumularia semella estar
escollida e libre de pedras, ó contrario que todo o entorno.

PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN DO BEN

Catalogado

NORMA/INSTRUMENTO
CATALOGACIÓN

Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia

NIVEL DE PROTECCIÓN

Integral

MELLORAS NECESARIAS

-

3

GA27063017

MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS N.S.P. DO CONCELLO DE O VALADOURO

TÚMULO 2 DO VALCARCEL

NOME

4

PARROQUIA

FERREIRA (SANTA MARÍA)

LUGAR

O VALCÁRCEL

INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO

CARTOGRAFÍA

9-63

COORDENADAS UTM

NÚMERO

Páx.

ALTITUDE

DESCRICIÓN DO CONTORNO
Zona moi similar á do Campo de Fútbol, de suave pendente por detrás da Vila de Ferreira, entre a LU-162 e a LU-152, moi invadida
por vexetación e arborado alóctono (fundamentalmente piñeiros e eucaliptos).

DESCRICIÓN DO BEN
TIPO DE BEN

Arqueolóxico

NATUREZA DO BEN
CATEGORÍA DO BEN INMOBLE
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA

ÉPOCA

Neolítica/ Idade do Bronce

Inmoble

TITULARIDADE

Privada

Xacemento ou zona arqueolóxica

CONSERVACIÓN Non se atopa

Necrópoles - Túmulo indeterminado

USO

Non atopado.

PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN DO BEN

Catalogado

NORMA/INSTRUMENTO
CATALOGACIÓN

Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia

NIVEL DE PROTECCIÓN

-

MELLORAS NECESARIAS

-

-

4

GA27063018
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TÚMULO 3 DO VALCARCEL

NOME

5

PARROQUIA

FERREIRA (SANTA MARÍA)

LUGAR

O VALCÁRCEL

INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO

CARTOGRAFÍA

9-63

COORDENADAS UTM

NÚMERO

Páx.

ALTITUDE

DESCRICIÓN DO CONTORNO
Zona moi similar á do Campo de Fútbol, de suave pendente por detrás da Vila de Ferreira, entre a LU-162 e a LU-152, moi invadida
por vexetación e arborado alóctono (fundamentalmente piñeiros e eucaliptos).

DESCRICIÓN DO BEN
TIPO DE BEN

Arqueolóxico

NATUREZA DO BEN
CATEGORÍA DO BEN INMOBLE
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA

ÉPOCA

Neolítica/ Idade do Bronce

Inmoble

TITULARIDADE

Privada

Xacemento ou zona arqueolóxica

CONSERVACIÓN Non se atopa

Necrópoles - Túmulo indeterminado

USO

-

Non atopado. Semella máis un amoreamento de terra resultado de facer unha gabia que un túmulo.

PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN DO BEN

Catalogado

NORMA/INSTRUMENTO
CATALOGACIÓN

Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia

NIVEL DE PROTECCIÓN

-

MELLORAS NECESARIAS

-

5

GA27063019

MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS N.S.P. DO CONCELLO DE O VALADOURO

TÚMULO 4 DO VALCARCEL

NOME

6

PARROQUIA

FERREIRA (SANTA MARÍA)

LUGAR

O VALCÁRCEL

INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO

CARTOGRAFÍA

9-63

COORDENADAS UTM

626,865

ALTITUDE

120

NÚMERO

Páx.

4,823,193

DESCRICIÓN DO CONTORNO
Zona moi similar á do Campo de Fútbol, de suave pendente por detrás da Vila de Ferreira, entre a LU-162 e a LU-152, moi invadida
por vexetación e arborado alóctono (fundamentalmente piñeiros e eucaliptos).

DESCRICIÓN DO BEN
TIPO DE BEN

Arqueolóxico

NATUREZA DO BEN
CATEGORÍA DO BEN INMOBLE
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA

ÉPOCA

Neolítica/ Idade do Bronce

Inmoble

TITULARIDADE

Privada

Xacemento ou zona arqueolóxica

CONSERVACIÓN Regular conservado

Necrópoles - Túmulo indeterminado

USO

-

Túmulo en relativo bo estado de conservación. A súa superficie atópase cuberta por bastante vexetación pero atópase un buraco
de violación central , dun 1,5m de diámetro, e unha gabia duns 3m que, a modo de corredor, corta a masa tumularia desde o leste
en dirección ó centro da estructura.

PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN DO BEN

Catalogado

NORMA/INSTRUMENTO
CATALOGACIÓN

Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia

NIVEL DE PROTECCIÓN

Integral

MELLORAS NECESARIAS

-

6

GA27063020

MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS N.S.P. DO CONCELLO DE O VALADOURO

TÚMULO 5 DO VALCARCEL

NOME

7

PARROQUIA

FERREIRA (SANTA MARÍA)

LUGAR

O VALCÁRCEL

INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO

CARTOGRAFÍA

9-63

COORDENADAS UTM

626,836

ALTITUDE

120

NÚMERO

Páx.

4,823,196

DESCRICIÓN DO CONTORNO
Zona moi similar á do Campo de Fútbol, de suave pendente por detrás da Vila de Ferreira, entre a LU-162 e a LU-152, moi invadida
por vexetación e arborado alóctono (fundamentalmente piñeiros e eucaliptos).

DESCRICIÓN DO BEN
TIPO DE BEN

Arqueolóxico

NATUREZA DO BEN
CATEGORÍA DO BEN INMOBLE
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA

ÉPOCA

Neolítica/ Idade do Bronce

Inmoble

TITULARIDADE

Privada

Xacemento ou zona arqueolóxica

CONSERVACIÓN Mal conservado

Necrópoles - Túmulo indeterminado

USO

-

Da mesma forma que nos túmulos G16 e G17, o arqueólogo tivo dúbidas de incluir este elemento no catálogo, co problema
engadido no caso deste elemento, da profusa vexetación que cubre o elemento. Clasifícase como túmulo ainda que polo oeste
non se aprecia elevación ningunha. No centro do que sería a súa masa tumularia aparece un buraco que podería corresponderse
cunha violación.

PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN DO BEN

Catalogado

NORMA/INSTRUMENTO
CATALOGACIÓN

Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia

NIVEL DE PROTECCIÓN

Integral

MELLORAS NECESARIAS

-

7

GA27063021

MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS N.S.P. DO CONCELLO DE O VALADOURO

TÚMULO 6 DO VALCARCEL

NOME

8

PARROQUIA

FERREIRA (SANTA MARÍA)

LUGAR

O VALCÁRCEL

INVENTARIO XAC. ARQUEOLÓXICO

CARTOGRAFÍA

9-63

COORDENADAS UTM

NÚMERO

Páx.

ALTITUDE

DESCRICIÓN DO CONTORNO
Zona moi similar á do Campo de Fútbol, de suave pendente por detrás da Vila de Ferreira, entre a LU-162 e a LU-152, moi invadida
por vexetación e arborado alóctono (fundamentalmente piñeiros e eucaliptos).

DESCRICIÓN DO BEN
TIPO DE BEN

Arqueolóxico

NATUREZA DO BEN
CATEGORÍA DO BEN INMOBLE
ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA

ÉPOCA

Neolítica/ Idade do Bronce

Inmoble

TITULARIDADE

Privada

Xacemento ou zona arqueolóxica

CONSERVACIÓN Non se atopa

Necrópoles - Túmulo indeterminado

USO

Non atopado.

PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN DO BEN

Catalogado

NORMA/INSTRUMENTO
CATALOGACIÓN

Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia

NIVEL DE PROTECCIÓN

-

MELLORAS NECESARIAS

-

-

8

GA27063022
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ANEXO 1: ESTUDO DE AVALIACIÓN DA MOBILIDADE
O obxecto do presente anexo é dar cumprimento ó artigo 171.4 do RLSG segundo o cal os plans parciais
deberá incorporar na memoria un anexo co estudo de avaliación da mobilidade xerada pola nova
actuación co contido do artigo 172 do mesmo Regulamento.
Nos seguintes apartados analízase o impacto que suporá o novo polígono no municipio desde o punto
de vista da mobilidade.
1

AVALIACIÓN DA MOBILIDADE

Neste apartado analizarase o incremento potencial dos desprazamentos xerado pola actividade do
polígono proxectado e a capacidade de absorción polos servizos viarios dispoñibles.
Vehículos a motor
Como xa se expuxo no apartado 1.7, o ámbito conta coa proximidade das seguintes estradas da Rede
Galega de Estradas: a LU-152, lindeiro do ámbito, a LU-160, a LU-161 e a LU-162. O impacto directo do
ámbito prodúcese sobre a LU-152, onde atópase o acceso ó mesmo.

Fig.A.1: Extracto mapa RAEGA (Rede Administrativa Estradas de Galicia), agosto 2017. Fonte: Xunta.

A Intensidade Media Diaria (IMD) da estrada LU-152 no tramo no que se atopa o acceso ó polígono é
inferior ós 1.500 vehículos (Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de Estradas do ano 2.016). A futura
construción da Autovía A-54 da Mariña poderá contribuír a dinamización de toda a comarca aínda que
o maior volume de tráfico o absorberá probablemente a LU-162 como ocorre na actualidade. Non é
esperable, por tanto, un incremento significativo do tráfico na estrada LU-152 no horizonte de proxecto.
É significativo, non obstante, que no relativo ó tráfico de pesados sucede á inversa e a IMD é maior na
LU-152 (entre 100 e 200 veh.p/día) que na LU-162 (entre 50 e 100 veh.p/día) pola conexión directa coa
Vila de Foz.
A actividade xerada polo novo polígono orixinará novos desprazamentos tanto de turismos como de
vehículos pesados por parte dos usuarios do mesmo, tanto traballadores como visitantes e repartidores
de mercancías. A nova zona urbanizada non constitúe un ámbito de paso ou conexión con outras
zonas, de forma que a análise dos movementos é máis sinxela. Para a estimación do tráfico xerado
pódense empregar os seguintes ratios:
- 6 turismos/día cada 1.000 m² de parcela
- 1,6 camións/día cada 1.000 m² de parcela
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Obtemos 260 turismos e 69 camións ó longo do día. O número de vehículos pesados obtido tamén nos
indica que a categoría de tráfico pesado no polígono será T32, condicionando así a execución da
explanada e o firme posterior. Por outra banda, dada a capacidade da estrada LU-152, o impacto do
tráfico derivado desta implantación estímase admisible.
No interior do ámbito o tráfico pesado e a súa mobilidade foi decisivo tanto no deseño dos viarios
internos, co fin de favorecer as manobras e desprazamentos curtos, como na conectividade exterior e
na articulación co resto do sistema territorial, procurando que esta se realice a través de vías adaptadas
ás características deste tipo de tráfico.
Mobilidade sostible: Carrís-bici e sendas peonís
Na liña do "Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia" e dentro do marco do Programa
Operativo "FEDER Galicia 2.014-2.020: Unha maneira de facer Europa" a nova lei do solo de Galicia
promove a execución de carrís - bici e sendas peonís nos novos desenvolvementos urbanísticos.
Os obxectivos concretos do citado Programa Operativo son:
- Reducir o uso do automóbil ou transporte individual nos desprazamentos, promovendo o
transporte colectivo, a intermodalidade e o transporte ciclista e peonil.
- Promover o deseño de sendas peonís e ciclistas, para fomentar a mobilidade urbana sostible
no marco da Estratexia Rexional de Mobilidade Alternativa e como desenvolvemento do Plan MOVE.
Para favorecer os medios de transporte alternativos, no ámbito de estudo disponse un carril - bici de
dobre sentido no viario principal e no viario secundario de acceso, situado entre a calzada e as prazas
de aparcadoiro. O uso de este carril non se limita só os usuarios do polígono senón tamén a todos
aqueles que desexen facer uso das zonas verdes e visitar a zona de mámoas protexida do proceso
urbanizador. Tamén é posible ó acceso a calquera punto do polígono a pé, gracias á inclusión de rutas
peonís ó longo de todos os viarios e zonas verdes. Estas rutas peonís proxéctanse ademais con recorridos
adaptados ás persoas con discapacidade, tal e como recóllese no apartado 3.8 do presente
documento.
Aínda que, segundo datos da Dirección Xeral de Tráfico, o grado de motorización no concello de O
Valadouro é alto (88% no ano 2.015) a proximidade do ámbito ó núcleo urbano de Ferreira posibilita o
uso de transportes alternativos para acceder ó mesmo. Así, esta proximidade permitiría reducir o tráfico
interno dentro do polígono e o impacto que supón todo polígono industrial.
A entrada do polígono, a escasos 300 m en sentido Ferreira pola LU-152, existe beirarrúa e carril-bici que
permiten conectar os recorridos sostibles do polígono co núcleo urbano. Posto que non son os usos
principais do polígono non se prevén grandes afluencias destes tipos de desprazamentos e considérase
suficiente a conexión actual.
2

ITINERARIOS PRINCIPAIS DE VEHÍCULOS A MOTOR E RESERVAS DE APARCADOIROS

O itinerario principal para vehículos a motor o constitúe o viario principal que vertebra todo o ámbito e o
longo da cal sitúanse a maioría das parcelas do polígono. Ó final do mesmo proxéctase unha rotonda
que facilita o cambio de sentido e a conexión coa ampliación do polígono prevista ó norte do ámbito.
Na imaxe inferior móstrase o itinerario de forma esquemática:
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Fig.A.2: Itinerario principal vehículos a motor.

Segundo se expuxo no apartado 3.7.1. do actual documento, as principais prazas de aparcadoiro
sitúanse no viario principal e no secundario de entrada dende o viario existente ó leste do polígono.
Disponse tamén dúas zonas de aparcadoiro secundario, unha no suroeste do polígono e outra ó
noroeste. Esta última conta, ademais, con prazas de aparcadoiro para vehículos pesados. As prazas
para persoas de mobilidade reducida disporanse nas mesmas zonas.
En total o número de prazas de aparcadoiro é de 204, dentro dos cales temos:
- 13 aparcadoiros para persoas con mobilidade reducida
- 10 aparcadoiros para vehículos pesados (camións, autobús)
Neste cómputo non se teñen en conta as dispostas no interior das parcelas.
O número de prazas é superior ó mínimo esixible e, por tanto, considéranse suficientes para o ámbito de
estudo.
3

ITINERARIOS PEONÍS E CARRIL-BICI

O itinerario peonil principal é o que discorre paralelo ó viario principal do polígono, a través de beirarrúas
e pasos peonís. No apartado 3.9 da memoria analízase dito itinerario desde o punto de vista da
accesibilidade e supresión das barreiras arquitectónicas.
Tamén disponse un carril - bici de dobre sentido no viario principal e no viario secundario de acceso,
situado entre a calzada e as prazas de aparcadoiro.
Ambos itinerarios represéntanse nas imaxes inferiores:
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Fig.A.3: Itinerario peonil.

Fig.A.4: Itinerario carril-bici.

4

ITINERARIO TRANSPORTE PÚBLICO

A promoción de medios de transporte colectivos tamén é unha medida encamiñada á redución do uso
do automóbil particular.
A liña de transporte público existente no concello é interurbano e está compartida co concello limítrofe
de Alfoz. Na actualidade, existe unha parada de autobús a escasos metros da entrada prevista no
ámbito, no camiño que será anulado cando o polígono entre en funcionamento. A parada moverase
entón ó cruce deste camiño coa LU-152 e a poderán usar os usuarios do polígono (ver imaxe inferior)
pola proximidade ó ámbito. A única liña existente na localidade é a que leva os nenos ó colexio e ó
instituto, que non está operativa no verán. O servizo ó polígono farase a través da LU-152.
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Fig.A.5: Localización da parada de autobús urbano na entrada do polígono. Fonte: elaboración propia.

Recentemente iniciáronse xestións coa Xunta para que o concello de O Valadouro se integre no mapa
de transporte público da Mariña, comunicándose así con Foz e con Burela.
Na actualidade non se prevé a coexistencia co transporte colectivo de carácter privado polas
características e usos do polígono, pero non sería difícil encaixalo por ter diferente recorrido (o autobús
urbano non accede dentro do ámbito) e pola disposición de prazas de aparcadoiro de tamaño
especial na zona norte do ámbito.
Non existe liña de ferrocarril próxima o ámbito de estudo nin se prevé nun futuro.
5

APARCADOIROS DESTINADOS AO TRANSPORTE COLECTIVO E AO TAXI

Resérvanse 3 prazas de aparcadoiro reservadas para taxis, diante da parcela de uso comercial. Tamén
resérvanse 10 prazas no aparcadoiro norte para vehículos pesados, tanto para camións como
autobuses. A proximidade da zona verde e das mámoas permite o acceso ás mesmas directamente
desde o aparcadoiro.
6

RESERVAS DE ESPAZO PARA CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS

A carga e descarga de mercadorías preferentemente realizarase no interior de cada parcela, aínda
que os vehículos pesados poderán usar as prazas de aparcadoiro reservadas para vehículos pesados da
zona norte do polígono.
7

ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NO ÁMBITO.

O análise do cumprimento dos requisitos para garantir a accesibilidade total no ámbito faise no
apartado 3.8 da memoria.
8

CONEXIÓN COA REDE XERAL DO MUNICIPIO

Os itinerarios peonís e os carrís-bici están conectados co núcleo urbano de Ferreira a través da beirarrúa
e o carril-bici paralelos a LU-152 que comezan a 300m da entrada do polígono.
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Os vehículos a motor están conectados con Ferreira a través da mesma estrada, a LU-152, tal e como se
expuxo no apartado 3.6 da memoria.
9

FINANCIAMENTO

Os custes xerados polo incremento da mobilidade debido a nova actuación son nulos, agás o referente
a mobilidade no propio polígono, que se recollen no apartado 6.3 da memoria.
A configuración actual dos accesos ó polígono e dos servizos municipais considéranse suficientes para
atender á demanda prevista xerada polo mesmo, polo que as administracións non terán que afrontar
novos investimentos
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ANEXO 2: RELACIÓN DE PROPIETARIOS
A relación dos propietarios das parcelas que se atopan dentro do ámbito delimitado como solo
urbanizable na presente Modificación Puntual é a seguinte:
PARCELA

SUPERFICIE
m2

7134905PJ2273S0001FZ

1.515

7134906PJ2273S0001MZ

2.017

7134907PJ2273S0001OZ

1.635

7134908PJ2273S0001KZ

1.620

7134909PJ2273S0001RZ

1.882

Gacio Fernández, Ángel José

7134912PJ2273S0001RZ

9.512

Alonso Villarino, María del Carmen

7134913PJ2273S0001DZ

9.952

Alonso Rodríguez, María Dulce Nombre de Jesús

7134914PJ2273S0001XZ

19.740

Concello de O Valadouro

7134916PJ2273S0001JZ

985

7433601PJ2273S0001YZ

2.841

Alonso Rodríguez, Justo Ramón

7433602PJ2273S0001GZ

13.565

Alonso Villarino, María del Carmen

7433603PJ2273S0001QZ

320

7433604PJ2273S0001PZ

7.271

Iglesias Alonso, Ramón (Herdeiros de)

7433605PJ2273S0001LZ

12.739

Alonso Villarino, María del Carmen

SENENPRIETO

FASE:
DOCUMENTO:

PROPIETARIO/S
Fernández Gasalla, Ramón María
González Pérez, Clara
Lorenzo Fernández, Valentín
Ruiz Fernández, Berta
Lorenzo Fernández, Valentín
Ruiz Fernández, Berta
Lorenzo Fernández, Valentín
Ruiz Fernández, Berta

Lorenzo Fernández, Valentín
Ruiz Fernández, Berta

Villarmea Casabella, María Concepción
Iglesias Alonso, Ramón (Herdeiros de)
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ANEXO 3: XUSTIFICACIÓN DE PREZOS
A avaliación económica da urbanización é exclusivamente orientativa. O proxecto de urbanización
fixará os custes reais da urbanización.
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ANEXO 4: CONSULTA A BEGASA
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A Rexedoira

O Rebira
Pinar
O Calvario

O Machuco
A Portela

O Soutochao

A LAXE
Penarredonda
O Escourido
As Penas de Laxe

O VICED0
XOVE
BURELA

O Porto da Vaca
VIVEIRO

CERVO

O Pazo

CONCELLO DE O VALADOURO
FOZ

O VALADOURO
PARROQUIA DE
FERREIRA

OUROL

FERREIRA

A Lavadeira
BARREIROS

O VALADOURO
ALFOZ

F E R R E I R A

MURAS

LOURENZÁ

Reboxento
TRABADA

As Teixoeiras
Rebuxento

MONDOÑEDO

A Pena

CONCELLO DE ALFOZ
Empalme

ABADÍN

Fraxope

RIOTORTO

LUGO

Os Pinos

O Reirado
San Caetano

A PONTENOVA

VILALBA

O Porto Falso
A Castellana
A PASTORIZA

A Granda

A Granda

MEIRA

PROVINCIA DE LUGO

ÁMBITO DA ACTUACIÓN

ÁMBITO DO CONCELLO DE O VALADOURO

LÍMITE DO CONCELLO

ÁMBITO DA COMARCA DE A MARIÑA CENTRAL

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

DE

O

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO

NÚMERO:

PLANO:

SITUACIÓN
CONSULTOR:

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

1
DATA:

ESCALAS:

XUÑO 2.018

1/300.000
1/10.000

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O
ÁMBITO SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL
PROPOSTO NA MODIFICACIÓN PUNTUAL

DE

O

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO

NÚMERO:

PLANO:

2

ORTOFOTO
CONSULTOR:

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

Re

go

da

Fa

102

ia

101.600

3

10

135

101

Concello de O Valadouro

100

105

5
11

104

125

106

99

98.194

101.049

10

7

98

97

108

10

9

Os Casás

110

97.632

111

112

96.255

96

113

O Valcarcel

97

95

96

94
95.091

99

93

108.681

92

91.662
99.103

PUNTO LIMPO

CAMPO DE FÚTBOL

98.644

As Teixoeiras

52

LU-1

104.084

Concello de Alfoz

LENDA HIPSOMÉTRICO
Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

25 - 50 m
50 - 75 m
75 - 100 m
100 - 125 m
125 - 150 m
150 - 175 m
175 - 200 m

LENDA CARTOGRÁFICA

115

98.644

Límite de concellos
Ríos e regos
Curva de nivel-Cota
Noiros
Rasante do terreo
Edificacións
Parcelario
Muros
Peches
Sebe
Bordo-Soleira

LU-152

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

DE

O

VALADOURO

Denominación da vía
CONCELLO DE O VALADOURO

Estrada
Vías e camiños

NÚMERO:

PLANO:

TOPOGRAFÍA E RASANTES
CONSULTOR:

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

3

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

102

90

10

0

3

10

105

101

104

Concello de O Valadouro

105

100

99

106

95

98

7433601
PJ2273S0001YZ

7
10

7134914
PJ2273S0001XZ

97

108

Os Casás

112

111

7134905
PJ2273S0001FZ

7134916
PJ2273S0001JZ

96

113

110

10

9

7134913
PJ2273S0001DZ

7134912
PJ2273S0001RZ

97

7433602
PJ2273S0001GZ
95

96

7134906
PJ2273S0001MZ
7134907
PJ2273S0001OZ

7433605
PJ2273S0001LZ
7134908
PJ2273S0001KZ

94

99

93

92

5

11

7134909
PJ2273S0001RZ
7433604
PJ2273S0001PZ

7433603
PJ2273S0001QZ

PARCELA

0

11

As Teixoeiras

52

LU-1

Concello de Alfoz

LENDA CATASTRO
Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

LENDA CARTOGRÁFICA

7134905
PJ2273S0001FZ Identificación do parcelario
Propiedade privada
Propiedade municipal

115

LU-152

Límite de concellos
Ríos e regos
Curva de nivel-Cota
Noiros
Edificacións
Parcelario
Muros
Bordo-Soleira
Denominación da vía

1.515 m 2

7134906PJ2273S0001MZ

2.017 m 2

7134907PJ2273S0001OZ

1.635 m 2

7134908PJ2273S0001KZ

1.620 m 2

7134909PJ2273S0001RZ
7134912PJ2273S0001RZ
7134913PJ2273S0001DZ
7134914PJ2273S0001XZ
7134916PJ2273S0001JZ

1.882 m 2
9.512 m 2
9.952 m 2
19.740 m 2
985 m 2

7433601PJ2273S0001YZ
7433602PJ2273S0001GZ

2.841 m 2
13.565 m 2

7433603PJ2273S0001QZ

320 m 2

7433604PJ2273S0001PZ
7433605PJ2273S0001LZ

7.271 m 2
12.739 m 2

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

PROPIETARIO/S
FERNÁNDEZ GASALLA, RAMÓN MARÍA
GONZÁLEZ PÉREZ, CLARA
LORENZO FERNÁNDEZ, VALENTÍN
RUÍZ FERNÁNDEZ, BERTA
LORENZO FERNÁNDEZ, VALENTÍN
RUÍZ FERNÁNDEZ, BERTA
LORENZO FERNÁNDEZ, VALENTÍN
RUÍZ FERNÁNDEZ, BERTA
GACIO FERNÁNDEZ, ÁNGEL JOSÉ
ALONSO VILLARINO, MARÍA DEL CARMEN
ALONSO RODRÍGUEZ, MARÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS
CONCELLO DE O VALADOURO
LORENZO FERNÁNDEZ, VALENTÍN
RUÍZ FERNÁNDEZ, BERTA
ALONSO RODRÍGUEZ, JUSTO RAMÓN
ALONSO VILLARINO, MARÍA CARMEN
VILARMEÁ CASABELLA, MARÍA CONCEPCIÓN
IGLESIAS ALONSO, RAMÓN (Herdeiros de)
IGLESIAS ALONSO, RAMÓN (Herdeiros de)
ALONSO VILLARINO, MARÍA CARMEN

DE

O

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO

NÚMERO:

PLANO:

4

PARCELARIO
CONSULTOR:

Estrada
Vías e camiños

SUPERFICIE

7134905PJ2273S0001FZ

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

O Souto da Vella

Q1
Rego

QC

de

CA1P

BUDIÁN
(Santa Eulalia)

Freitemunde

ira

e
Ferr

Rego

Budían de Herdeiro

A Rexedoira

2

A Regueira

Q1

O Reguengo

Budián de Herdeiro

O Rebira

Rego

Pinar

Sanguñido

QC

b
c-2

O Calvario

QE
O Machuco

O Soutochao
A Telleira

A Portela

2

A Arnela

da

A LAXE
(San Xoán)

Penarredonda
LU-162

Tanín

O Escourido

de

As Penas de Laxe

b
c-2

Tras dos Ríos

Q AI

2

O Vedreiro

b
c-2

O Porto da Vaca

Q AI

2

Q AI

O Pazo

Pradia

go

de

Fe

rre
ira

A Carreixa

Re

CONCELLO DE O VALADOURO
go

Re
da

A Foca

Faia

Cabezán

PARROQUIA DE
FERREIRA
(Santa María)

Os Ríos
A Granda

A Lavadeira

Q1 T

Os Casás

O Valcarcel

LU-152

O Carballo

F E R R E I R A
LU-162

PUNTO
LIMPO

CEMITERIO

Reboxento

CASA DO CONCELLO

As Teixoeiras
Rebuxento
LU-152

LU-160

Q1 T

A Pena

As Leas

CONCELLO DE ALFOZ

2
Empalme

Lodeiros

Fraxope

QE

LU-160
A Granda de Ouro

Q AI

Os Pinos

Q AI

O Reirado
San Caetano

O Porto Falso
A Castellana

2

Q1 T

A Granda

Monte da Granda

A Granda

Liñar

MODIFICACIÓN PUNTUAL
D A S N.S.P. D O C O N C E L L O D E O V A L A D O U R O
CUATERNARIO

Q1

Indiferenciado

CONCELLO DE O VALADOURO

M

Curva de nivel

QE

As Teixoeiras

PLANO:

Q Al
QC
Q1 T Bancais
CA1

b
c-2
2

2

Granito de Ferreira (La Tojiza)
Granito de biotita, gran medio
Granito de Arieira.
Adamelita de moscovita

5

LU-152

Estrada

CONSULTOR:

DATA:

1/10.000

SENENPRIETO
INGENIERIA

ESCALA:

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

90

10

105

0

Concello de O Valadouro

95

Os Casás

O Valcarcel

5

11

PUNTO LIMPO

CAMPO DE FÚTBOL

0

11

As Teixoeiras

52

LU-1

Concello de Alfoz

LENDA CARTOGRÁFICA

LENDA USOS DO SOLO
Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

Arboreda de frondosas autóctonas
Arboreda repoboada
Cultivos e pasteiros
Dotacional
Improdutivo
Matogueira
Residencial

115

Límite de concellos
Ríos e regos
Curva de nivel-Cota
Noiros
Edificacións
Muros
Peches
Sebe
Parcelario
Bordo-Soleira

LU-152

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

DE

O

VALADOURO

Denominación da vía
CONCELLO DE O VALADOURO

Estrada
Vías e camiños
Accesos

NÚMERO:

PLANO:

USOS DO SOLO
CONSULTOR:

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

6

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

Re

go

da

Fa
ia

102

Os Ríos

3260-4030-4090-8220-91 EO*

3

10

101

104

Concello de O Valadouro

105

100

106

99

10

7

98

97

108

Os Casás

GA27063021
9
10

GA27063022
O Valcarcel

111

112

96

113

110

GA27063020

97

95

96

94

GA27063017

99

93

92

GA27063016
GA27063015

PUNTO LIMPO

CAMPO DE FÚTBOL

As Teixoeiras

52

LU-1

Concello de Alfoz

LENDA HÁBITATS

LENDA PATRIMONIO
GA2706301 Código no Catálogo
Arqueolóxico

Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

LENDA CARTOGRÁFICA

Hábitat
HÁBITAT
NOME
3260
Comunidades de Ranculus pseudofluitans
con Callitriche lusitánica
4030
Breixo e toxo meso xerófilo termo mesotemplado
galaico portugués e galaico asturiano setentrional
4090
Xesteiras con Toxos
8220
Vexetación brio-pteridofítica epífita o rupícola,
ombrófila e esciófila, de solos pouco profundos con Anograma
91 EO* Alisedas cántabro-atlánticas

115

LU-152

Límite de concellos
Ríos e regos
Curva de nivel-Cota
Noiros
Edificacións
Parcelario
Muros
Bordo-Soleira
Denominación da vía

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

O

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO

NÚMERO:

PLANO:

VALORES A PRESERVAR
CONSULTOR:

Estrada
Vías e camiños

DE

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

7

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

go
Re
da

Faia
Re
go

da

Fa

102

ia

3

10

100

101

104

Concello de O Valadouro

105

100

106

99

CP

CP

CP

CP

CP

CP

GA27063021

97

108

Os Casás

CP

CP

CP

10

7

98

CP

9
10

CP

CP

CP

GA27063022
O Valcarcel

CP

111

112

113

CP

96

CP

CP

110

GA27063020

97

CP

CP

CP

95

96

CP

CP

CP

CP

94

CP

GA27063017

CP

GA27063016

92

CP

CP
CP

CP

CP

93

CP

CP

CP

CP

99

CP
CP

GA27063015

CP

CP

CP

CP
CP

30

CP

CP
CP

15

PUNTO LIMPO

CP

CP

CP

CP

CAMPO DE FÚTBOL

CP
CP

CP

CP
CP
CP
CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP
CP
Rebuxento

As Teixoeiras

52

LU-1

Concello de Alfoz

PROTECCIÓNS

LENDA CARTOGRÁFICA

PATRIMONIO

Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

GA2706301 Código no Catálogo
Arqueolóxico

115

DELIMITACIÓN DO BEN

Arqueolóxico
CONTORNO DE PROTECCIÓN

AFECCIÓNS SECTORIAIS

Zona de policía de protección de leitos
Liña de afección de estradas
Liña límite de edificación

LU-152

Límite de concellos
Ríos e regos
Curva de nivel-Cota
Noiros
Edificacións
Parcelario
Muros
Bordo-Soleira
Denominación da vía

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

O

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO

NÚMERO:

PLANO:

PROTECCIÓNS E AFECCIÓNS
CONSULTOR:

Estrada
Vías e camiños

DE

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

8

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

DE

O

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO
NÚMERO:

PLANO:

ORDENACIÓN ACTUAL
CONSULTOR:

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

9

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/10.000

Faia

Concello de O Valadouro

90

101.600

10

0

105

100

30

2
2,1

,81

4

95

5

98.194

5 PRAZAS

34

101.049

21

CP

CP

CP

CP

5P

CP

CP

AS

AZ

RA

PR

10

S
ZA

4P

RA

4P

ZA

RA

ZA

CP

S+

S+

1M
R

UR-1
5P

18

20
ZA

S

5
8

,1
21

23

RA
3P

.9

+1

UR-2

18

COMERCIAL

,2

RA

ZA

S

ZA

S

CP

37

25

7P

RA

UR-1

AS

37

2P

RA
Z

50

CP

RA
ZA

STOP

MR

83
,15

20

GA27063016
CP

CP

CP

CP

CP

12

CP
CP

SL-ZV2-Pub-Prev

SL-C Pub-Prev

91.662

,13

SL-D Pub-Prev

6

64,5

,8

CP

S

UR-3

CP

CP
CP

SL-IC2 Pub-Prev

35
,64

30

CP

CP

CP

UR-4

8

AS
S
RAZA
18 P

2P
R
MRAZA

CP
CP

CP
ZAS

AZ
6 PR

80

CP

CP
CP

GA27063015

8

3

PRA

8

12

CP

14

UR-5

44

CP

,16

99.103

PRA

ZAS

30

8

S

AS

CP

10

Ø

UR-4
CP

18

RAZ

ZA
RAR
2P M

15 P

CP

UR-3
SL-IC3 Pub-Prev

95.091

5

8

CP

108.681

CP

CP

CP

CP

5

40

1P

CP

CP

UR-5

CP

SL-IC1 Pub-Prev

5

8

8

35

CP

30

MR

MR

CP

CP

0,0
5

AS

8
+1

5

Ø

CP

CP

Ø2

AS

15

8

CP

CP

RA
Z

4P

STOP

ZA
S

97.632

RA
Z

SL-ZV1 Pub-Prev

AS
RAZ
2 P MR

1

S

CP

CP

15

ZA

4P

,4

GA27063017

S

CP

A

96.255

20

ZA

CP

CP

S
ZA

R16

R18

RA

RA

CP

1

R
6P

6P

,2

CP

+1

S

6P

5

AS

MR

AZ

R
4P

S

ZA

CP

CP

UR-5

20

ZA

RA

18

CP

4P

RA

CP

27

S
ZA
RA

CP

GA27063020

+1

6P

1

3P

CP

CP

CP

MR

6P

1
5,5

37

.9

50

CP

33

R
5P

,8

ZA

AS

8

CP

34

AZ

S

STOP

5P

Os Casás

ZA

TAXI

RA

GA27063021

RA

RA

TAXI

CP

,2

UR-1

S

5P

5

CP

12

0

8

1M
R

S

15

AZA
9 PR

CP

3

9

60,1

STOP

CP

CP

SX-IC1 Pub-Prev

CP
CP

98.644

CP

CP
CP
CP

CP
CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP
CP

CP

11

0

104.084

LU-1

52

Concello de Alfoz

ALIÑACIÓNS E RASANTES

ÁMBITO SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL
PROPOSTO NA MODIFICACIÓN PUNTUAL

UR-1
UR-2

COMERCIAL

VIARIO PÚBLICO

UR-3

APARCADOIRO

CALZADA

UR-4

EQUIPAMENTOS

UR-5

ZONAS VERDES E ESPAZOS PÚBLICOS

APARCADOIRO EN CORDÓN
BEIRARRÚA

CALZADA

SISTEMA XERAL VIARIO

DOTACIÓNS PÚBLICAS

LARGO DE VÍA
ALIÑACIÓN
RECUAMENTO
FONDO DE EDIFICACIÓN

USO

SISTEMA

TIPO

Infraestruturas de comunicación

Conexión viaria

Xeral

Previsto

5.528,42 m

SL-IC1-Pub-Prev

Infraestruturas de comunicación

Viario

Local

Previsto

13.350,57 m

SL-IC2-Pub-Prev

Infraestruturas de comunicación

Aparcadoiro punto limpo

Local

Previsto

1.259,79 m

SL-IC3-Pub-Prev

Infraestruturas de comunicación

Aparcadoiro Xardín

SL-ZV1-Pub-Prev

Espazos libres e Zonas verdes

Xardín dos Túmulos

Local

Previsto

14.202,92 m

SL-ZV2-Pub-Prev

Espazos libres e Zonas verdes

Xardín

Local

Previsto

3.796,15 m

SL-D-Pub-Prev

Equipamentos

Deportivo

Local

Previsto

2.397,55 m

ALIÑACIÓN

SL-C-Pub-Prev

Equipamentos

Cultural

LENDA CARTOGRÁFICA

PROTECCIÓNS

SX-IC1-Pub-Prev

ALIÑACIÓN

BEIRARRÚA
CARRIL-BICI
APARCADOIRO EN CORDÓN

3

APARCADOIRO EN CORDÓN
BEIRARRÚA

INDUSTRIAL

8

BEIRARRÚA
CARRIL-BICI
APARCADOIRO EN CORDÓN

ORDENANZAS

18,2

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Local

Local

Previsto

Previsto

SUPERFICIE
2
2
2
2

2.036,15 m

2

PATRIMONIO

Límite de concellos

GA2706301 Código no Catálogo

Ríos e regos

Arqueolóxico
DELIMITACIÓN DO BEN

Arqueolóxico
CONTORNO DE PROTECCIÓN

2
2
2

2.399,34 m

115 Curva de nivel-Cota

AFECCIÓNS SECTORIAIS

Zona de policía de protección de leitos
Liña de afección de estradas
(Lei 8/2.013)
Liña límite de edificación
(Lei 8/2.013)

Noiros
98.644

LU-152

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

O

VALADOURO

Denominación da vía
Estrada
Vías e camiños

CONCELLO DE O VALADOURO
NÚMERO:

PLANO:

ORDENACIÓN DETALLADA

Rasante do terreo
Edificacións
Parcelario
Bordo-Soleira

DE

CONSULTOR:

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

11

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/1.000

Faia

Concello de O Valadouro

90

101.600

10
0

30

,81

2

105

,1
42

20

95

98.194

5

5

101.049

37

50

12
0

21
34

Os Casás

20

8

2,5 2
,2

7

22
,5

2

8

2,5

96.255

18

27

8

.2

20

26
,1

.76

18

16

7

,2
2

8

,5

,2

18

,8

2,22
2

34

5

40

23
97.632

31

STOP

8

.9

5

37

50

5

2 2,2
2,5

23

7
2,5

Ø

8

2

35

30

25

TAXI

37

5

50

5

TAXI
8

2,5

108.681

83
3,5

,15

12

3,5

8
15,

20

5

8

91.662

8

2

99.103

8

3

80
,8

2

8

43

,64

3

STOP

1

30

STOP

STOP
15

95.091

5

Ø

5

98.644

0

11

104.084

52

LU-1

Concello de Alfoz

LENDA IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
ÁMBITO SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL
PROPOSTO NA MODIFICACIÓN PUNTUAL
PARCELAS
ÁREA DE MOVEMENTO DA EDIFICACIÓN

ZONAS VERDES

LENDA CARTOGRÁFICA

BEIRARRÚA
CARRIL-BICI
APARCADOIRO EN CORDÓN

VIARIO PÚBLICO

Límite de concellos

CALZADA

115 Curva de nivel-Cota

APARCADOIRO EN CORDÓN
BEIRARRÚA

Noiros
98.644

12

COTAS
MARCAS VIARIAS

Estrada

O

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO
NÚMERO:

PLANO:
Vías e camiños

IMPLANTACIÓN TERRITORIAL

Rasante do terreo
Edificacións
Parcelario
Bordo-Soleira

ÁRBORE E ALCORQUE

DE

Denominación da vía

Ríos e regos

VIARIOS PEONÍS

VIARIOS RODADOS

LU-152

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

CONSULTOR:

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

12

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/1.000

DESMONTE

VIARIO 1
105.44

106.36

107.27

108.19

109.10

109.99

110.71

111.25

104.13

106.03

106.67

107.62

108.32

108.86

109.32

109.96

110.66

0.40

0.24

0.67

0.76

0.59

INGENIERIA
SL
ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

TERRAPLEN

VIARIO 2

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O
DE
O

CONSULTOR:
DATA:

SENENPRIETO
XUÑO 2.018

97.86

98.24

0.25

PLANO:

SECCIÓNS LONXITUDINAIS

0.03

98.27

98.11

97.95

100.0
105.5

-2.00
%
98.0

97.40

RIO

10
0

VIA

P.K
.

2
P.K

0.56

P.K.

97.79

94.0

96.82

C.V.=
96.209
C.P.=
96.244
P.K.=
75.006
Long.=
8.380
Kv=
-250.000
Bis.=
-0.035

97.64

2.15 %

P.K.

0.98

96.27

(TE, PK= 3.807, Z= 97.624)

3

P.K

(TS, PK= 12.193, Z= 97.573)

RIO

VIA

C.V.=
110.531
C.P.=
110.424
P.K.=
511.287
Long.=
41.433
Kv=
2000.000
Bis.=
0.107
05.5
P.K. 1100
P.K.

P.K
.2

00

1

0.0

(TS, PK= 79.196, Z= 96.299)

RIO

97.70

COTAS DO TERREO

1.36

DESMONTE

COTAS DO PROXECTO

96.14

P.K.

1.56

94.0

80.0

2

96.32

.71 %

-1.20 %

96.32

-2.00
%
97.3

(TE, PK= 70.816, Z= 96.259)

(TE, PK= 2.021, Z= 97.120)
(TS, PK= 9.979, Z= 96.992)

1.30 %

0.0

(TS, PK= 532.004, Z= 111.049)

(TE, PK= 490.571, Z= 109.584)

(TS, PK= 367.218, Z= 103.945)

(TE, PK= 203.389, Z= 99.139)

C.V.=
97.040
C.P.=
97.048
P.K.=
6.000
Long.=
7.957
Kv=
-1000.000
Bis.=
-0.008

-0.00

560.7

500.0

400.0

300.0

200.0

(TS, PK= 78.325, Z= 97.520)

7%

-0.71

96.39

104.53

102.67

0.95

97.10

103.62

101.58

1.19

96.63

102.77

101.06

0.95

96.47

102.01

100.70

0.62

0.17

101.32

100.10

0.62

96.87

100.72

99.32

0.87

96.20

100.19

98.68

1.06

TERRAPLEN
0.67

99.75

98.29

1.10

97.16

99.38

98.21

0.89

96.16

99.10

98.19

0.65

COTAS DO TERREO

1.00

98.84

98.15

0.43

111.75
111.77

98.58

97.78

0.54

COTAS DO PROXECTO

111.75
111.77

98.32

97.09

0.97

98.0

0.00

98.06

96.30

1.50

100.0
2.50

-0.00

97.80

95.92

1.62

102.0

4.5

-0.14

97.54

96.09

1.13

104.0

(TE, PK= 35.835, Z= 96.668)

106.0

-0.35

97.23

95.94

TERRAPLEN
0.84

108.0
C.V.=
97.244
C.P.=
97.169
P.K.=
57.080
Long.=
42.491
Kv=
3000.000
Bis.=
0.075

-0.31

96.78

95.67

110.0

-0.59

96.24

COTAS DO TERREO

0.57

96.0

100.0

0.0

95.70

0

0.7

COTAS DO PROXECTO

95.70

40

0
50

56

P.K.

0.00

.
P.K

.
P.K

.
P.K

111.8
C.V.=
100.200
C.P.=
100.871
P.K.=
285.303
Long.=
163.829
Kv=
-5000.000
Bis.=
-0.671

VIA

.8
0

.0
P.K
.0

0

%

C.V.=
97.540
C.P.=
97.569
P.K.=
8.000
Long.=
8.386
Kv=
-300.000
Bis.=
-0.029

0.80 %

96.0
96.0

95.0

DESMONTE

VIARIO 3

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO
NÚMERO:

13.1
ESCALAS:

1/3.000

H:1/2.000
V:1/200

P.K
.

30
0

SECCIÓN TRANSVERSAL

VIARIOS 1 E 2

1,5%

1,5%
2%

2%

ABAST.

REGO

ABAST.

RESIDUAIS

RESIDUAIS

PLUVIAIS

ALUMEADO

APARCADOIRO

CALZADA

2.50

7.00

2.00
8.00

ALUMEADO

APARCADOIRO

CARRIL-BICI

2.50

2.20

2.00

18.20

SECCIÓN TRANSVERSAL

8.00

VIARIO 3

1,5%

2%

2%

1,5%

REGO
ALUMEADO

RESIDUAIS

ALUMEADO
PLUVIAIS

CALZADA
2.00

8.00

8.00

12.00

2.00

8.00

MODIFICACIÓN PUNTUAL
D A S N.S.P. D O C O N C E L L O D E O V A L A D O U R O
CONCELLO DE O VALADOURO
PLANO:

13.2
CONSULTOR:

DATA:

1/100

SENENPRIETO
INGENIERIA

ESCALA:

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

102

CONEXIÓN CON
ABASTECEMENTO EXISTENTE

3

10

101

104

Concello de O Valadouro

105

100

106

99

10

7

98

97

108

110
111

112

96

113

9
10

Os Casás

97

95

96

94

99

93
92

As Teixoeiras

LENDA ABASTECEMENTO

LENDA CARTOGRÁFICA

Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

Ríos e regos

Arqueta existente
Rede de abastecemento prevista
Tubaxe de polietileno Ø150 mm
Rede de rego prevista
Depósito

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

DE

O

VALADOURO

Límite de concellos

Rede abastecemento existente
115

Curva de nivel-Cota

CONCELLO DE O VALADOURO

PLANO:

Noiros
Edificacións
Parcelario
Estrada

CONEXIÓN DE SERVIZOS
ABASTECEMENTO E REGO

CONSULTOR:

Vías e camiños

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

NÚMERO:

14.1

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

102

3

10

101

104

Concello de O Valadouro

105

100

106

99

10

7

98

97

108

111

112

96

113

110

9
10

Os Casás

97

95

96

94
99

93

92

As Teixoeiras

Concello de Alfoz

LENDA DE SANEAMENTO
Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

LENDA CARTOGRÁFICA
Ríos e regos
115

Rede de pluviais prevista
Tubaxe de PVC Ø800 mm
Rede de residuais prevista

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

DE

O

VALADOURO

Límite de concellos

Rede saneamento existente
PVC Ø315 mm
Pozo de rexistro existente

Curva de nivel-Cota

CONCELLO DE O VALADOURO

PLANO:

Noiros
Edificacións

Depósito previsto

Parcelario

Pozo de rexistro e sumidorio sifónico previstos

Estrada

CONEXIÓN DE SERVIZOS
SANEAMENTO

CONSULTOR:

Vías e camiños

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

NÚMERO:

14.2

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

102

3
10

101

104

Concello de O Valadouro

105

100

106

99

10

7

98

97

108

111

112

96

113

110

9
10

Os Casás

97

U
CA

U

95

CA

96

94
99

93

92

As Teixoeiras

Concello de Alfoz

LENDA DE LIÑAS ELÉCTRICAS
Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

Liña eléctrica existente, alta tensión
primeira e segunda categoría

LENDA CARTOGRÁFICA

Canalización de media tensión prevista
Canalización de baixa tensión prevista
Canalización de alumeado prevista
CAU

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

DE

O

VALADOURO

Límite de concellos
Ríos e regos
115

Curva de nivel-Cota

Centros de transformación previstos

Noiros

Cadro de alumeado previsto

Edificacións

CONCELLO DE O VALADOURO

PLANO:

Parcelario
Estrada

CONEXIÓN DE SERVIZOS
ENERXÍA ELÉCTRICA

CONSULTOR:

Vías e camiños

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

NÚMERO:

14.3

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

102

3
10

101

104

Concello de O Valadouro

105

100

106

99

10

7

98

97

108

111

112

96

113

110

9
10

Os Casás

97

95

96

94
99

93

92

As Teixoeiras

Concello de Alfoz

LENDA DE RECOLLIDA DE LIXO
Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

UD. TIPO COLECTOR
Orgánico
2
Plástico
1
Papel
1
UD. TIPO COLECTOR
Orgánico
2
Plástico
1
Papel
1
1
Vidro

LENDA DE TELECOMUNICACIÓNS

LENDA CARTOGRÁFICA

Canalización de telecomunicacións prevista

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

DE

O

VALADOURO

Límite de concellos

Arqueta de telecomunicacións prevista

Ríos e regos
115

Curva de nivel-Cota

CONCELLO DE O VALADOURO

PLANO:

Noiros
Edificacións
Parcelario
Estrada

CONEXIÓN DE SERVIZOS
LIXO E TELECOMUNICACIÓNS

CONSULTOR:

Vías e camiños

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

NÚMERO:

14.4

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

102

90

10

0

3
10

105

101

104

Concello de O Valadouro

105

100

99

106

95

10

7

98

97

108

9
10

Os Casás

111

112

96

113

110

O Valcarcel

97

95

96

94
99

93

92
5

11

PUNTO LIMPO

CAMPO DE FÚTBOL

0

11

As Teixoeiras

52

LU-1

Concello de Alfoz

LENDA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA

LENDA CARTOGRÁFICA

Predominio de solo de uso recreativo e de espectáculos
Ámbito Solo Urbanizable Industrial
proposto na Modificación Puntual

Predominio de solo de uso industrial
115

Territorio afectado por sistemas xerais de infraestruturas
de transporte e outros equipamentos públicos
Zona de transición

LU-152

Límite de concellos
Ríos e regos
Curva de nivel-Cota
Noiros
Edificacións
Parcelario
Muros
Bordo-Soleira
Denominación da vía

D A S N.S.P. D O C O N C E L L O

O

VALADOURO

CONCELLO DE O VALADOURO

NÚMERO:

PLANO:

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
CONSULTOR:

Estrada
Vías e camiños

DE

SENENPRIETO
INGENIERIA

SL

ICCP DTOR.: JOSE E. CACICEDO HERRERO

15

DATA:

ESCALA:

XUÑO 2.018

1/2.000

