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1 . I N T R O D U C I Ó N

A lei 9/2002, do 30 de decembro, xunto coa súa modificación 

materializada na lei 15/2004, de ordenación urbanística e protección 

do medio rural en Galicia supuxo a implantación dunha disciplina 

urbanística e unha visión proteccionista para a ordenación do 

territorio galego a escala local. Como mostra desta preocupación 

polo medio rural e o equilibrio territorial, ademais das 

determinacións implicadas en cada un dos seus artigos, esixe a 

presentación de dous novos documentos: o estudo do medio rural e o 

estudo de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico. 

O primeiro supón o coñecemento do territorio a ordenar, mentres que 

o segundo o valora e analiza as repercusións do planeamento sobre 

o mesmo. 

Este documento correspóndese co estudo de sostibilidade 

ambiental, impacto territorial e paisaxístico, que segundo a mesma lei 

“terá por obxecto a análise e ponderación dos efectos da execución e 

desenvolvemento das determinacións do plano xeral sobre os 

recursos naturais e o medio físico, a adopción das medidas 

correctoras necesarias para minimizar os seus impactos e a 

valoración da adecuación das infraestruturas e servizos necesarios 

para garantir os novos desenvolvementos en condicións da calidade e 

sostibilidade ambiental, así como a súa coherencia cos obxectivos de 

protección do dominio público natural”.

Para abordar este estudo no caso do Plano Xeral de 

Ordenación Municipal (PXOM) do concello de Rodeiro estructurouse 

o traballo en tres fases ou módulos principais: Diagnose do 

territorio, determinación e valoración de impactos e, finalmente, 

medidas correctoras. 

O obxectivo da primeira fase de diagnose é a valoración do 

territorio do municipio, co fin de identificar e valorar o seu 

patrimonio natural. Para iso, consideráronse de forma independente 

as características singulares ou representativas dos distintos 

factores físico-naturais do medio e da paisaxe.

Así, chegouse a unhas ÁÁreas de Interese Ambiental,

caracterizadas polos seus valores xeolóxicos, xeomorfolóxicos, 

hidrolóxicos, botánicos, faunísticos e/ou ecolóxicos; e a unhas Áreas 

de Interese Paisaxístico, resultado dun estudo de calidade e 

fraxilidade visual. Esta separación formal debeuse á importancia e 

predominancia do recurso paisaxe no contexto galego. Ademais, desta 

análise e valoración do territorio de Rodeiro, realizouse unha 

interpretación do mesmo que facilitara a posterior tarefa de 

valoración das repercusións do PXOM. Esta interpretación consistiu 

na división do territorio municipal en unidades homoxéneas segundo 

determinados factores ou dimensións da realidade (fisiografía, usos 

do solo e as clasificacións do solo urbanísticas, principalmente). 

Desta maneira, estructurouse a realidade territorial en cinco 

unidades ambientais para facilitar a identificación e calificación dos 

posíbeis impactos do PXOM sobre todo o espazo municipal, e non só 

sobre as áreas de maior calidade ambiental. 

Para esta segunda fase do estudo, primeiro identificáronse as 

accións do PXOM susceptíbeis de provocar impactos ambientais e/ou 

territoriais. Unha vez identificadas foron levadas a matrices de 
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identificación de impactos de Leopold, unha para cada unidade 

ambiental. Sen embargo, unha vez identificadas as afeccións, a súa 

valoración topouse con un inconveniente: a inexistencia de datos de 

calidade dos distintos factores físico-naturais ou subfactores do 

municipio, sobre os que poder realizar unha valoración cuantitativa 

baseada en indicadores. De aí que se procedese a unha valoración 

cualitativa de cada impacto identificado. Esta calificación realizouse 

analizando as repercusións de cada acción seleccionada do PXOM en 

cada unidade ambiental. Para concluír este módulo resumíronse os 

principais impactos analizados e valorados anteriormente, 

segmentándoo segundo as cinco unidades ambientais. 

Finalmente, as medidas correctoras cerran o estudo. 

Deseñáronse atendendo aos impactos producidos polo 

desenvolvemento das accións do PXOM, e aos impactos producidos 

pola ausencia de determinadas accións. É por iso que foron 

estruturadas segundo as determinacións do PXOM seleccionadas. 

No último capítulo deste estudo figuran os anexos. Trátase, en 

primeiro lugar, dos inventarios de flora e fauna do municipio, 

elaborados polo equipo redactor a partir da bibliografía xeral de 

Galicia e os mapas de distribución de atlas e libros vermellos da 

Península Ibérica, corroborando os resultados con traballo de 

campo. O seguinte anexo correspóndese coa sección ponderativa e 

cuantitativa do estudo de paisaxe. Por último e, quizais sexa o máis 

significativo, atópase o anexo cartográfico onde figuran os principais 

mapas do estudo. Estes están intimamente relacionados cos mapas do 

estudo do medio rural (froito da dixitalización de mapas elaborados 

por distintas institucións), de maneira que son a resulta da análise 

realizada coa tecnoloxía e ferramentas SIx sobre os primeiros e co 

traballo de campo. 

2 . D I A G N O S E  A M B I E N T A L  D O  T E R R I T O R I O  

Despois do estudo das principais variables ambientais do 

territorio de Rodeiro, levado a cabo no estudo do medio rural, esta 

diagnose ambiental vaise centrar na procura de Áreas de Interese 

Ambiental (AIA), así como de Áreas de Interese Paisaxístico (AIP) por 

un lado; e por outra banda, vai procurar a división do concello en 

unidades homoxéneas coa finalidade de facilitar a posterior 

avaliación ambiental das determinacións do PXOM sobre o territorio 

municipal. No primeiro caso, a importancia da paisaxe no contexto 

galego, fixo considerar máis adecuado a realización dun estudo da 

paisaxe independente da análise efectuada na busca das AIA, de 

maneira que ao final obteranse dous tipos de áreas de interese: as 

Áreas de Interese Ambiental (AIA) propiamente ditas, debidas a 

valores destacables en calquera das variables ambientais estudiadas; 

e as Áreas de Interese Paisaxístico (AIP) relevantes polos seus 

valores unicamente paisaxísticos. 

1.1. ÁREAS DE INTERESE AMBIENTAL 

1.1.1. OBXECTIVOS

A delimitación dunhas Áreas de Interese Ambiental resulta 

fundamental para concentrar e aumentar a efectividade dos esforzos 

na compatibilidade das actividades humanas co medio non cal se 

desenrolan.
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Asi, por un lado, revalorízase a riqueza ambiental do territorio, 

podendo converterse nun recurso máis do município; e doutro lado, 

inténtanse conservar aquelas áreas máis relevantes contribuíndo á 

consideración do patrimonio natural de Rodeiro. 

1.1.2. XUSTIFICACIÓN E METODOLOXÍA

A busca de Áreas de Interese Ambiental partiu da utilización de 

diversas fontes de información: instrumentos legais, fontes 

bibliográficas, fontes cartográficas ou territoriais i enquisas a 

peritos do territorio municipal. Delas, as máis significativas foron: os 

espazos naturais en réxime de protección xeral pola Xunta de Galicia, 

o mapa forestal de España a escala 1:50.000 (1999) da provincia de 

Pontevedra, editado polo Ministerio de Medio Ambiente e as consultas 

a un perito do territorio de estudo 

As zonas ou áreas extraídas destas fontes foron comprobadas 

por unha primeira fase de traballo de campo. Este continuou o 

proceso de selección con novas valoracións e consideracións ao seu 

respecto.

A continuación descríbense os elementos e formacións 

afectadas polas fontes máis significativas: 

a) Espazos naturais en réxime de protección xeral

No concello de Rodeiro atópase un espazo natural en réxime de 

protección xeral. Este figura na proposta galega para a rede Natura 

2000 promovida pola directiva 92/43/CE relativa á conservación de 

hábitats naturais e da flora e fauna silvestres. Todos os seus 

espazos propostos como LIC (Lugares de Interese Comunitario) se 

promulgaron como espazos naturais protexidos en réxime de 

protección xeral baixo a figura de “Zonas de especial protección dos 

valores naturais” polo decreto 72/2004, polo que se declaran 

determinados Espazos como Zonas de Especial Protección dos 

Valores Naturais, e a resolución de 30 de abril de 2004, da 

Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que contempla a súa 

delimitación cartográfica.

Esta zona de especial protección dos valores naturais e LIC no 

concello de Rodeiro é o MMonte Faro, a súa delimitación supera o 

límite municipal sendo compartido polos concellos limítrofes de 

Chantada e CArballedo. 

B) Mapa Forestal de España (1999), a escala 1:50.000 da 

provincia de Pontevedra.

Tras o tratamento do mapa forestal, seleccionáronse as 

formacións arbóreas correspondentes ás asociacións de frondosas 

autóctonas incluíndo aquelas que mantiveran unha elevada 

proporción delas a pesares de conter especies de repoboación: 

bosques de ribeira, bosques mixtos frondosos e bosques mixtos. 

Estas fontes supuxeron a base maioritaria da selección de áreas 

susceptibles de ser consideradas como Áreas de Interese Ambiental 

(AIA). A elas uníuselle o traballo de campo que permitiu a 

confirmación delas e a inclusión ou exclusión doutras. 

O traballo de campo, perante a situación documental e 

informativa de partida, desembocou nunha ddiagnose da situación 

ambiental do municipio de Rodeiro, a partir do cal púidose proceder á 

identificación, coa posterior xerarquización, das Áreas de Interese 

Ambiental resultantes. 
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Así, en xeral, o espazo territorial de rodeiro, a excepción do 

monte faro, non destaca polo seus valores xeomorfolóxicos, senon 

máis ben por albergar formacións singulares, ben pola súa entidade 

ou ben porque a súa distribución fainas adquirir certa singularidade 

e importancia. Falase de hermosas carballeiras e ecosistemas 

agrosilvopastoriles, moi ben representados no concello de estudo. 

Conesta visión, identificáronse 9 áreas que destacaban polos 

seus valores botánicos, zoolóxicos e/ou ecolóxicos principalmente.  A 

súa delimitación levóse a cano sobre a  cartografía 1:5000 da Xunta 

de Galicia: 

1. Monte Faro  

2. Carballeira Granxa/Casares 

3. Carballeira do Val de Faílde. 

4. Carballeira do rego de Seixedo 

5. Carballeira de Vilafrío 

6. Bosquetes de Conchousos. 

7. Bosquetes de Pereira 

8. Ribeira fluvial do Arnego 

9. Carballo de San Martiño de Asperelo. 

De todas estas Áreas de Interese Ambiental, poderían figurar 

como Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais, ademais da 

serra do Monte Faro, as catro carballeiras de entidade, polos seus 

valores representativos da vegetación autóctona.  

Por outro lado, o lugar de Tosta de Gravieira, da ribeira do 

Arnego figura coma a ubicación ideal para un aproveitamento 

deportivo do río, a maiores do cinexético, pero atópase cóa barreira 

da propiedade privada. 

Asimesmo, o resto das areas, e sobre todo os bosquetes de 

Conchousos e Pereira dado que representan os ecosistemas 

agrosilvopastoriles tan carácterísticos, podense incluir no deseño 

de rutas de sendeirismo polo municipio. 

A continuación, preséntanse as fichas que analizan 

exaustivamente cada Área de Interese Ambiental, cuio modelo figura 

na páxina seguinte. En elas descrebese cada AIA, valorase de unha 

forma cualitativa e sinalan-se as principais ameazas ás que están 

expostas e sobre as que se debería actuar de maneira preventiva, 

nuns casos, e correctiva noutros. 

1.1.3. DESCRICIÓN, VALORACIÓN E A AMEAZAS DAS ÁREAS DE 

INTERESE AMBIENTAL
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1.2. ESTUDO DA PAISAXE 

1.2.1. INTRODUCIÓN

A paisaxe supón para Galicia o estandarte da súa riqueza 

territorial. De aí que os instrumentos de ordenación do territorio se 

preocupen por consideralo nas súas tarefas. Para iso, precísase o 

seu coñecemento e a realización dunha valoración en función dos 

obxectivos perseguidos. 

Sen embargo, os estudos paisaxísticos atópanse con 

innumerábeis obstáculos derivados da súa elevada dimensión 

subxectiva. E é que xa na propia definición de paisaxe xorden as 

primeiras dificultades, como se deriva da afirmación de Español, I.M., 

1998: “por paisaxe enténdese natureza, territorio, área xeográfica, 

medio ambiente, escenario, ambiente cotián, entorno dun punto, pero 

ante todo e en tódolos casos, a paisaxe é manifestación externa, 

imaxe e sensación de desfrute ou apreciación”. Debido a esta última 

idea, a compoñente subxectiva da paisaxe convértese na maioritaria e 

na causa da incapacidade de sistematizar o seu estudo. 

De forma global, este estudo pode abordarse desde dúas 

aproximacións: a paisaxe total e a paisaxe visual. A paisaxe total 

supón unha visión integral e sintética do territorio, das súas 

compoñentes e as súas relacións estruturais e funcionais. A súa 

valoración enténdese entón como a análise do funcionamento dos 

sistemas territoriais, en definitiva, dos fenómenos naturais e 

antrópicos.

En cambio, na segunda aproximación, a paisaxe figura como 

expresión espacial e visual do medio, é dicir, o que un observador 

percebe ao contemplar o territorio (Martínez, Martín e Romero, 

2003).

Dado que previamente a este estudo da paisaxe xa se realizou 

unha análise do territorio do municipio de Rodeiro e, xa no apartado 

anterior se detallaron Áreas de Interese Ambiental, considerouse 

máis oportuno optar pola segunda aproximación de paisaxe para a súa 

valoración. Desta maneira este estudo paisaxístico vaise centrar na 

dimensión estética da paisaxe. 

1.2.2. OBXECTIVOS

A primeira finalidade do estudo da paisaxe é, ao igual que no 

antedito caso das Áreas de Interese Ambiental, a busca daquelas 

zonas ou cuncas visuais de interese paisaxístico; en definitiva, a busca 

de Áreas de Interese Paisaxístico (AIP). Estas AIP servirán para a 

posta en valor do ppatrimonio paisaxístico de Rodeiro, e sentarán a 

base das delimitacións de SSolo Rústico de Especial Protección 

Paisaxística.

Neste senso e desde o punto de vista da ordenación territorial, 

as áreas a protexer non teñen por qué coincidir coa delimitación 

destas cuncas visuais de interese, posto que estas, por definición, 

non posúen límites definidos e dependen de factores tales como o 

punto de observación ou a meteoroloxía. Dito doutra maneira, as 

áreas susceptibles de ser protexidas paisaxisticamente deben 

comprender aquelas zonas ou puntos de observación de ditas cuncas 

visuais. Así, segundo o contido do artigo 32.g da lei 9/2002 de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, coas 
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modificacións pertinentes da lei 15/2004, o Solo Rústico de Especial 

Protección Paisaxística debe estar “constituído polos terreos que 

determine o planeamento urbanístico ou os instrumentos de 

ordenación do territorio coa finalidade de preservar as vistas 

panorámicas do territorio, do mar, do curso dos ríos ou dos vales, e 

dos monumentos ou edificacións de singular valor”.

Cómpre destacar que este artigo da LOUPMRG non especifica 

que as vistas panorámicas teñan que ser dunha elevada calidade 

paisaxística. O estudo da paisaxe elaborado vai identificar vistas de 

elevado interese, na mentres que o traballo de campo engadirá 

aquelas que permitirán localizar novas delimitacións de SRPP, 

caracterizadas por presentar unicamente cuncas dunha elevada 

compactidade.

Así pois, para tal efecto, levouse a cabo un estudio da paisaxe 

específico co obxectivo de identificar e localizar as panorámicas ou 

vistas de interese paisaxístico (Áreas de Interese Paisaxístico). 

Posteriormente efectuouse a radicación e a delimitación dos puntos 

ou elementos de observación que ofrezan ditas cuncas visuais e 

outras que, aínda sen gozar de dito interese, presentan unha elevada 

amplitude e compacticidade visual. Deste xeito obtense por un lado, 

as cuncas visuais de alto valor paisaxístico e de amplas panorámicas, 

mediante o devandito estudio da paisaxe, e por outro, as áreas 

susceptibles de ser clasificadas como solo rústico de protección 

paisaxística coa finalidade de preservar o acceso visual das 

devanditas áreas.  

1.2.3. METODOLOXÍA E RESULTADOS

Para valorar a dimensión estética da paisaxe optouse polo 

estudo da súa calidade visual e a súa fraxilidade visual.  

A calidade visual enténdese como a valoración estética do 

territorio, mentres que a fraxilidade fai referencia á susceptibilidade 

dunha paisaxe cando se desenvolve un uso ou actividade sobre el, o 

cal é directamente proporcional á súa capacidade para ser 

observado. Así, si se coñece a calidade visual de, por exemplo, un 

punto e tamén se dispón da súa probabilidade de ser observado, é 

posíbel chegar á conclusión de se é ou non un punto de interese 

paisaxístico. 

Utilizouse para o estudo de ambas variábeis un método indirecto 

baseado na combinación de escalas cualitativas e cuantitativas para a 

medición das compoñentes da paisaxe. Ademais, non se definiron 

unidades irregulares de paisaxe previas, se non que se realizou unha 

análise sistemática do territorio referendo os dados a unha malla 

poligonal cadrada de 15 x 15 metros cadrados, de maneira que cada 

retícula actúa como unha unidade da paisaxe. Trátase pois de 

unidades regulares de paisaxe. 

1.2.3.1. CALIDADE VISUAL DA PAISAXE 

O valor estético do territorio abranguido polo municipio de 

Rodeiro vaise valorar en cada unha das celas da malla cadrada 

anteriormente citada. 

 É preciso aclarar que a calidade visual da paisaxe 

presenta á súa vez dúas dimensións: a calidade visual intrínseca e a 

calidade visual extrínseca. A primeira delas refírese ao atractivo 

estético asociado a cada cela, mentres que a calidade visual 

extrínseca considera os elementos atractivos e negativos (que 

aumentan e diminúen o atractivo visual, respectivamente) que son 

observábeis desde cada cela a unha distancia dada. 
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1.2.3.1.1. CALIDADE VISUAL INTRÍNSECA DA PAISAXE 

As variables que se consideraron para valorar a calidade visual 

intrínseca foron as seguintes: 

a) Tipos de ocupación do solo, coberturas do solo. 

b) Diversidade da ocupación do solo, heteroxeneidade. 

c) Xeomorfoloxía.

Os criterios de valoración utilizados en cada unha delas foron 

resultado da consulta a peritos do ámbito xeográfico afectado e á 

consideración de diversos autores (Martínez, Martín e Romeiro, 2003; 

Alberruche do Campo, 2002). 

a) Tipos de ocupación do solo. 

A distribución de usos do solo que se considerou é a reflectida 

no recente mapa de coberturas e usos de solo da Sociedade para o 

desenvolvemento comarcal de Galicia, a escala 1:25000 (2003). Dito 

mapa referida á superficie do concello de Rodeiro, figura no anexo 

cartográfico.

A continuación procedeuse á valoración estética de cada unha 

das coberturas, asociándolle unha puntuación de 1 a 5 (1 mínimo e 5 

máximo) considerando o atractivo visual de cada cobertura. Na táboa 

1 do anexo 2 pódese ver a valoración da calidade paisaxística 

outorgada a cada un dos tipos de ocupación presentes no municipio. A 

máxima calificación corresponde a cubertas vexetais de especies 

autóctonas frondosas e de distribución uniforme, mentres que os 

valores máis baixos foron asignados as zonas construídas, urbanas e 

industriais, así como a zonas degradadas. 

b) Diversidade da ocupación do solo: fragmentación da paisaxe 

Os estudos realizados mostran unha predilección da poboación 

por paisaxes diversas, heteroxéneas e fragmentadas, fronte a 

superficies homoxéneas que resultan monótonas para o observador. 

Para estimar esta diversidade de usos, ou o que é o mesmo, a 

fragmentación da paisaxe, aplicouse un filtro de 150 x 150 m2 a todo 

o municipio, calculándose o número de tipos de ocupación presentes 

en cada xanela. Así, asociáronse valores tamén de 1 a 5 (mínima e 

máxima calidade paisaxística) de maneira que a maior número de 

coberturas do solo presentes, maior calidade visual. A táboa 2 do 

anexo 2 mostra esta valoración. 

Antes de considerar a terceira variable, a fisiografía, 

combináronse os mapas de calidade visual dos usos e de 

fragmentación, de forma que a calidade de ocupación do solo é a 

variable dominante respecto á fragmentación que, por tanto , modifica 

o valor de aquela só en algúns casos, tal e como reflicte a táboa 3 

do anexo 2. Así, a fragmentación supón un valor engadido á calidade 

das coberturas o usos do solo. 

c) Xeomorfoloxía

A xeomorfoloxía mostra o resultado de todos os procesos 

xeolóxicos externos e parte dos internos da Terra. A paisaxe será 

pois resultado, en parte, de todos eles. Para abordar a valoración 

da xeomorfoloxía estudiouse o relevo do termo municipal. 

O relevo supón a base estrutural da paisaxe sobre a que se 

sustentan os biotopos e os usos antrópicos e determina o encadre 

visual. Para valorar este aspecto da xeomorfoloxía e, por tanto , da 



CORRECCIÓN PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

  A.D.I.U. S.L.
     arquitectura 
     diseño 
     interiorismo 

                      urbanismo 

19

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 

paisaxe determináronse unhas unidades fisiográficas a partir de tres 

variábeis: altitude, pendente e curvatura, calculadas sobre un 

Modelo Dixital do Terreo realizado a partir do Mapa Topográfico 

1:5000 da Xunta de Galicia.

Realizouse unha análise multiespectral con unha clasificación 

non supervisada optando por 4 clases. Estas catro unidades 

fisiográficas descríbense e valóranse segundo o seu atractivo visual 

(tamén de 1 a 5) na táboa 4 do anexo 2. con elas chegouse á 

valoración da calidade da xeomorfoloxía. 

Así pois, a obtención da ccalidade visual intrínseca chegou tras a 

combinación da síntese da calidade da ocupación do solo e da 

fragmentación paisaxística, e da valoración da calidade da 

xeomorfoloxía, seguindo o esquema de agrupamento que se recolle na 

táboa 7 do anexo II.

O resultado a penas modificou os valores do primeiro mapa 

combinado pois considerouse que a xeomorfoloxía só engadía e non 

restaba calidade visual á paisaxe. 

1.2.3.1.2. CALIDADE VISUAL EXTRÍNSECA DA PAISAXE 

Ademais das características intrínsecas de cada cela en que se 

dividiu o territorio, a valoración da paisaxe debe incluír a calidade 

visual do entorno xa que a presencia de determinados elementos ou 

actuacións pode engadir ou restar calidade á paisaxe. Para este 

estudo, ditos elementos e actuacións foron os seguintes: 

- Ríos

- Elementos do patrimonio arquitectónico 

- Estradas

- Canteiras

- Liña de tensión 

- Área urbana 

A valoración da calidade visual do entorno levouse a cabo 

calculando as cuncas visuais dos elementos mencionados 

considerando unha distancia visual de 3 km e unha altura media do 

observador de 1,80 metros. Unha vez achadas, sumáronse as dos 

elementos positivos por un lado (ríos, encoro e arquitectónicos) e as 

dos elementos negativos por outro (o resto). Á hora da suma foi 

preciso considerar a contribución diferenciada de cada un dos 

elementos. Así, por exemplo, nos visualmente atractivos, os ríos 

interveñen nun 20% do peso en relación aos elementos do patrimonio 

arquitectónico os cales interveñen nun 60% por seren lugares máis 

frecuentados. As ponderacións dos distintos elementos figuran na 

táboa 8 do anexo 2.

Xa sumadas as cuncas visuais segundo a importancia de cada un 

dos sumandos, primeiro engadíronse ao mapa de calidade intrínseca a 

dos elementos visualmente atractivos segundo o agrupamento 

seguido na táboa 9 do anexo II. Ao resultado restóuselle a suma das 

concas negativas tal e como figura na táboa 10 do anexo II. A 

disposición espacial das categorías da calidade visual da paisaxe 

pódese observar no anexo cartográfico.

Obtívose unha calidade paisaxística media moi elevada 

posto que as categorías maioritarias foron as de calidade 

moi alta e alta, seguidas da calidade media. Estas áreas de 

maior calidade visual sitúanse no Val de Camba e, en xeral, 

nos amplos vales do municipio, como son os dos ríos 

Arnego na súa mitade sur (desde o nacemento ata a 

desembocadura do río Rodeiro) e dos seus afluentes (río 

Lamarzas). As de menor calidade correspóndese con áreas 
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urbanizadas e superficies deforestadas ou ocupadas por 

especies arbustivas. 

1.2.3.2. FRAXILIDADE VISUAL DA PAISAXE 

A fraxilidade visual definíase como a susceptibilidade dunha 

paisaxe ao cambio cando se desenvolve un uso ou actividade sobre el. 

Isto mesmo equivale á probabilidade de que esa paisaxe poida ser 

observada. Para calcular esta probabilidade é preciso considerar, ao 

igual que no caso da calidade visual, a fraxilidade visual intrínseca e 

a fraxilidade visual extrínseca.

A primeira ven determinada polas características ambientais do 

territorio que aumentan ou diminúen a súa capacidade de absorción 

visual, mentres que a fraxilidade visual extrínseca fai referencia á 

accesibilidade visual do territorio. 

1.2.3.2.1. FRAXILIDADE VISUAL INTRÍNSECA DA PAISAXE 

As características ambientais seleccionadas como determinantes 

da capacidade de absorción visual do territorio foron as seguintes: 

b) Altura da vexetación 

c) Características topográficas: orientación e pendente. 

a) Altura da vexetación 

A información de partida neste caso é o Mapa Forestal de 

España MFE50, modificado aumentando a súa segregación. Este mapa 

recalificouse en valores de 1 a 5 (de menor a maior fraxilidade 

visual) segundo o poder de camuflaxe das formacións vexetais; así as 

carballeiras e demais asociacións boscosas presentan un menor grao 

de fraxilidade que os prados e cultivos. Os valores de fraxilidade 

asignados a cada tipo de cuberta presente en Rodeiro aparecen 

reflectidos na táboa 11 do anexo II

b) Características topográficas: orientación e pendente. 

Neste caso a información de base foi o modelo dixital de 

elevacións (MDE), anteriormente utilizado na valoración do relevo. 

A pendente condiciona o ángulo de incidencia visual do 

observador de maneira que as zonas con maior pendente son mais 

visíbeis, presentando polo tanto unha maior fraxilidade visual. 

Considerando esta premisa, recalificouse o mapa de pendentes en 

cinco categorías de 1 a 5, de menor a maior fraxilidade visual. 

A orientación afecta á probabilidade de ser observado no que a 

iluminación se refire. Así, as orientacións sur gozan dunha maior 

luminosidade, e con iso, dunha maior fraxilidade, seguidas das 

orientacións este. Con esta información, reclasificouse o mapa de 

orientacións en cinco categorías de 1 a 5, de menor a maior 

fraxilidade visual. 

Para achar a fraxilidade visual intrínseca combináronse os tres 

mapas reclasificados anteriores (altura da vexetación, pendente e 

orientación), de maneira equitativa, resultando o mapa de fraxilidade 

visual intrínseca con valores de 1 a 5, de menor a maior fraxilidade. 

Dito mapa figura no anexo fotográfico. 



CORRECCIÓN PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

  A.D.I.U. S.L.
     arquitectura 
     diseño 
     interiorismo 

                      urbanismo 

21

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 

1.2.3.2.2. FRAXILIDADE VISUAL EXTRÍNSECA DA PAISAXE 

A capacidade de absorción visual do territorio depende ademais 

da accesibilidade visual. Para iso, consideráronse como puntos de 

observación potencial os seguintes: 

- Edificacións 

- Rede viaria

- Elementos do patrimonio arquitectónico. 

- Ríos

(Estes últimos, por ser lugares de potencial frecuentación por 

uso turístico e recreativo). 

Calculáronse as concas visuais obtidas desde estes puntos, 

liñas e áreas de observación potencial, cun alcance de 3 km e unha 

altura media do observador de 1,8 metros. A continuación 

combináronse de forma ponderada segundo a potencialidade de 

observación. A ponderación figura na táboa 12 do anexo II.  

O resultado obtido tras a combinación de toda as concas visuais 

é o mapa de fraxilidade visual extrínseca, con valores de 1 a 5, de 

menor a maior fraxilidade. 

A fraxilidade visual da paisaxe obtívose finalmente por 

combinación dos mapas de fraxilidade visual intrínseca e extrínseca, 

cuxo esquema de agrupamento figura na táboa 13 do anexo II.  

Pódese observar cómo o valor de fraxilidade 

maioritario no concello de Rodeiro é a fraxilidade alta 

seguida da fraxilidade media. As areas de fraxilidade alta 

correspóndense coas zonas de val amplio sulcadas por 

unha densa rede viaria, a maior parte do municipio. 

1.2.3.3. INTERESE PAISAXÍSTICO 

Como paso último para chegar á delimitación de Áreas de 

Interese Paisaxístico, foi preciso combinar os mapas de calidade 

visual e fraxilidade visual da paisaxe. Isto é así debido a que non só 

hai que considerar as áreas de elevada calidade visual, se non que 

ademáis teñen que ter a capacidade de poder ser observadas. 

Así, e seguindo o esquema de agrupamento da táboa 14 do anexo 

II, obtivose o mapa de interese paisaxístico, asignándolle unha 

puntuación de 1 a 5 segundo o interese fose moi baixo, baixo, 

moderado, alto ou moi alto, respectivamente. Este mapa figura no 

anexo cartográfico.

A serie de dominancia dos valores de interese paisaxístico é a 

seguinte: 3>4>1>2>5; de maneira que oo interese paisaxístico medio 

do municipio de Rodeiro pode afirmarse que é de medio a alto. Isto 

débese en gran parte ao ssistema tradicional agrario (en Rodeiro aínda 

non levaronse a cabo as labores de concentración parcelaria), qque 

da lugar a campos de cultivo e pasterios pechados por chantas e 

sebes, que alternan con asociacións arbóreas distribuidas en 

bosquetes, constituendo auténticas paisaxes mosaico e dotándollas 

dun toque tradicional pintoresco. Así, os vales anteriormente citados 

de elevada calidade paisaxística figuran agora como as zonas de 

maior interese paisaxístico (xunto ás ladeiras e o pé de monte da 

Serra do Faro), pois tamén gozaban dunha elevada fraxilidade visual. 

Con repecto as áreas de menor interese paisaxístico, correspondense 

coas zonas deforestadas do norte e sureste e coa vexetación mais 

degradada. Principalmente tratase de parte das parroquias de Santa 

Mariña de Pescoso, Guillar, San Cristovo do Az, O Salto, San 

Martiño de Asperelo e Arnego. 
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1.2.3.4. ÁREAS DE INTERESE PAISAXÍSTICO 

1.2.3.4.1. DELIMITACIÓN DAS ÁREAS DE INTERESE PAISAXÍSTICO 

Partindo da distribución de celas de interese paisaxístico, 

procedeuse á delimitación de Áreas de Interese Paisaxístico (AIP), 

abranguindo as manchas de cor que representaban celas de interese 

paisaxístico alto e moi alto, recorrendo en algunhas delimitacións á 

incorporación de áreas de interese moderado para definir áreas 

continuas.  

Cómpre subliñar a problemática que supón trazar, ou pór, 

límites a unha panorámica, xa de por si con contornos difusos co 

engadido da diferente visual que supón un ou outro punto potencial 

de observación. Neste senso, o acceso visual á paisaxe, especialmente 

no tocante a elementos lineais, como son as estradas, caracterízase 

pola súa descontinuidade, froito da existencia de obstáculos de 

diferente natureza (antrópicos ou naturais). 

Xa localizadas as zonas que a priori gozaban dun elevado 

interese paisaxístico, procedeuse a súa comprobación no campo. O 

resultado axustouse en gran medida á realidade, pero o traballo foi 

decisivo para a obtención das cuncas visuais de interese. 

As Áreas de Interese Paisaxístico resultantes foron as 

seguintes: 

Áreas de Interese Paisaxístico 

1. AIP de San Salvador de Camba 

2. AIP dos bosquetes mixtos de Saa 

3. AIP do val de Camba 

Áreas de Interese Paisaxístico e Panorámicas 

4. AIP, con panorámica, na parroquia de Álceme 

5. AIP, con panorámica, dos bosquetes de Pereira 

6. AIP, con panorámica, do val do Arnego 

Parello ás delimitacións das Áreas de Interese Paisaxístico 

tamén se localizaron os puntos desde onde se obtiñan algunha 

panorámica do municipio (dada a natureza das panorámicas de límites 

difusos e de gran compactidade, estas non son delimitadas como é 

lóxico), independentemente de se gozase de calidade ou non, cuxa 

delimitación desembocaría na obtención de solo rústico de protección 

paisaxística. Neste senso ubicáronse catro puntos con panorámicas: 

Panorámicas 

7. Panorámicas do concello dende o Monte das Cabezas 

8. Panorámicas da parroquia de Santa Mariña de Pescoso 

9. Panorámicas do concello e terras veciñas dende a parroquia 

de Pedroso 

10. Panorámicas dende as inmediacións do núcleo de A Portela 

11. Panorámicas do val do Arnego e terras lalinenses 

12. Panorámicas das terras de Carboentes 

13. Panorámicas do concello dende o Monte Faro 

Como se pode comprobar, o municipio de estudo conta con 

numerosos puntos que gozan de amplitude visual. Sen embargo, 

cómpre destacar que algúns destes puntos son miradoiros de áreas 

pertencentes a municipios limítrofes. 

O mapa onde figuran estas AIP e panorámicas áchase no anexo 

cartográfico (anexo III). 
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1.2.3.4.2. DESCRICIÓN DAS ÁREAS DE INTERESE PAISAXÍSTICO E 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS E ELEMENTOS DE OBSERVACIÓN CON 

CALIDADE VISUAL 

1. AIP de Salvador de Camba

Trátase dunha paisaxe de marcado carácter rural, asentada na 

ladeira esquerda do val do río Pequeno ou río Achacán, de pendentes 

suaves e moderadas, sucada polo rego de vilafrío, de pequena 

identidade pero que deixa ver a súa pegada, tanto nas formas do 

relevo, con pequenos sucos, coma na vexetación. Sen embargo os 

elementos predominates da cunca visual son os característicos do 

sistema agrario, con campos de cultivos pechados con chantas 

(primeiro plano) e sebes de especies frondosas. Á par que se poden 

ollar os asentamentos dalgúns núcleos de poboación como son 

Xabalde ou Vilafrío. A conxugación dos factores naturais e 

antrópicos de carácter tradicional configuran unha fermosa 

asociación de campos de cultivos e bosquetes frondosos de elevada 

diversidade cromática, salpicados polos núcleos rurais tradicionais, 

desenvolvidos sobre unha morfoloxía do relevo algo rugosa. Coroa 

esta estampa unha lomba de montes pertecentes á Serra da Pena 

Forcada, coronados polos aeroxeneradores. 

Puntos de observación:

Para poder disfrutar desta paisaxe basta con percorrer a 

estrada local que comunica os núcleos Alemparte e A Ponte no 

sentido Alemparte-A Ponte. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 1
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2. AIP dos bosquetes mixtos de Saa

Pequena área de interese paisaxístico. trátase dunha estampa 

agropastoril no seno do val do río Pequeno, onde os pasteiros, os 

cultivos e, sobre todo, os bosqutes mixtos que tapizan as suavea 

ladeiras, son os protagonistas. Neste caso, os elementos totalmente 

culturais ou antrópicos quedan moi afastados da visual da cunca, 

predominando os elementos seminaturais ou semiculturais anteriores. 

A diversidade cromática é, sen dúbida, un dos elementos que lle 

outorga unha gran calidade paisaxística. 

Puntos de observación:

Para poder disfrutar desta paisaxe cómpre coller a estrada 

local que une os núcleos de Quintá e Santa Mariña, en calqueta dos 

sous sentidos de circulación. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 2
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3. AIP do Val de Camba

Trátase, sen lugar a dúbidas, da AIP máis recoñecida e de maior 

importancia do territorio municipal de Rodeiro. Ademais da súa 

elevada extensión, eesta cunca visual recolle e sintetiza a paisaxe máis 

característica das terras deste concello, as paisaxes mosaico froito 

dun sistema agrario tradicional. Así, sobre unha topografía moi suave 

e ampla, pertencente ao val do ríoRodeiro, desenvólvense campos de 

cultivo e pasteiros con lindeiros de pedras e chantas ou sebes de 

frondosas, permitindo tamén o desenvolvemento dalgúns conxuntos 

de bosquetes mixtos e frondosos. Toda esta estampa salpicada de 

núcleos rurais con características igualmente tradicionais, e incluso 

con elementos do patrimonio cultural como o caso do Pazo de Camba 

(pódese ollar na marxe esquerda da terceira das seguintes imaxes). 

Por úlitmo, pechan o encadre da cunca visual as fortes ladeiras do 

Monte Faro, cubertas por fermosas masas de carballos e rebolos, 

que van diminuindo conforme aumenta a altitude ata deixar paso ás 

uceiras/toxeiras das liñas de cumio. 

Puntos de observación:

Para poder disfrutar desta paisaxe basta con percorrer a 

estrada local que vai do núcleo de Río ao de A Portela, en calquera 

dos dous sentidos de circulación. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 3
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4. AIP, con panorámica, na parroquia de Álceme

Trátase dunha AIP onde se atópa unha elevada diversidade de 

usos. Aparecen bosques mixtos discontinuos en mosaico de Betula Alba, 

Quercus robue e Pinus pinaster, bosques mixtos de Pinus pinaster, Quercus robur e 

Castanea sativa de distribución uniforme, bosquetes mixtos illados de 

Quercus pyrenaica, Pinus pinaster e Betula Alba, e bosquetes mixtos discontinuos 

en mosaico de Pinus pinaster e Betula Alba. Ademais dos pasteiros que 

constituen o tapiz base. Todo este conxunto figura surcado polo 

rego de Portocastro, afluente do río Arnego.

Puntos de observación:

Para poder disfrutar desta paisaxe basta con percorrer a 

estrada local que ven de Paredes a Álceme. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 4
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5. AIP, con panorámica, dos bosquetes de Pereira

Fermosa AIP, ou panorámica, segundo sexa o plano da cunca que 

se considere, dominada por unha suave topografía que se asocia de 

xeito harmónico cos tapices que a recobren. O val do río Lamarzas e a 

súa confluencia co río Arnego, ao que tributa, condicionan esta 

morfoloxía de base. As cores e texturas veñen do desenvolvemento 

dun escenario agrosilvopastoril, con verdes pasteiros e conxuntos 

de bosquetes mixtos e frondosos. Estes bosquetes foron 

considerados ademais como unha das Áreas de Interese Ambiental. 

No plano de fondo, pódese ollar unha continuación da 

suavidade do relevo, encadrado pola serra das estribacións sur do 

Monte Faro, e numerosas formacións forestais frondosas, de elevada 

diversidade cromática. 

Puntos de observación:

Para poder disfrutar desta paisaxe cómpre percorrer a estrada 

local que comunica Mourigás con Agrosanto neste mesmo sentido.

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 5



CORRECCIÓN PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

  A.D.I.U. S.L.
     arquitectura 
     diseño 
     interiorismo 

                      urbanismo 

28

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 

6. AIP, con panorámica, do val do Arnego

Esta AIP, que goza de profundidade visual e polo tanto posúe 

vistas panorámicas, caracterízade por presenta unha morfoloxía 

típica dunha microunidade que se podería denominar meseta. 

A profundidade da estampa ven definida pola dominancia do 

plano horizontal sobre o vertical. Na superficie aplanada esténdense 

pasteiros, prados de sega, zonas brañosas e pequenas manchas de 

matogueiras. Os cordóns arbóreos rompen coa monótona estampa 

horizontal e preséntanse en forma de bosques e bosquetes mixtos ou 

ben en pés illados. Os cumios e outeiros que pechan esta superficie 

de aplanamento áchanse cubertas de matogueiras que, sen dúbida, 

propician unha gran riqueza cromática dependendo da estación do 

ano.

Puntos de observación:

Para poder disfrutar desta AIP e panorámica cómpre percorrer a 

estrada local que une os núcleos de Farán e Agrosanto, en calquera 

dos sentidos. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 6
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7. Panorámicas do concello dende o Monte das Cabezas

Ampla cunca visual, de gran compactidade, da mitade 

setentrional do concello. Aprécianse as heteroxéneas manchas de 

cultivos e pasteiros alternadas coas tupidas de frondoas que 

normalmente seguen o trancurso dos cursos fluviais. Girando cara 

ao suroeste, ac cunca perdeamplitude polo encadre dos montes do 

Alto de Cantelle, coronados polos aeroxeneradores. Estas 

panorámicas poden ser observadas desde as pistas que percorren a 

Serra de Cantelle, abertas para a instalación do Parque Eólico . Xa 

no punto de observación, non é raro atoparse con grupos de cabalos 

que pastan nas matogueiras destes montes.  

Puntos de observación:

Pistas abertas para o Parque Eólico do Alto de Cantelle. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 7.
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8. Panorámicas da parroquia de Santa Mariña de Pescoso.

Cunca visual de amplitude media e certa compactidade. Apréciase 

unha compartimentación do relevo de certa entidade, como 

consecuencia da confluencia da subcunca do río Pequeno e a cunca 

do río Arnego. as diversas manchas de cultivos e pasteiros alternan 

coas de frondoas que normalmente seguen o trancurso dos cursos 

fluviais. Estas panorámicas poden ser observadas desde a pista que 

une o núcleo de Paredes co de Pescoso, gozando este mesmos 

núcleos dunha situación idónea para a contemplación desta cuenca 

visual panorámica. 

Puntos de observación:

Estrada local que une os núcleos de Paredes e Pescoso, así 

como estes mesmos núcleos. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 8



CORRECCIÓN PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

  A.D.I.U. S.L.
     arquitectura 
     diseño 
     interiorismo 

                      urbanismo 

31

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 

9. Panorámicas do concello e terras veciñas dende a parroquia 

de Pedroso.

Ampla cunca visual da mitade setentrional do concello, ao igual 

que o punto 7 dende CAntelle, coa doferenza de que este encadre 

realízase dende a esquina noroeste do concello. Apréciase unha 

maior compartimentación do relevo dende esta vertente, sucada por 

manchas máis homoxéneas de cultivos e pasteiros e masas forestais 

mixtas. Por último, pódese abiscar no plano de fondo a silueta do 

Monte Faro. Estas panorámicas poden ser observadas desde as pistas 

que percorren o monte do Alto de Guillar, e que dan acceso á 

canteira actual. 

Puntos de observación:

Pistas que suben polo Alto de Guillar, e que dan acceso á 

explotación mineira actual. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 9
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10. Panorámicas dende as inmediacións do núcleo de A Portela

Ampla cunca visua de compactidade media. Nela pódese ollar a 

compartimentación suave no relevo do tercio norte do concello, pola 

sucesión das subcuncas e cunca hidrográfica do río Pequeno ou río 

de Achacán. Nestas formas áchase unha predominacia das manchas 

forestais frondosas e mixtas. Pódese enxergar os conxuntos 

montañosos pertencentes á Serra do Farelo. Estas panorámicas 

poden ser observadas desde a pista que comunica o núcleo de A 

Portela co de Vilafrío. 

Puntos de observación:

Estrada local que comunica o núcleo de A Portela co de 

Vilafrío.

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 10
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11. Panorámicas do val do Arnego e terras lalineneses

Panorámica de gran amplitude pero escasa compactidade visual. 

Nela destaca a morofoloxía do val do río Arnego de suaves 

pendentes nos tramos abiscados. O seu curso adivínase polas 

manchas de especies arbóreas frondosas que, sen dúbida, 

deselvolvense preto del. Alternando con elas áchanse os cultivos e 

pasteiros separados por lindes de pedras, chantas e sebes. O plano 

pérdese nos nas suaves lombas xa no concello de Lalín. 

Pódese observar esta panorámica collendo a estrada local que 

comunica os núcleos de Barbeitos e Eirexe. 

Puntos de observación:

Estrada que comunica os núcleos de Barbeitos e Eirexe. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 11
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12. Panorámicas das terras de Carboentes

Trátase dunha fermosa cunca visual de elevado valor estético, 

que se toma desde a estrada local que comunica a estrada PO-533 co 

núcleo de Álceme, nese sentido. A profundidade da cunca ten os seus 

límites nas estribacións montañosas do sur da Serra do Faro. Ata 

eles pódense observar as terras da parroquia de Carboentes, 

surcadas por parte do val do río Arnego, concretamente por dous 

dos seus afluentes, o rego das Devesiñas e o río Lamarzas. Neste 

caso, a distribución das manchas de cultivos e masas arbóreas e máis 

homoxénea.

Puntos de observación:

Estrada que une o núcleo de Álceme coa estrada PO-533. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 12.

13. Panorámicas do concello dende o Monte Faro

Espectacular paisaxe enxergada desde as pistas que suben e 

atravesan o Monte Faro. Dende aquí domínase a meirande parte do 

termo municipal, tratándose dos puntos de maior altitude dentro do 

mesmo. Ademais das panorámicas enxergadas, este gran espazo ofrece 

ao visitante fermosas paisaxes cautaivadoras, caracterizadas polo 

cambio brusco de altitude entre esta formación montañosa e a 

formación de superficie de aplanamento que domina no resto do 

territorio municipal. Recoméndase o outono e a primavera para o 

delite destas estampas. Así mesmo, tamén desixan cautivar as 

superficies de mato pasteiro, interrompidas por afloramentos 

rochosos, onde os cabalos e a cabana caprina dominan estes cumios. 

Dende aquí, pódese disfrutar de fermosísimas postas de sol, que fan 

dos aeroxenaradores, un elemento inseparable destas cimas. 

Solo Rústico de Protección Paisaxística: SSRPP – 13.
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1.3. DELIMITACIÓN E DESCRICIÓN DAS UNIDADES AMBIENTAIS 

1.3.1. OBXECTIVOS

A delimitación de Unidades Ambientais responde á necesidade de 

segmentar o territorio do municipio de Rodeiro en unidades 

homoxéneas que faciliten unha aproximación á dimensión ambiental do 

mesmo. Así, a análise das incidencias das accións do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal (PXOM) sobre o territorio realizarase sobre 

cada unha destas unidades homoxéneas, atopando facilidades de 

análise e comportamentos homoxéneos fronte ás accións. 

1.3.2. XUSTIFICACIÓN

As unidades ambientais identifícanse mediante a delimitación 

cartográfica ou a superposición temática de elementos 

representativos do territorio (fisiografía, vexetación, cultivos, 

modelo territorial do terreo…) aos que se agregan outros (como 

niveles de protección, limitacións de uso, etc.) ata diferenciar 

conxuntos homoxéneos. 

Trátase de definir unidades en función da relevancia dalgún 

factor e segundo criterios de homoxeneidade relativa á nivel dos 

riscos integradores máis significativos e que presenten un 

comportamento tamén homoxéneo fronte a unha acción determinada . 

No caso do municipio de Rodeiro, os elementos máis 

representativos do territorio para a delimitación das unidades 

ambientais foron por un lado, a fisiografía, utilizando para iso as 

unidades fisiográficas elaboradas no estudo de paisaxe do apartado 

anterior; por outro, os usos do solo obtidos do Mapa Forestal 

MFE50 (1999). Entre o outro tipo de elementos, a consideración de 

solo urbano e solo de núcleo rural da Lei 9/2002 de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia contribuiu 

igualmente á delimitación destas unidades. 

O resultado obtido traducese nas seguintes 5 unidades 

ambientais:  

 1. O núcleo urbano 

 2. Os núcleos rurais 

 3. Vales 

 4. Montes 

 5. Media montaña 

O mapa das unidades ambientais figura no anexo cartográfico. 

1.3.3. DELIMITACIÓN DAS UNIDADES AMBIENTAIS

UNIDADE AMBIENTAL 1: O núcleo urbano

O núcleo urban de Rodeiro situase prácticamente no centro do 

municipio, a unha altitude media comprendida entre os 620 e os 650 

metros.

Tratase dunha pequena entidade de poboación de clara 

morfoloxia lineal, orixinada e estructurada a ambas marxes da 

carretera de lalín a chantada. 
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A súa orixe está basada na existencia dunha forte relación 

campo-núcleo, surxindo un aglomerado urbano formado por simple 

agregación ós eixes viarios primitivos das pezas rurales. 

O resultado final é un espazo de características rurales sobre 

as que se foi producindo unha concentración urbana desigualmente 

ocupada, cunha relativa cantidade de solo vacante irregularmente 

repartido. Polo demáis, o núcleo como tal, posúe unha escasa 

implantación respecto do mercado inmobiliario de características 

urbanas, debido entre outras causas á debilidade da disciplina 

urbanística e á inexistencia dunha normativa ordenadora dos usos do 

solo.

Nos últimos anos experimentou unha escasa variación 

poboacional, pasando de 351habitantes en 1996 a 347 habitantes en 

1998, asentados nunha paisaxe urbana desestructurada onde 

alternan edificacións de moi diversos tipos arquitectónicos, materiais, 

alturas, tipoloxias, etc. 

UNIDADE AMBIENTAL 2: Os núcleos rurais

Nesta unidade ambiental incluironse todas aquelas áreas 

edificadas no medio rural, é dicer, a todos aqueles núcleos de 

poboación susceptíbeis de ser delimitados, segundo a nova Lei 9/2000 

de ordenación urbanística e protección do meio rural de Galicia, como 

núcleos rurais. 

A distribución destes núcleos rurais non é uniforme polo 

territorio. Así, a metade septentrional do municipio, correspondente ó 

Val de Camba, apresenta unha maior densidade de núcleos de 

poboación, especialmente o sector oriental. Mentres, a zona sul, 

atopase máis despoboada.  

 En canto ó modelo de poboación rural, a tipoloxía dos 

núcleos rurais correspondese con unha das seguintes, sin que exista 

un patrón de distribución espacial: 

 a) Núcleos de estructura compacta: forma  circular ou en 

estrela a partir dun ponto central que soe ser o cruce de camiños. 

Supón un conglomerado de edificacións residenciais e anexas 

(existindo medianeiras e vivendas pegadas entre si) emprazadas ás 

marxes da rede camiñeira tradicional que serve para se comunicar 

coas terras de cultivo. É frecuente a utilización dos baixos das 

vivendas como cortes debido á predominancia destes núcleos e 

agrícola-gandeiro. E a que predomina en todo o municipio. 

 b) Núcleos de estructura aberta: forma irregular nas que 

as vivendas se distribúen en xeito disperso pola rede de camiños 

rurais, situándose entre elas bolsas de cultivos, hortas e zonas 

axardiñadas. Alternan ademáis as vivendas con explotacións 

agropecuarias con outras desconectadas das mesmas. Predominan 

nas parroquias da zona nororiental. 

 c) Núcleos de disposición lineal: forma lineal coas 

edificacións dispostas ás marxes dunha vía de comunicación. É 

frecuente a existencia de medianeras que separan as vivendas. Outro 

modo de se formar este tipo de núcleos é a partir de novas vivendas 

exentas na rede viaria, e neste caso é habitual a presencia de zonas 

axardiñadas (este proceso podese observar nas áreas de 

concentración parcelaria). 

 As novas dinámicas de poboación implicaron unha serie de 

trocos no sistema de poboación que inciden directamente na 

morfoloxía e estructura dos núcleos rurais:  



CORRECCIÓN PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

  A.D.I.U. S.L.
     arquitectura 
     diseño 
     interiorismo 

                      urbanismo 

37

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 

Abandono de vivendas nos núcleos tradicionais: máis 

significativa nos núcleos compactos. 

Dispersión de novas vivendas ó longo das vías de 

comunicación, de carácter residencial. 

Construcción de vivendas de carácter non gandeiro, de 

segunda residencia, ou de primeira. 

Construcción de edificacións anexas á explotación 

agropecuaria: galpóns, granxas ou outros elementos, 

normalmente edificados con materiais de calidade reducida, o 

cual contribuiu moi activamente a desestructurar a tipoloxía 

constructiva tradicional. 

UNIDADE AMBIENTAL 3: Vales

Tratase da unidade ambiental de maior extensión, caracterizada 

por sustentar a rede de drenaxe do río Arnego, o cal nace en 

Rodeiro para despois, tras o seu paso por Vila de Cruces, 

desembocar no río Ulla, concretamente no encoro de Portodemouros. 

Trátase dunha rede de elevada densidade fluvial e trazado e 

perpendicular debido a que os afluentes seguen as liñas de 

debilidade do sistema de fracturas terciarias, perpendiculares á 

Depresión Meridiana de dirección norte-sul. En definitiva, ista 

unidade constituese pola cunca do río Arnego, subdividida nas 

cuncas dos seus afluentes (de norte a sur): río Mandán, río Achacán 

o río Pequeño, río Rodeiro e río Lamarzas, como os principais. Tamén 

gozan de certa entidade o rego das Devesiñas e o rego da Fonte, o 

arroio de Ourín e o río da Toca. 

A litoloxía predominante básase en rochas plutónicas 

maioritariamente (granito de duas micas) e metasedimentos (xistos e 

xistos cuarzosos). Ademais, o longo dos cursos fluvias atópanse 

depósitos detríticos de idade cuaternaria.  Sobre estas rochas 

desenvolveuse o tipo de solo regosol úmbrico, principalmente, 

seguido de cambisol dístrico. Os tipos edafolóxicos fluvisol eúrico e 

leptosol lítico e úmbrico figuran tamén, aínda que son minoritarios. 

Desta descrición da variable ambiental edafolóxica, dedúcese a 

escasa calidade agróloxica da unidade, e polo tanto, do municipio, 

posto que é a de maior extensión e a única que podería aumentar ista 

cualidade productiva.  

A altitude media é moderadamente elevada, próxima ós 700 

metros, e a pendente  sitúase entre a correspondente ás zonas 

chairas e o 8% (pendente suave). 

Todas estas características físico-naturais fan dos vales de 

Rodeiro unha unidade cunha aptitude baixa para a agricultura, feito 

que fica materializado na súa dedicación casi exclusiva á gandeiría, 

ocupando a maior poncentaxe da unidade as superficies destinadas a 

pasteiros. Ademais presenta superficies arboladas, coma bosques 

mixtos frondosos constituidos por Quercus robur, Betula alba e Castanea sativa;

bosques de ribeira, bosque mixto de frondosas e coníferas; aínda que 

a maior parte delas distribuese a modo de bosquetes, e no 

constituendo bosques. 

 Esta unidade ambiental contén as seguintes Áreas de 

Interese Ambiental (AIA) e Áreas de Interese Paisaxístico (AIP): 

AIA AIP

2. Carballeira de Granxa/Casares 1. Aip de San Salvador de Camba 

3. Carballeira do Vales de Faílde 2. AIP dos bosquetes mixtos de Saa 

4. Carballeira do rego de Seixedo 3. AIP do Val de Camba 

5. Carballeira de Vilafrío 4. AIP, con panorámica, na parroquia de 

Álceme

6. Bosquetes de Conchousos 5. AIP, con panorámica, dos bosquetes de 

Pereira
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AIA AIP

7. Bosquetes de Pereira 6. AIP, con panorámica, do val do Arnego 

8. Ribeira do Arnego 

9. Carballo de San Martiño de 

Asperelo

Pode observarse como nos vales se atopa prácticamente a 

totalidade  das AIA (únicamente restaría o Monte Faro) e todas as 

AIP, ficando demostrado o elevado valor natural e paisaxístico desta 

unidade. Ademais, segundo o mapa de interese paisaxístico, abranxaría 

tamén casi a totalidade das áreas con interese paisaxística medio e 

alto.

Por outro lado, é preciso sinalar que toda a súa benevolencia 

natural e a súa grande extensión xustifican que esta unidade reúna o 

91% dos núcleos de poboación do municipio. É así a unidade ambiental 

máis antropizada, despois das dúas anteriores, definidas pola súa 

xénese antrópica. 

 En definitiva, tratase da unidade ambiental máis poboada e 

urbanizada e con maior diversidade de usos e riqueza natural. 

UNIDADE AMBIENTAL 4: Montes

Esta unidade ambiental caracterízase pola súa natureza 

fisiográfica pois tratase dos montes que actúan de divisoria de augas 

da rede hidrolóxica de Rodeiro, mais o pé de monte e as ladeiras 

medias do Monte Faro. A altitude media é polo tanto elevada, 

chegando ó intervalo comprendido entre os 800 e 900 metros.  

Predominan os granitos de dúas micas (rochas plutónicas) con 

algunhas intrusións de xistos e xistos cuarzosos do complexo de 

Ordes. En canto os tipos edafolóxicos, desenvolveronse 

principalmente o regosol úmbrico e o leptosol lítico/úmbrico sobre o 

granito e sobre as intrusións de xistos, pequenas columnas de 

cambisol dístrico.

As pendentes nesta unidade ambiental son moderadas, sendo o 

intervalo maioritario o comprendido entre o 10 e o 20 por cento. E 

por isto polo que a pesar da certa aptitude agrolóxica do cambisol 

dístrico, as labores agrícolas están prácticamente ausentes nesta 

unidade. 

Con respecto a vocación do seu territorio, trátase dunha 

tendencia clara polo forestal, aínda que pode soster unha 

proporción mínima de explotacións gandeiras. É unha unidade 

castigada polos incendios forestais, (norte e sul do municipio). 

Actualmente, atópase dominada por superficies de matorral, toxos e 

uceiras principalmente, e certas extensións de bosques de pinus pinaster

e bosques mixtos constituidos por quercus robur e pinus pinaster.

Solo contén parcialmente ás áreas de interese ambiental do 

monte faro e da Carballeira de Vilafrío, e tamén parcialmente, a tres 

das áreas de interese paisaxístico. Segundo o mapa de interese 

paisaxístico ademais, abranxe áreas de interese baixo ou moi baixo, 

agás as ladeiras e o pé de monte do monte faro, que goza dun 

interese de medio a alto. 

No que a distribución da poboación se refere, esta unidade, 

debido a súa situación adxacente á unidade de vales, ainda se 

configura como atraente para a consolidación dun núcleo de 

poboación. En todo caso, só contén o 9% restante dos núcleos de 

poboación do municipio. 

En conclusión, tratase dunha unidade castigada polos incendios 

forestais, en sucesión ecolóxica de recuperación daqueles. A sua 

fisionomía é fundamental para a existencia dos vales e, polo tanto, 

para a consecución do elevado interese paisaxístico medio do que 

goza o concello. 
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AIA AIP

5. Carballeira de Vilafrío 1. Aip de San Salvador de Camba 

3. AIP do val do Arnego 

6. AIP, con panorámica, do val do Arnego 

UNIDADE AMBIENTAL 5: Media Montaña.

A unidade ambiental de Media Montaña correspóndese cóas 

ladeiras altas e áreas de cumio do Monte Faro, acotadas entre os 

900 e os 1187 metros. 

As penas existentes son as graníticas (granito de dúas micas). 

Sobre eles configuraronse o regosol úmbrico e o leptosol 

lítico/úmbrico nas zonas de maior pendente. Isto pon de manifesto a 

case inexistente capacidade agrolóxica desta unidade. 

Polo contrario, apresenta unha elevada aptitude para o uso 

forestal, estando dominada por superficies de matorral (toxeiras e 

uceiras), e bosque de plantación de pinus pinaster. Nalgúnha zona 

aínda se conserva a carballeira orixinal galaico-portuguesa. 

Só contén a Área de Interese Ambiental (AIA) correspondente ó 

Monte Faro e ningúnha Área de Interese Paisaxístico (AIP): 

AIA

1. Monte Faro 

O seu interese paisaxístico é de moi baixo a medio, polo que aínda 

que é de resaltar a súa potencialidade como mirador de todo 

arredor, a zona en sí, vista dende outros lugares, non é significativa 

paisaxísticamente. 

3 . A V A L I A C I Ó N  A M B I E N T A L  D A S  

R E P E R C U S I Ó N S  D O  P X O M  

Unha vez realizada a fase de análise/diagnose do territorio 

afectado, o seguinte paso é a avaliación ambiental, propiamente dita, 

das accións que o PXOM leva consigo. Para iso vanse identificar e 

valorar os impactos que estas accións puidesen ocasionar sobre o 

territorio. A secuencia de traballo será a seguinte: 

1) Identificación das principais accións derivadas do PXOM 

susceptíbeis de producir impactos ambientais. 

2) Identificación dos impactos ambientais producidos. 

3) Valoración dos impactos ambientais. 

4) Resumen ou síntese da avaliación ambiental. 

1.1. IDENTIFICACIÓN DAS PRINCIPAIS ACCIÓNS DERIVADAS DO 

PXOM

As accións do PXOM que van ter unha incidencia directa sobre o 

territorio e, sobre todo, sobre a súa dimensión ambiental, son os 

seguintes: 

- Clasificacións de solo: 
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Solo Ubano Consolidado (SUC) 

Solo Urbano Non Consolidado (SUNC) 

Solo Urbanizable Delimitado (SUD) 

Solo Urbanizable Non Delimitado (SUND) 

Solo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO) 

Solo Rústico de Protección Forestal (SRPF) 

Solo Rústico de Protección Agropecuaria 

(SRPA)

Solo Rústico de Protección de Espazos 

Naturais (SRPEN) 

Solo Rústico de Protección de Interese 

Paisaxística (SRPP) 

Solo Rústico de Protección de Cauces ou 

Augas (SRPA) 

Solo Rústico de Protección de 

Infraestruturas (SRPI) 

Solo Rústico de Protección do Patrimonio 

(SRPPtr)

- Sistemas Xerais (S.X) e Locais: 

S.X e locais de Vías de comunicación 

S.X e locais de Infraestruturas: redes de 

fornecemento e saneamento de augas, rede de 

subministro de enerxía eléctrica, así coma 

outros servizos (telefonía), e xestión de 

residuos sólidos urbanos

S.X e locais Servizos e equipamentos 

comunitarios

S.X e locais de Espazos Libres 

Consideráronse estas accións xenéricas xunto coas que derivan 

delas, tanto polo cumplimento da lei 9/2002 de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia, e a súa 

modificación materializada na lei 15/2004, como polas propias 

ordenanzas establecidas no PXOM. Así, por exemplo, ao considerar a 

delimitación do Solo Urbanizable Delimitado, contémplanse a 

asignación de usos, a conexión coa rede de comunicacións, as 

dotacións se servizos e equipamentos, a construcción – edificación, 

alteración da cuberta terrestre e vexetación, a realización de 

infrestruturas, etc. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Para a identificación de impactos utilizouse unha mmatriz de 

Leopold (unha matriz de dobre entrada na que figuran os factores 

ambientais e as accións do proxecto) só para a identificación, á que se 

engade nos casos máis simples unha valoración parcial, previa, sobre 

o signo do impacto (positivo ou negativo). Nos supostos nos que se 

atopan impactos indirectos só se sinalou a existencia dun impacto. 

Deseñouse unha matriz de Leopold xeral na que figuran todas 

as accións do PXOM. Dita matriz é a base para analizar as 

repercusións destas accións sobre os ffactores ambientais de cada 

unidade ambiental. Así, adaptouse a matriz xeral para o caso 

concreto que presenta cada unidade ambiental, pois non todas as 

accións se levan a cabo en todas as unidades ambientais. 
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En definitiva, trátase dunha primeira aproximación para detectar 

as posíbeis afeccións que o planeamento urbanístico pode producir 

sobre o territorio. No seguinte apartado de valoración de impactos 

profúndase na natureza dos mesmos. 

A continuación preséntase a matriz de Leopold xeral e as 

matrices específicas para cada unidade ambiental. 
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Matriz xeral de identificación de impactos 

SOLO AUGA RISCOS
XEOLÓXICOS 

VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA 

SOLO URBANO 
SU Consolidado          
SU Non consolidado          
SOLO URBANIZABLE 
SUBLE Delimitado           
SUBLE Non delimitado          
SOLO DE NÚCLEO RURAL 
Núcleo orixinario          
Área de expansión          
SUELO RÚSTICO  
SRPO          
SRPF          
SRPA          
SRPP          
SRPEN          
SRPI          
SRPAg          
SRPPtr          
CUADRÍCULA DEREITOS 
MINEROS          

SISTEMAS XERAIS E LOCAIS 
VÍAS DE COMUNICACIÓN          
INFRAESTRUTURAS          

EQUIPAMENTOS          

ESPAZOS LIBRES          

---: Non se producen impactos 
X: Impacto 

(+): Impacto positivo 
(-): Impacto negativo 
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Matriz 1: Unidade Ambiental 1: O núcleo urbano 

SOLO AUGA RISCOS
XEOLÓXICOS

VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA 

SOLO URBANO (SU) 
SU Consolidado --- --- --- --- --- --- X (+) (+) 
SU Non consolidado (-) (-) --- --- --- --- X (+) (+) 
SISTEMAS XERAIS E LOCAIS 
VÍAS DE COMUNICACIÓN X         
INFRAESTRUTURAS X X --- X X X X (+) (+) 
EQUIPAMENTOS --- --- --- --- --- --- X (+) (+) 
ESPAZOS LIBRES (+) (+) --- (+) (+) (+) --- (+) --- 

Matriz 2: Unidade Ambiental 2: Os núcleos rurais

SOLO AUGA RISCOS
XEOLÓXICOS

VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA 

SOLO DE NÚCLEO RURAL 
Núcleo orixinario --- --- X --- --- --- (+) (+) (+) 
Área de expansión (-) (-) X X X X X (+) (+) 
SISTEMAS XERAIS E 
LOCAIS
VÍAS DE COMUNICACIÓN --- --- --- --- --- --- --- (+) (+) 
INFRAESTRUTURAS X X --- X X X X (+) (+) 
EQUIPAMENTOS --- --- --- --- --- --- X (+) (+) 
ESPAZOS LIBRES (+) (+) --- (+) (+) (+) --- (+) --- 
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Matriz 3: Unidade Ambiental 3: Vales 

SOLO AUGA RISCOS
XEOLÓXICOS

VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA 

SOLO URBANIZABLE (SUBLE) 
SUBLE Delimitado  (-) (-) --- (-) (-) (-) X (+) (+) 
SUBLE Non delimitado (-) (-) --- (-) (-) (-) X (+) (+) 
SOLO DE NÚCLEO RURAL 
Área de expansión (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) 
SOLO RÚSTICO
SRPO (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPF (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPA (+) (+) --- (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPP (+) (+) --- (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPEN (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPI (+) (+) --- --- --- --- --- (+) X 
SRPAg (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPPatr --- --- --- --- --- --- --- (+) (+) 
CUADRÍCULA DEREITOS MINEROS (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) X (+) 
SISTEMAS XERAIS E LOCAIS 
VÍAS DE COMUNICACIÓN (-) (-) X (-) (-) (-) (-) (+) (+) 
INFRAESTRUTURAS X X --- X X X X (+) (+) 
EQUIPAMENTOS --- --- --- --- --- --- X (+) (+) 
ESPACIZOS LIBRES (+) (+) --- (+) (+) (+) --- (+) --- 
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Matriz 4: Unidade Ambiental 4: Montes 

SOLO AUGA RISCOS
XEOLÓXICOS

VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA 

SOLO DE NÚCLEO RURAL 
Área de expansión (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) 
SOLO RÚSTICO
SRPO (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPF (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPA (+) (+) --- (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPP (+) (+) --- (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPEN (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPI (+) (+) --- --- --- --- --- (+) X 
SRPAg (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X 
SRPPatr --- --- --- --- --- --- --- (+) (+) 
CUADRÍCULA DEREITOS MINEROS (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) X (+) 
SISTEMAS XERAIS E LOCAIS 
VÍAS DE COMUNICACIÓN (-) (-) X (-) (-) (-) (-) (+) (+) 
INFRAESTRUTURAS X X --- X X X X (+) (+) 
EQUIPAMENTOS --- --- --- --- --- --- X (+) (+) 
ESPACIZOS LIBRES (+) (+) --- (+) (+) (+) --- (+) --- 
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Matriz 5: Unidade Ambiental 5: Media Montaña 

SOLO AUGA RISCOS
XEOLÓXICOS

VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA 

SOLO RÚSTICO
SRPF (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X
SRPP (+) (+) --- (+) (+) (+) (+) (+) X
SRPEN (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X
SRPI (+) (+) --- --- --- --- --- (+) X
SRPPatr --- --- --- --- --- --- --- (+) (+) 
SISTEMAS XERAIS E LOCAIS 
VÍAS DE COMUNICACIÓN (+) --- (+) X X X X (+) (+)
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1.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para valorar os impactos derivados das accións do PXOM utilizouse 

un método de valoración cualitativo que analiza as repercusións de cada 

acción sobre cada unidade ambiental. A opción dun método cuantitativo, 

obxectivo, quedou descartada ante a inexistencia de datos e información de 

calidade suficiente para a elaboración de indicadores sobre os que basear 

a cuantificación. 

Acción: Delimitación de “Solo Urbano Consolidado” 

Na delimitación da malla urbana do núcleo de Rodeiro, dadas as 

esixencias da lei 9/2002 e a realidade existente optouse pola delimitación 

dunha ssuperficie territorial única na súa categoría de “solo urbano 

consolidado”, continua e de desenvolvemento lineal. 

Esta clasificación de “Solo urbano consolidado” afecta á unidade 

ambiental 1, o núcleo urbano. Supón a regularización e a ordenación dos 

sectores edificados de maneira que en liñas xerais e, por definición, esta 

delimitación repercute positivamente sobre o territorio e a súa dimensión 

ambiental. 

Ordenan esta clasificación de solo as ordenanzas nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 

7, que corresponden con: edificación en bloque pechado, edificación 

aberta, edificación mixta, edificación residencial de promoción pública, de 

mantemento de volumes e usos existentes en parcelas edificadas, espazos 

libres de uso e dominio público, e equipamentos, respectivamente. 

As tipoloxías e intensidades edificatorias de cada unha axústanse á 

realidade urbanística das edificacións existentes, buscando así unha 

harmonía có anterior e mellorando algunhas cuestións técnicas, sobre 

todo relativas ao volumen. 

Só se permite o uso industrial de primeira e segunda categoría. Aínda 

así, débese de ser moi coidadoso con este uso e máis cando está incluído 

nas áreas residencias, de maneira que se respecte a lexislación ambiental 

vixente en canto aos ruídos e vibracións, emisións e vertidos. É por isto que 

nas medidas correctoras se fai mención á normativa vixente do antedito. 

Acción: Delimitación de “Solo Urbano Non Consolidado” 

A clasificación de “Solo Urbano Non Consolidado” vai repercutir 

principalmente sobre a unidade ambiental 1, pero tamén sobre a unidade 

ambiental 3.  

Ao igual que no caso anterior do solo urbano consolidado esta 

clasificación é por principio, positiva, posto que completará os procesos 

integrais de urbanización e dotacións urbanísticas, contribuíndo ademais á 

equitativa distribución de cargas e beneficios. 

Trátase dun ámbito do interior do antedito solo urbano consolidado e 

colindante coa zona de equipamento deportivo e escolar, que se denominina 

S.U.NC-1 e presenta unha superficie de 16270 m2. A súa delimitación 

xustifícase en base a que en dita área delimitada, fanse necesarias 

actuacions para obtención dunha dotación urbanística con destino a 

ampliación dos equipamentos existentes, demandando neste caso a 

distribución equitativa de beneficios e cargas derivadas do Planeamiento, 

que se logran mediante a xestión e desenvolvemento da figura do Plan 

Especial de Reforma Interior. 

Cómpre dicir o mesmo que no caso anterior para o uso industrial 

permitido. 
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As afeccións sobre á unidade ambiental 3, vales e costa, son 

depreciables posto que se trata da urbanización de áreas englobadas no 

núcleo urbano preexistentes ou moi adxacentes a el. 

Acción: Delimitación de “Solo de Núcleo Rural” 

A delimitación de “Solo de Núcleo Rural”, dado que considera ao 

núcleo orixinario, só vai a afectar á unidade ambiental 2, aos núcleos 

rurais, concretamente, resultaron 128 delimitacións de “Solo de Núcleo 

Rural” que se corresponden cunha superficie total de 2.499.655 m2.

Os posíbeis impactos que esta delimitación poida causar sobre esta 

unidade son positivos dado que o solo xa se atopa edificado (de maneira 

que non modifica as condicións físico-naturais do territorio). Así, con esta 

clasificación, os núcleos de poboación rurais disporán dunha ordenación 

da edificación que protexe a súa tipoloxía tradicional, e de mellores 

accesos e infraestruturas. 

Acción: Delimitación de “Área de expansión do núcleo rural” 

Trátase do tipo de solo que aumenta a oferta de vivenda e servizos no 

medio rural, edificando para iso parte do medio físico-natural, e afectando 

por isto a unidades ambientais distintas da unidade 2. Sen embargo, 

atendendo á dinámica poboacional do concello de Rodeiro (acusado 

avellantamento da súa poboación, e taxas de natalidade moi baixas en 

contraposición da taxa de mortalidade que, respondendo á dinámica da 

rexión galega, e máis aínda á do interior, é moi elevada froito dese 

avellantamento poboacional), as necesidades de expansión quedan 

relegadas a poucos núcleos de poboación, coincidindo estes cos de maior 

dinamismo e que mellor comunicados se atopan. Así pois, a delimitación das 

áreas de expansión en cada núcleo considerou a situación xeográfica do 

mesmo e os aspectos determinantes da súa condición regresiva ou dinámica, 

acoutando para os primeiros unhas áreas de tolerancia menores que para 

os segundos. En todo caso respéctase a delimitación das áreas de 

expansión mediante unha liña poligonal paralela á de circunscrición  dos 

núcleos existentes e sempre menor a 200 metros liñais destas, sen 

afección, en ningún caso, ao solo rústico especialmente protexido. Así, a 

superficie total claficicada como áreas de expansión de solo de núcleo 

rural é de 225.883 m2.

Dado que inclúe áreas xa edificadas dos núcleos rurais (pero que non 

forman parte do núcleo orixinario), os efectos sobre a unidade ambiental 2 

dos núcleos rurais serán, ao igual que no caso anterior, positivos, 

incrementándose o rigor urbanístico e os servizos e accesos. 

Pero ademais, esta delimitación atinxe ás unidades ambientais 3 e 4. 

Así pois, Na seguinte táboa fican recollidas as afeccións sobre as 

unidades 3 e 4: 
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UA 3 (Vales) UA 4 (Montes) 

SOLO - Pérdida de solo de uso  gandeiro nun 99% dos casos. 
-   Aumento da poboación nestas áreas, de maneira que aumentará o volumen de augas residuais urbanas e residuos sólidos que 

finalizarán no solo (fosas sépticas). O impacto pódese considerar compatible sempre que se prevexa un bo funcionamento dos 
sistemas de saneamento e recollida e tratamento de residuos ou reutilización dos mesmos (utrilización das auas residuais 
urbanas e os residuos gandeiros para fertilizar os pasteiros). 

- Unha maior pérdida de solo de uso non agrícola ou gandeiro, é dicir, de solo provisto dunha cuberta arbórea. Esto supon un maior risco de 
erosión. 

- En esta unidade, dado que abarca a unha porcentaxe moito menor de núcleos de poboación, as repercusións do aumento de augas 
residuais e residuos son menos impactantes. 

- O impacto pode considerarse compatible de calquera forma. 

AUGA - O único impacto sobre a hidroloxía que se deriva desta delimitación é o aumento do consumo, e polo tanto, da extracción a través de pozos comunais e individuais, debido ó previsible incremento da poboación nos núcleos rurais nestas áreas de expansión. O impacto debe 
considerarse compatible posto que a renovabilidade deste recurso é moi elevada no contexto galego. 

RISCOS XEOLÓXICOS - Ningunha das áreas de expansión delimitadas sobre esta unidade ambiental está exporta a riscos xeolóxicos, segundo a 
cartografía fonte. 

- Nesta unidade a área de expansión do núcleo de Laxas supondrá un aumenta do riesgo de erosión superficial, aínda que moi leve. 
- Co respecto o risco de altos gradientes topográficos, só afecta os núcleos de Ourín e Couso. 

VEXETACIÓN - Só a área de expansión de Santa Mariña  afecta, parcialmente, a áreas de bosquetes de ribeira ou de Quercus robur. - Prácticamente todas as áreas de expansión incluidas nesta unidade ambiental abranguen superficies con coberturas vexetais herbáceas ou 
arbustivas ao sumo. 

FAUNA - Dada a escasa entidade das áreas de bosques abarcadas por esta delimitación, a fauna non vai sufrir graves perturbacións, en 
canto á ocupación física do territorio delimitado se refire.  

- Outras posibles afecciones sobre a fauna derívanse da menor superficie de ecosistema mosaico disponible.  
- Dada a escasa superficie afectada, o impacto pode considerarse compatible. 

- Acontece o memso que para unidade ambiental de vales. 

ECOLOXÍA - Ao tratarse de áreas caracterizadas por representar ecosistemas “mosaico”, o impacto ambiental é mínimo. - Esta delimitación non afecta a ningun Área de Interes Ambiental e predominantemente sigue repercutindo sobre pasteiros, disminuíndo polo 
tanto a superficie de ecosistemas agrosilvopastoriles. Aínda así, esta disminución é insignificante. 

PAISAXE - As delimitacións non afectan a ningunha Área de Interese Paisaxístico, si ben a cercanía da algunha delas a estas delimitacións podería contribuir a aumentar ou disminuir a calidade visual paisaxística, en función do rigor co que avance o proceso de urbanización. O impacto é 
compatible. 

SOCIEDADE - As repercusións desta delimitación son positivas para a poboación en canto que aumenta a oferta de vivenda en áreas rurais, onde as condicións ambientais son máis saudables. 
- En principio, a elevada dispersión destas áreas de expansión dos núcleos rurais contribúe á sua vez a aumentar a dispersión  da poboación. Pero, unha vez asumida esta característica da distribución da poboación en Galicia, tenderá a concentrarse nestas áreas e non por todo o 

territorio. Así será posible o planteamento da chegada de todos os servicios e fornecementos, a modo de rede, á maior parte dos núcleos de poboación. É dicir, esta delimitación será positiva a medio e longo prazo. 

ECONOMÍA - Beneficios para o sector da construcción e subsectores comerciais relacionados con él durante o periodo de vixencia do PXOM, pois aumenta a oferta de solo apto para ser urbanizado. 

POBOAMENTO/
INFRAESTRUTURAS 

- As áreas de expansión dos núcleos rurais contribuen a concentrar o redor do núcleo rural orixinario toda a demanda de vivendas residencias do medio rural, evitando asó o medio e longo prazo a maior dispersión dos núcleos de poboación en Galicia. Desta manera ademais 
poderánse concentrar os esforzos para fornecer de tódolos servicios e infraestructuras necesarios a istos núcleos rurais. 
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Acción: Delimitación de “Solo Urbanizable Delimitado” (S.U.D.) 

Esta delimitación afecta principalmente á unidade ambiental 3, os 

vales. Concretamente, ao val do río Rodeiro e ao val do río Arnego. 

Este tipo de solo residual implica unha maior superficie dispoñible 

para os procesos de urbanización, os cales responden ás novas demandas 

poboacionais do municipio. Trátase dunha maior oferta residencial, 

acompañada das súas correspondentes dotacións urbanísticas. 

No presente PXOM contémplanse dous sectores de solo urbanizable 

delimitado de calificación global residencial e un sector de uso global 

industrial.

Esta división da calificación responde á necesidade de desvincular os 

solos con vocación urbana residencial daqueles outros necesarios para a 

localización de infraestructuras industriais, ademais de suplir as 

necesidades de completación do núcleo urbano. 

Dado á importancia desta calificación avaliouse de xeito exhaustivo no 

seguinte recadro, podéndose anticipar que a partir da súa avaliiación 

ambiental xurdirán a meirande parte das medidas preventivas e correctoras 

que se atopan no seguinte apartado. 

DELIMITACIÓN 1: S.UR.D.R-1 

Unidade Ambiental:  3 
Superficie:  22.378  m2

Calificación: Uso residencial 
Impactos:  
SOLO Pérdida de solo de  certa calidadee agrolóxica, de fluvisol.  
AUGA Esta delimitación non afecta á hidroloxía se a rede de abastecemento e 

saneamento de auga funcionan correctamente, xa que o límite norte do 
sector linda cóa protección de 5 m do solo rústico de protección de 
cauces. 

RISCOS
XEOLÓXICOS

Esta delimitación non vai supoñer a materialización de ningún dos riscos 
xeolóxicos máis probables no municipio. 

VEXETACIÓN Esta delimitación sólo afecta a un área de pasteiros. 
FAUNA Esta delimitación non repercute significativamente sobre a fauna, posto 

que o hábitat de pasteiro é o mais abundante do municipio. 
ECOLOXÍA Esta delimitación non impacta significativamente nos hábitats e procesos 

ecolóxicos dado que os pasteiros, ademáis de ser os hábitats máis 
extensivos do concello, atópanse nas inmediacións das áreas 
edificadas. 

PAISAXE Esta delimitación non afecta a ningunha Área de Interese Paisaxístico. 
En función do rigor urbanístico co que se desarrolle a edificación, a 
paisaxe  poderá verse máis favorecida ou máis afectada. 

SOCIEDADE Supon unha maior oferta de vivendas, ademais neste caso, protexidas 
pola Xunta de Galicia, e, polo tanto, o abanico de alternativas para a súa 
búsqueda será maior e máis accesible. 

ECONOMÍA Beneficios para o sector da construcción e o moble mentres dure o 
proceso de urbanización da área. 
Beneficios para o sector comercial coa instalación de centros e servicios.
Cese da actividade agropecuaria desarrollada na área, ainda que o 
porcentaxe que supon para o sector é insignificante. 

POBOAMENTO E 
INFRAESTRUTURAS

Esta delimitación contribue a completar o texido urbano do núcleo. A 
tipoloxía prpoposta permite unha boa integración do núcleo urbano co 
medio natural e rural adxacente. 

SÍNTESE O impacto desta delimitación pódese considerar compatible. 
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DELIMITACIÓN 2: S.UR.D.R-2 

Unidade Ambiental:  3 
Superficie:  22.226 m2

Calificación: Uso residencial 
Impactos:  
SOLO Pérdida de regosol úmbrico, sin calidade agrolóxica. 
AUGA Esta delimitación non afecta á hidroloxía directamente. 
RISCOS
XEOLÓXICOS

Esta delimitación non vai supoñer a materialización de ningún 
dos riscos xeolóxicos máis probables no municipio. 

VEXETACIÓN A maior parte do sector está constituido por un bosquete de 
Pinus pinaster e Quercus pyrenaica. A única perda importante 
prodúcese pola eliminación dos exemplares de Quercus
pyrenaica.

FAUNA Esta delimitación non vai supoñer unha disminución dos valores 
faunísticos do concello posto que o grupo faunístico afectado 
carecía de valores singulares. 

ECOLÓXÍA Esta delimitación non impacta significativamente nos hábitats e 
procesos ecolóxicos dada a escasa superficie afectada. 

PAISAXE Esta delimitación non afecta a ningún Área de Interese 
Paisaxístico, aínda que o sector goza dun interese paisaxístico 
alto. En función do rigor urbanístico co que se desenvolva a 
edificación, a paisaxe  poderase ver máis favorecida ou máis 
afectada. 

SOCIEDADE Supon unha maior oferta de vivendas e polo tanto o abanico de 
alternativas para a súa búsqueda será maior e máis accesible. 

ECONOMÍA Beneficios para o sector da construcción e o moble mentres 
dure o proceso de urbanización da área. 
Beneficios para o sector comercial coa instalación de centros e 
servizos. 
Cese da posible actividade forestal desenvolvida na área, pero 
dada o seu mínimo aproveitamento, a repercusión é 
insignificante. 

POBOAMENTO E 
INFRAESTRUTURAS

Só trátase dunha maior superficie urbanizada, que levará un 
maior requerimento de infraestruturas e servizos para máis 
poboación. A tipoloxía proposta, permite unha boa integración 
do núcleo urbano co medio natural e rural adxacente. 

SÍNTESE O impacto desta delimitación pode considerarse compatible se 
algúns dos exemplares mellor conservados de Quercis pyrenaica
a eliminar  se transplantan aos espazos libres. 

DELIMITACIÓN 3: S.UR.D.I-1 

Unidade Ambiental:  3 
Superficie:  169.146  m2

Calificación: Uso Industrial 
Impactos:  
SOLO Pérdida de solo sin calidade agrolóxica, coma é o regosol úmbrico. 

Sen embargo o movemento de terras pode ser importante. 
AUGA Esta delimitación podería afectar á hidroloxía, en tanto que inclue a 

zona de 100 m de polícia do río Arnego. Durante a fase de 
construcción da área poden ter lugar os maiores impactos sobre o 
río debido ao transporte de materiais e a cementación. Ademais da 
obligatoriedade de localizar os espazos libres del sector na franxa 
contigua ao curso fluvial, precísanse certas medidas correctoras 
que axuden a prevenir o posible impacto. 

RISCOS
XEOLÓXICOS

Esta delimitación non vai a supoñer a materialización de ningún 
dos riscos xeolóxicos máis probables no municipio. 

VEXETACIÓN Esta delimitación só  afecta a unha área reducida de piñeiral de 
Pinus pinaster.

FAUNA Esta delimitación non repercute significativamente sobre a fauna 
posto que a área de piñeiral é moi reducida e as especies 
asociadas non presentan características moi singulares. 

ECOLÓXÍA Esta delimitación pode impactar nos hábitats e procesos ecolóxicos 
dado que a área de hábitat de bosque de coníferas aínda que é 
moi reducida, actúa a modo de oasis entre superficies de pasteiros. 

PAISAXE Esta delimitación non afecta a ningún Área de Interese 
Paisaxístico, aínda que o sector goza dun interese paisaxístico 
alto. A urbanización industrial é a mais negativa para a paisaxe, de 
maneira que se deberían adoptar fortes medidas de integración 
paisaxística.  

SOCIEDADE Supón unha maior potencial oferta de emprego e polo tanto o 
abanico de alternativas para a súa búsqueda será maior e máis 
accesible.

ECONOMÍA Beneficios para o sector da construcción mentres dure o proceso 
de urbanización da área. 
Beneficios para o sector industrial e empresarial en xeral. 
Cese da actividade agropecuaria desarrollada na área, aínda que a 
porcentaxe que supón para o sector primario é insignificante. 

POBOAMENTO E 
INFRAESTRUTURAS

Pode supoñer a concentración dos usos industrias do concello, e 
polo tanto, a liberación de zonas residencias destes. Sen embargo, 
este sector limita ademais con solo de núcleo rural, pertecente ao 
núcleo de Os Ramos, polo que en función das características das 
industrias que se instalen xeneraránse mais ou menos molestias á 
poboación. 

SÍNTESE O impacto desta delimitación pódese considerar compatible 
sempre que se leven a cabo unha serie de medidas durante a fase 
de obras para evitar afecciones sobre el río Arnego; se procure 
unha boa integración paisaxística, certo illamento respecto o 
núcleo de Os Ramos, e nos espazos libres asignados 
empréguense especies arbóreas que sustituan ao hábitat oasis. 
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Acción: Delimitación de “Solo Urbanizable Non Delimitado” (S.UR.ND.) 

Esta delimitación afecta principalmente, ao igual que no caso anterior 

do Solo Urbanizable Delimitado, á unidade ambiental 3. 

Trátase, ao igual que no caso anterior, dunha clasificación de 

carácter residual de maneira que as súas repercusións non dependerán da 

extensión dos sectores. A diferencia entre ambos reside na concreción dos 

prazos de actuación, e na figura de planeamento de desenvolvemento que 

os executarán (neste caso, o plan de sectorización). Polo tanto, a efectos 

ambientais, representarán o mesmo tipo de afeccións.  

No presente PXOM contémplase un único sector de solo urbanizable 

Non delimitado, de carácter industrial. O seu obxectivo é favorecer a 

ampliación da actividade industrial existente na actualidade sobre dito 

ámbito, constituido por un matadoiro de coellos (COGAL). 

Ao igual que na delimitación de solo urbanizable delimitado, a 

avaliación deste tipo de solo motivou gran parte das medidas correctoras 

presentes no seguinte epígrafe. 

DELIMITACIÓN 1: S.UR.ND. I-1 

Unidade Ambiental:  3 
Superficie:  68.428 m2

Calificación: Uso industrial 
Impactos:  
SOLO Prácticamente non se produce a perda de solo posto que xa se atopa 

parcialmente urbanizado. Por estemesmo motivo os movementos  de 
terra necesarios serán mínimos. 

AUGA Esta delimitación podería afectar á hidroloxía, en tanto que áchase contigua á 
zona de 100 m de polícia do río Arnego. Durante a fase de construcción da área 
poden ter lugar os maiores impactos sobre o río debido ao transporte de 
materiais e a cementación. Ademais da obligatoriedade de localizar os espazos 
libres del sector na franxa contigua ao curso fluvial, precísanse certas medidas 
correctoras que axuden a prevenir o posible impacto.

RISCOS
XEOLÓXICOS

Esta delimitación non vai supoñer a materialización de ningún dos riscos 
xeolóxicos máis probables no municipio. 

VEXETACIÓN Esta delimitación do solo  afecta a unha área reducida de pasteiros. 
FAUNA Esta delimitación non repercute significativamente sobre a fauna, posto 

que a reducida área de pasteiros atopase adxacente cunha urbanización 
existente industrial. 

ECOLOXÍA Esta delimitación non impacta significativamente nos hábitats e procesos 
ecolóxicos, dado que o hábitat de pasteiros atopase adxacente cunha 
urbanización existente industrial. 

PAISAXE Esta delimitación non afecta a ningún Área de Interese Paisaxístico. 
Aínda que o sector non goza dun interese paisaxístico bo, debido ao seu 
uso industrial existente, deberíanse adoptar fortes medidas de 
integración paisaxística, posto que as áreas inmediatas si que son de 
calidade paisaxística. 

SOCIEDADE Supon a posibilidade de amplia-lo traballo industrial desenvolvido e, polo 
tanto, un aumento do emprego. 

ECONOMÍA Beneficios para o sector indutrial. 

POBOAMENTO E 
INFRAESTRUTURAS

Pode contribuir á concentración dos usos industrias do concello, e polo 
tanto, a liberación de zonas residencias destes. 

SÍNTESE O impacto desta delimitación pode considerarse como compatible 
sempre que se leven a cabo medidas para minimizar os posibles 
impactos da fase de obras para o río Arnego, e medidas de integración 
paisaxística no sector. 



CORRECCIÓN PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

  A.D.I.U. S.L.
     arquitectura 
     diseño 
     interiorismo 

                      urbanismo 

53

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 

Acción: Delimitación de “Solo Rústico” (S.R.) 

As principais delimitacións de Solo Rústico que van influír nas 

dimensións territorial e ambiental do espazo son: 

S.R. de protección ordinaria 

S.R. de protección de augas 

S.R. de protección de espazos naturais 

S.R. de protección forestal 

S.R. de protección agropecuaria 

S.R. de protección de interese paisaxístico 

S.R. de protección de infraestruturas 

S.R. de protección do patrimonio 

Todas estas clasificacións orixinan un impacto positivo sobre o medio 

ambiente e sobre o territorio. Así, os solos máis produtivos protexéronse 

co S.R. de protección agropecuaria, as masas forestais ou zonas 

deforestadas polos incendios (os do ano 2006 foron facilitados pola 

Dirección Xeral de Montes) co S.R. de protección forestal, destacando as 

Áreas de Interese Ambiental, que non sexan clasificadas como Solo Rústico 

de Protección de Espazos Naturais. 

Por outra banda, as Áreas de maior interese ambiental (Monte Faro, 

Carballeira Granza-Casares, Carballeira de Vales de Faílde, Carballeira 

do arroio de Seixedo e Carballeira de Vilafrío), así como os puntos de 

observación das áreas de interese paisaxístico e das panorámicas, son 

protexidos coa clasificación do S.R de protección de espazos naturais e o 

S.R. de protección de interese paisaxístico, respectivamente. 

O Solo Rústico de Protección de augas abrangue a serventía de 

protección completa de 100 m para todos os cursos fluviais 

cartografiados. Ademais, no caso do río Arnego, dada a sua inclusión en 

dúas delimitacións de concesión mineiras ao noroeste do municipio, 

decidiuse ampliar esta franxa de protección dos 100 metros. O río Arnego 

figura tamén como Área de Interese Ambiental, ofrecéndolle unha 

protección adecuada esta categoría de Solo Rústico de Protección de 

Augas.

Mención especial merece o tratamento realizado para o Solo Rústico 

de Protección de Infraestruturas. Así, baixo esta categoría de solo, 

ademais da rede de comunicacións, depuradoras e centrais eléctricas, 

recóllense as infraestruturas de produción de enerxía procedente de 

fontes renovables. Trátase de dos aeroxeneradores e a súa rede de pistas 

dos Parques Eólicos presentes no Concello. 

En canto ás cuadrículas con dereitos mineiros, cabe decir que foron 

moi reducidas con respecto as delimitacións obtidas da entonces 

Consellerería de Industria e Comercio para protexer os núcleos rurais e 

outras zonas de interese produtivo, gandeiro sobre todo. 

En xeral, estas delimitacións poden supor algunhas trabas na xestión 

das propiedades privadas, pero fan compatibles o manexo e aproveitamento 

das mesmas coa conservación dinámica do patrimonio natural de Rodeiro. 
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Acción: “Sistemas Xerais (S.X.) e Locais (S.L.) 

Os Sistemas Xerais fornecen ao municipio das dotacións, servizos e 

accesos indispensables para o desenvolvemento dunha vida con calidade. 

Así, na maioría dos casos, os impactos producidos por estes sistemas xerais 

produciranse máis pola falta ou ausencia, ou a baixa eficiencia, que polos 

seus efectos. E é que si se implantan dunha forma correcta, as súas 

repercusións son, por principio, positivas. 

 A) VÍAS DE COMUNICACIÓN 

No referente ás vías de comunicación, o PXOM non contempla novos 

trazados ou novas actuacións por considerar a rede existente suficiente 

para os sectores urbanizables propostos. 

B) SISTEMAS DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS 

Nos sistemas de infraestruturas inclúense as redes de abastecemento 

e saneamento de auga, o sistema de recollida e xestión de residuos e as 

redes de subministro de enerxía eléctrica y sistemas de telecomunicacións. 

Para a valoración dos posibles impactos analízanse a continuación as 

repercusións do tratamento do PXOM deles. 

- Abastecemento e saneamento de auga

Contan cun sistema de aabastecemento de auga municipal, o núcleo 

urbano de Rodeiro e os núcleos rurais de A Eirexa, A Cavada, A Vila e 

Veigas, na propia parroquia de Rodeiro (San Vicenzo) e o núcleo de Saa da 

parroquia de Santa mariña de Pescoso. o abastecemento de auga do núcleo 

urbano de Rodeiro, realízase a partires dunha captación no río Arnego e 

máis se obtén de dúas minas: a mina de Areosa e outra en Gorgulláns. Esta 

auga captada é conducida ata 3 depósitos con capacidades de 490 m3, 140-

160 m3 e 180-190 m3 e potabilizada nunha estación de tratamento de augas 

potables (ETAP).

O resto dos núcleos de poboación obteñen a auga de captacións 

veciñais ou individuais situadas en diversos lugares dos montes do 

municipio, as que dotadas das correspondentes casetas de captación, as 

súas ramificacións converxen nunha serie de depósitos en superficie. 

 O Pxom considera suficiente para as súas previsións as 

infraestruturas de abastecemento do núcleo urbano, mentres que 

contempla a completación do servizo nos seguintes núcleor rurais: 

Vilarmaior, A Penela, Guillar, Paredes, Agrochouso, Bagarelas, Vilafrío, 

Rubias, Penebrosa, Vilameá, Romances, A latiza, Castugares e O Coto. 

En canto ao ssaneamento da auga, o núcleo urbano de Rodeiro conta 

con sistema de sumidoiros municipal, de carácter unitario, e as súas augas 

residuais son vertidas ao río Rodeiro sen tratamento algún. Non obstante 

xa está proxectada a construción dunha estación de depuración de augas 

residuais para unha dotación de 1500 habitantes polo Organismo 

Autónomo de Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible. Esta depurará as augas do núcleo de Rodeiro e 

dos núcleos rurais mais pretos, como na actualidade o está o núcleo de 

Veigas.

Amais, dispoñen de sistema de saneamento municipal os núcleos de A 

Feiro, Leboro e Barbeitos da parroquia de Río (Santa María), con fosa 

séptica e zanxas filtrantes para unha dotación de 160 habitantes; asíí como 

o de Vilachá da parroquia de Fafián (Santiago), igualmente con fosa séptica 

e zanxas filtrantes, para unha poboación de 60 veciños. 
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O resto dos lugares verten as súas augas residuais a fosas sépticas 

individuais. E é que a pesar do dano medioambiental que esta solución 

provoca por efecto repetitivo, sanear en colectivo todolos lugares é unha 

tarefa moi difícil para calquera municipio galego. De todos modos, o PXOM 

contempla a necesidade da realización do sistema de saneamento para os 

seguintes núcleos rurais: Cristimil, Vistuíde, Alemparte, Calque, Laxas, O 

Outeiro, Arcas, Saa, Xabalde, Vilela, Barbeitos, A Ermida, Álceme, Paredes, 

Rañestras, Soreixa-Verles, Santa Baia, CArboentes, As Torres de 

Carboentes, Agrosagro, Barancelle, Asperelo, Ourín, Barrio, Couso, 

Cuñarro de Medio, Farán e Casar de Seta. 

- Xestión dos residuos

A recollida dos rresiduos sólidos urbanos (RSU) conta cun sistema de 

recollida selectiva dende o ano 1990. A contiuación se describe para cada 

unha das tipoloxías: 

· Vidrio: é realiza no marco do convenio da Comunidade Autónoma coa 

sociedade Ecovidrio. O concello dipón de 26 contenedores tipo iglú que 

dan servicio a todas as parroquias. 

· Envases lixeiros: realizada no marco do convenio da Comunidade 

Autónoma coa sociedade Ecoembes pola empresa Celta Prix. O Concello 

conta con 42 contenedores amarelos con tapa nos núcleos de maior 

poboación. 

· Papel-cartón: realizada no marco do convenio da Comunidade 

Autónoma coa sociedade Ecoembes pola empresa Celta Prix. O Concello 

conta con 6 contenedores metálicos con tapa no núcleo urbano, por 

concentrar estes os usos máis xeradores deste tipo de residuos. 

· fracción xenérica: adscrita ao programa de SOGAMA, é realizada 

directamente polo concello, contando con contenedores verdes de carga 

trasera en todos os núcleos de poboación. Os residuos son transportados 

á estación de transferencia de Chantada. 

Amais, figura un punto limpo no lugar de Gavieiras, sobre os terreos 

do antigo vertedoiro selado. 

Sen embargo o maior volume de residuos xerados correspóndese cos 

plásticos agrícolas debido á vocación do concello. Para estes o concello 

dispón dun punto de acopio situado no lugar de A Devesa. Na pista cara 

Ramos, a partir do cal son xestionados pola Consellería de Medio Ambiente 

e Desenvolvemento Sostible. 

Por último, o concello conta con puntos de recollida de tóneres e 

cartuchos de impresión, e de pilas no núcleo urbano de Rodeiro, na Casa 

do Concello, o colexio e a biblioteca. 

O PXOM considera suficiente as infraestruturas e solución existentes 

para a xestión dos resiudos xerados no concello. 

 - Subministro de Enerxía eléctrica

O PXOM prevé o soterramento das liñas eléctricas no núcleo urbano 

de Rodeiro e nos núcleos rurais, repercutindo isto moi favorablemente 

para as unidades ambientais 1 e 2. 

Ademais, o concello de Rodeiro está apostando por un novo Plan 

Enerxético no municipio que permita aforrar o gasto de electricidade e 

utilice enerxías mais limpas coma a eólica. 
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 C)  EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 

Neste sector dos sistemas xerais e locais inclúense os seguintes 

equipamentos comunitarios: relixiosos, culturais, educativos, deportivos, 

sanitarios, administrativos, sanitarios, mercados e outros. 

Os equipamentos relixiosos e culturais pertencen a sistemas locais 

dados os antecedentes históricos e a súa necesaria accesibilidade á maior 

parte dos núcleos de poboación. 

Na seguinte táboa amósase o número total de equipamentos existentes 

e a súa distribución entre sistema xeral e sistema local. 

EQUIPAMENTOS 
EXISTENTES 

SISTEMA
XERAL

SISTEMA
LOCAL

TOTAL

Relixioso - 26 26 
Educativo 1 8 9 
Deportivo 5 - 5 
Administrativo 4 - 4 
ASISTENCIAL 1 - 1 
Cultural 3 3 6 
Sanitario 1 - 1 
Mercados 1 - 1 
TOTAL 16 37 53
TOTAL SUPERFICIE (M2) 56.349,45   

Segundo os cálculos realizados para determinar a superficie de 

equipamentos comunitarios pertencentes ao sistema xeral, en función da 

superficie edificable proposta polo PXOM, serían necesarios 45.559,83 m2.

Polo tanto, os equipamentos comunitarios xerais existentes son 

suficientes para satisfacer o estándar previsto na lei 9/2002. De todos os 

xeitos este sistema xeral actual verase incrementado cos seguintes 

equipamentos: 

EQUIPAMENTOS PREVISTOS SIST. XERAL TOTAL (M2)
Parcela para equipamento administrativo 1.076,51 
TOTAL SUPERFICIE (M2) 1.076,51

En total resultan as seguintes superficies de equipamento 

comunitario:

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS  

57.425,96 m². 
SUPERFICIE DEDICADA A SISTEMA XERAL DE 

EQUIPAMENTO COMUNITARIO 

21.812,90 m². SUPERFICIE DEDICADA A SISTEMA LOCAL DE 
EQUIPAMENTO COMUNITARIO 

Desta forma temos que, na unidade ambiental 1, ou núcleo urbano, a 

asignación dos equipamentos e servizos é moi positiva, dado que concentra 

á inmensa maioría dos equipamentos integrados nos Sistemas Xerais, debido 

á súa situación como centro urbano e organizador do municipio. 

No resto das unidades ambientais, sobre todo, na unidade ambiental 2 

(os núcleos rurais), o abanico de equipamentos e servizos cobre dunha 

forma xusta as necesidades da poboación, concentrándose nas parroquias 

de maior poboación coma Río ou Carboentes. 

Pódese afirmar que a asignación dos servizos e equipamentos 

repercute positivamente no municipio. 

 D) ESPAZOS LIBRES 

Na actualidade existen no concello de Rodeiro 17.672,48 m2 de 

zonas verdes que computen para o sistema xeral de espazos libres e zonas 

verdes.

Disto resulta un moi acusado déficit de espazos libres – zonas verdes 

posto que para dar cumprimento ao estándar establecido no artigo 47.1A) 
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da lei 9/2002, de 15 m2 por cada 100 m2 edificables de uso residencial, 

serían necesarios 136769,47 m2.

En consecuencia, o PXOM prevé a creación de catro novos ámbitos 

destinados ao sistema xeral de espazos libres – zonas verdes:  

REFERENCIA ESPAZOS LIBRES / ZONAS VERDES SUPERFICIE
(m².)

EL/ZV-7 UR ESPAZO LIBRE - ZONA VERDE  2.151,81 
EL/ZV-17 ESPAZO LIBRE - ZONA VERDE  7.762,54 
EL/ZV-19 ESPAZO LIBRE - ZONA VERDE  34.441,74 
EL/ZV-22 ESPAZO LIBRE - ZONA VERDE  79.370,00 

Os dous máis grandes áchanse nas marxes, esquerda e dereita, do río 

Castro e constitúen os espazos libres de maior extensión. 

A programación para a creación e desenvolvemento de ditas zonas 

verdes recóllese no Estudo Económico e Estratexia de Actuación 

integrante do presente PXOM. 

Coa creación destas novas zonas verdes acádase un estándar de 

15,52 m². por cada 100 m². edificables de uso residencial con destino a 

sistema xeral de espazos libres e zonas verdes de dominio e uso público, 

cumpríndose o estándar establecido no art. 47.1.a) da Lei 9/2002. Os 

totais das superficies contempladas para este tipo de dotación son: 

ESPAZOS LBRES – ZONAS  

141.398,57 m². 
SUPERFICIE DEDICADA A SISTEMA XERAL DE 

ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES DE DOMINIO 
E USO PÚBLICOS 

49.329,15 m². SUPERFICIE DEDICADA A SISTEMA LOCAL DE 
ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES DE DOMINIO 

E USO PÚBLICOS

Unha vez cubertos os requerimentos mínimos esixidos pola lexislación, 

a delimitación destes espazos libres convertese en positiva, sempre que a 

súa distribución sexa homoxénea e non fique concentrada nunha soa área 

do municipio. 

Na unidade ambiental 1 a distribución destes espazos libres 

realizouse seguindo o curso do río rodeiro, actuación esta incluida nun 

proxecto de acondicionamiento e canalización do río ao seu paso polo 

núcleo urbano. Pódese calificar pois a delimitación de espazos libres/zonas 

verdes no núcleo urbano, coma moi positiva posto que contribuirá a 

aumentar a superficie “viva” do núcleo, incrementando así a calidade de 

vida para os seus habitantes. 

Do resto das unidades, a superficie delimitada cobre os requerimentos 

mínimos legais e a súa distribución é máis ou menos homoxénea segundo a 

distribución da poboación (lixeiramente maior na metade septentrional do 

municipio, e de forma xeral, na unidade ambiental 3). A súa repercusión vai 

ser considerada positiva. 
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1.4.  CONCLUSIÓNS DA AVALIACIÓN AMBIENTAL 

Unha vez analizadas as repercusións de cada unha das accións sobre 

cada factor ambiental de cada unidade ambiental procédese ao acopio de 

ditos impactos para cada unha delas. 

UNIDADE AMBIENTAL 1: O núcleo urbano

A maior parte das determinacións do PXOM sobre esta unidade 

ambiental son positivas. Isto é así debido a que as únicas delimitacións que 

lle afectan neste caso son a de “Solo Urbano Consolidado” e “Solo 

Urbano Non Consolidado”, as cales suppñen unha regularización da 

tipoloxía da edificación, unha normalización dos usos a desenvolver e, 

sobre todo, unha ordenación dos procesos de urbanización. 

Unicamente, dado que se permite o uso industrial de primeira 

categoría, as actividades que o desenvolvan deben axustarse ás normativas 

sobre residuos, emisións e ruídos e vibracións moi estrictamente, dada a 

súa incursión en áreas residenciais. 

Os factores físico-naturais non se van a ver afectados en liñas 

xerais, posto que as delimitacións van repercutir sobre sectores 

urbanizados e parcialmente urbanizados, xunto con pequenas superficies 

destinadas a cultivos e prados artificiais. 

As afeccións sobre a paisaxe serán previsiblemente positivas ao 

regular as normas de edificación. Sen embargo pode depender do rigor 

urbanístico con que se desenvolvan ditos procesos de urbanización. 

En definitiva, as determinacións do PXOM sobre a unidade ambiental 1, 

ou núcleo urbano, repercuten dunha forma positiva, aínda que pode 

recordarse a lexislación ambiental referentes a vertidos, emisións, ruídos 

e vibracións. 

UNIDADE AMBIENTAL 2: Os núcleos rurais

Os impactos máis relevantes sobre a unidade ambiental dos núcleos 

rurais son positivos posto que as delimitacións de núcleo rural orixinario e 

áreas de expansión concentran as áreas a urbanizar e fomentan unha 

tipoloxía tradicional das edificacións. 

Ademais para o establecemento das áreas de expansión realizouse un 

estudo sobre a dinamicidade dos núcleos, permitindo un maior crecemento 

naqueles que mostraban unha elevada dinámica. 

As repercusións sobre os factores físico-naturais non van ser 

significativos posto que a maior parte da superficie desta unidade atópase 

xa edificada. É por isto polo que os impactos se limitarán ás obras de 

construcción que aínda poidan realizarse. A súa duración será, por tanto, 

moi limitada, e os seus efectos reversibles. 

UNIDADE AMBIENTAL 3: Vales 

Esta unidade, polas súas características ambientais, é a mais poboada 

e, polo tanto, é a unidade que máis repercusións do PXOM vai sufrir. Sobre 

ela van a repercutir todas as accións do PXOM, exceptuando a 

clasificación de Solo Urbano Consolidado e Solo de Núcleo Rural “Núcleo 

orixinario”.

En relación ás afeccións máis negativas, van vir provocadas pola 

posible contaminación do solo e de algúns regatos ou ríos nas fases de 

construción dos sectores de solo urbanizable. Sobre todo, o río Arnego 
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podería estar a sufrir unha contaminación física e, probablemente, química, 

durante a fase de obras dos dous sectores de solo urbanizable 

industriais. De menor importancia considéranse as repercusións derivadas 

da ocupación de solo de calidade agrolóxica ou con cuberta arbórea, 

posto que o solo perdido predominate é correspondente a pasteiros e 

trátase do regosol úmbrico, son valor agrícola. 

O resto dos posíbeis riscos xeolóxicos non se ven incrementados coas 

determinacións do PXOM nesta subunidade que figura prácticamente coma 

área estable. 

Os impactos sobre o medio biótico van ser compatibles debido as 

escasas e reducidas áreas que se ocupan. Sen embargo poderían reducirse 

ao mínimo si se tomaran algunhas medidas correctoras tales como  

trasplantar os exemplares de Quercus pyrenaica afectados pola delimitación de 

solo urbanizable delimitado residencial 1, aos espazos libres do núcleo 

urbano de Rodeiro; ou incluir no sector de solo urbanizable delimitado de 

uso industrial 1, especies arboreas nas súas reservas de espacios libres. 

Polo demáis, dadas as súas características de ecosistema “mosaico”, 

as delimitacións do PXOM desta unidade tan só incrementan a proporción 

do tipo de hábitat antrópico do ecosistema. 

En canto á paisaxe, poderá verse afectada positiva ou negativamente 

en función do rigor urbanístico co que se sigan as determinacións da lei 

9/2002 ou as ordenanzas do PXOM, sobre todo no tocante ao Solo 

Urbanizable de uso residencial. En canto ao solo industrial se refere, os 

impactos paisaxísticos poden ser importantes dada a baixa rugosidade do 

terreo e ao elevado interese paisaxístico medio do territorio no que se 

atopan os sectores. É moi necesaria, polo tanto, a aplicación de medidas de 

integración paisaxística nestas delimitacións. 

As afeccións positivas sobre o medio natural pasan pola protección 

dunha elevada proporción de superficies de aproveitamento forestal e 

agropecuario e dos leitos fluviais. 

Sobre o medio socio-económico a maior parte das determinacións do 

PXOM son positivas posto que se incrementa a oferta de vivendas e o 

desenvolvemento industrial do municipio. Desta maneira, os sectores da 

construción e industrial desenvolveránse, aumentado así o emprego e 

propiciando a medra doutros sectores dependentes dos mesmos como é o 

caso do sector comercial. As proteccións de solo rústico, permiten a 

permanencia e desenvolvemento do sector primario e, ainda que en principio 

poida supor unha traba maior para a xestión das propiedades rurais, 

convértese nunha ferramenta que posibilita o desenvolvimento coa 

conservación dinámica dos recursos naturais do municipio. Á súa vez, tamén 

axuda a aumentar a calidade de vida dos habitantes de Rodeiro e a 

propulsar o sector turístico. En definitiva, as proteccións benefician á 

sociedade e á economía a un prazo algo máis longo. 

Os sistemas xerais e locais resultan beneficiosos para todos os 

factores ambientais ou, ao sumo, indiferentes. Especialmente positiva para o 

poboamento é o proyecto do acondicionamento do río Rodeiro o seu paso 

polo núcleo rural de Rodeiro, a partir do cal, articúlanse tódos os 

espazos libres/zonas verdes do mesmo.  

Como conclusión final, sobre as afeccións sofridas na unidade 

ambiental dos  Vales, pódese afirmar que os impactos negativos sofridos 

son compatíbeis e asumibeis sempre que se poñan en marcha certas medidas 

correctoras.

UNIDADE AMBIENTAL 4: Montes

Os impactos negativos teñen lugar principalmente sobre o solo e a 

hidroloxía, a erosión e os altos gradintes topográficos son os dous riscos 

xeolóxicos que poderían tomar importancia nesta unidade. A probabilidade 

de que se materialicen debido ás determinacións do PXOM é moi baixa, sobre 
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todo no caso da erosión, posto que as áreas conflicto xa se atopan 

urbanizadas na súa maioria. No suposto do risco de altos gradintes 

topográficos só afecta a un núcleo rural, xa adaptado a eles. 

As repercusións sobre a paisaxe poden considerarse positivas nesta 

unidade ambiental, posto que só vese afectada pola clasificación de solo 

de núcleo rural e área de expansión rural, as cales contribuen a mellorar 

a paisaxe rural; ademais das clasificacións de solo rústico, tamén positivas 

para a paisaxe. 

As delimitacións de solo rústico de protección cobran nesta unidade 

unha maior importancia debido á maior superficie destinada ao 

aproveitamento gandeiro e forestal, sobre todo. Así, os seus efectos son 

indiscutibelmente positivos sobre o medio natural, e a máis longo prazo, 

igualmente positivos para o medio socioeconómico, como se discutiu nos 

casos anteriores. 

Sobre o medio socio-económico, tamén as determinacións do PXOM 

resultan na súa imensa maioria beneficiosas, da mesma forma que na 

unidade ambiental 3. 

Pódese concluir que o impacto do PXOM sobre a unidade ambiental de 

Montes, resulta compatible, sendo necesaria unha mínima parte da adopción 

de medidas correctoras. 

UNIDADE AMBIENTAL 5: Media Montaña

Esta unidade ambiental só se vai ver afectada pola clasificación de 

Solo Rústico de Proteción, concretamente polas delimitacións de Solo 

Rústico de Protección de Espacios Naturais, Solo Rústico de Protección 

Forestal, Solo Rústico de Protección de Patrimonio e Solo Rústico de 

Protecciòn de Infraestruturas. 

Por isto, as afeccións do PXOM sobre ela son moi positivos, posto que 

se reforzan os valores de conservación nesta unidade . 

Conclusión

Tras a análise das principais accións do PXOM de Rodeiro, dedúcese 

que as repercusións sobre o territorio e, máis concretamente, sobre a súa 

dimensión ambiental, non impactan significativamente, pois salvanse con 

unhas medidas correctoras asumibeis polo municipio. 

Este feito débese, en parte, ao carácter proteccionista da lei 9/2002 

e a súa modificación materializada na lei 15/2004 de ordenación 

urbanística e protección do medio rural. E é que, deste modo, a situación de 

partida dispón duns criterios e determinacións legais que fomentan o 

equilibrio territorial e son respectuosas co medio. 
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4 . M E D I D A S  P R E V E N T I V A S ,  C O R R E C T O R A S  E  

P R O P O S T A S  D E  A C T U A C I Ó N  S O S T I B L E S  

A) Medidas referentes a determinacións específicas sobre o Solo 

Urbano e o Solo Urbanizable 

A.1- O PXOM e, no seu caso, o planeamento de desenvolvemento 

incluirán as medidas necesarias para garantir o ccontrol sobre os 

desperdicios e residuos sólidos que se xerarán durante as fases de 

construción e funcionamento dos diferentes sectores, mediante aquelas 

accións que permitan unha correcta xestión dos mesmos. 

A.2- As redes de ssaneamento e abastecemento de cada urbanización

dimensionaránse tendo en conta a posíbel influencia das restantes áreas 

aptas para urbanizar ou urbanas, dada a posibilidade de acumulación de 

caudais a evacuar e da presión e caudais da rede de abastecemento, de 

maneira que se evite unha sobresaturación das redes e dos problemas que 

se ocasionarían por modificacións non consideradas nas escorrentías. 

A.3- Débese garantir a inexistencia de afectacións sobre o solo 

producidas por vvertidos de aceites, grasas e combustibles, procedentes de 

máquinas e motores, tanto nas obras de urbanización e edificación como 

noutras actuacións que necesiten licenza de obras. 

A.4- Para garantir o control das afeccións a persoas pola eemisión de 

ruídos redactaránse ordenanzas nas que se establezan os níveis máximos 

de emisón e inmisión seguindo o Decreto 320/2002 de 7 de novembro polo 

que se aproba o Regulamento que estabelece as oordenanzas tipo sobre 

proteción contra a contaminación acústica, de Galicia. 

A.5- Para o sector de Solo Urbanizable Delimitado S.UR.D.I-1 e o 

sector de Solo Urbanizable Non Delimitado S.UR.ND.I-1, posto que a súa 

delimitación áchase contigua ao río Arnego (o S.UR. ND-1, en menor parte), 

o seu planeamento de desenvolvemento deberá contemplar as seguintes 

medidas preventivas durante a fase de construción: (ademais das que se 

contemplan no apartado de medidas correspondentes a determinacións 

sobe sistemas xerais e locais) 

 A.5.1- Intentarase pprotexer o curso fluvial das posibles 

perturbacións que xera este proceso. Para iso colocaranse vallas que 

impidan o acceso da maquinaria a menos de 5 metros do cauce. 

 A.5.2 – EEn ningún caso eliminarase a vexetación de riberia

existente ao longo do cuace no caso de que exista.

A6- Sería conveninte o trasplante dos exemplares mellor conservados 

de Quercus pyrenaica do sector de solo urbanizable delimitado residencial 1 aos 

espazos libres integrados no núcleo urbano de rodeiro. 

B) Medidas referentes a determinacións específicas sobre o solo de 

uso industrial 

B.1- As actividades a desenvolver nos sectores urbanizables de uso 

industrial que figuren no anexo I da lei 16/2002, de 1 de xullo, de 

prevención e control integrados de contaminación, deberán obter a 
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autorización ambiental integrada tal e como esta lei específica nas súas 

determinacións. 

B.2 - As actividades que se vaian a efectuar nos sectores urbanizables 

de uso industrial sinaladas no parágrafo b) do artigo 3 da lei 21/1992, de 

16 de xullo, de IIndustria, deberán solicitar a autorización substantiva que 

esta lei marca. 

B.3 - As actividades que se vaian a desenvolver nos sectores 

industriais que se atopen clasificadas polo Decreto 2114/1961, de 30 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de AActividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas e Perigosas, deberán solicitar a súa correspondente 

licencia municipal tal e como determina este regulamento. 

B.4 – Nos sectores de uso industrial (s.ur.d. I-1 e s.ur.nd. I-1) 

deberán aplicarse mmedidas de integración paisaxística tales coma 

apantallamiento visual a través do cercado dos sectores con especies 

arbustivas e arbóreas, e incluso estas formacións pódense situar 

coronando muros de terra, ou ben outras medidas referentes á tipoloxía 

das edificacións industriais (pintura verde mate nas naves, por exemplo). 

Ademais, no caso no sector s.ur.d. I-1 dada a súa proximidade ao  núcleo 

rural de Os Ramos, estas pantallas visuais deben ser deseñadas de 

maneira qque tamén actúen como barreiras das repercusións da actividade 

industrial.

B.5 – Os espazos libres dos sectores industriais deberanse localizar 

xunto á ribeira do río Arnego. 

B.6 – Nos eespazos libres locais dos sectores industriais deberán 

figurar eespecies arbustivas ou arbóreas autóctonas, preservando as 

existentes ou replantándoas. 

B.7 – Toda actividade que se implante nos sectores de uso industrial 

terá que dispor, no seu caso, das medidas propias de pprevención e extinción 

de incendios adecuados ás súas características. 

B.8 – Débese ggarantir a inexistencia de afeccións sobre as persoas 

pola emisión de ruído seguindo o Decreto 320/2002 de 7 de novembro polo 

que se aproba o Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre 

protección contra a contaminación acústica, de Galicia. 

B.9 – Débese garantir o adecuado ccontrol dos vertidos xerados nos 

sectores industriais, de forma que non se produzan vertidos non 

depurados previamente ao río Arnego. 

B.10 – Débese Garantir o ccontrol sobre os desperdicios e residuos 

sólidos que se xerarán durante a fase de funcionamento dos sectores 

industriais e construcións das novas instalacións. 

C) Medidas referentes ás determinacións sobre Solo Rústico 

C.1 – O concello e demais organismos competentes terán en conta o 

disposto na lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificacións introducidas pola 

lei 15/2004, á hora de proceder á aprobación de plans e proxectos e na 

concesión de licencias. Así, para toda actuación (trazado de 

infraestruturas territoriais, repoboacións forestais, exploacións mineiras, 
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grandes industriais, etc..) que se prevexan poidan alterar o equilibrio 

ecolóxico, a paisaxe natural ou introduza cambios importantes na 

xeomorfoloxía, sse esixirá a presentación dun estudo de impacto sobre o 

medio natural.

C.2 – Poderíase intentar ffomentar nas áreas de solo rústico de 

protección de espazos naturais, ou nas áreas de solo rústico de 

protección forestal que coincidan con algunha das áreas de interese 

ambiental, a sustitución dos pés de Eucalyptus globulus e outras eespecies 

alóctonas, por especies autóctonas da zona como o Quercus robur, Castanea

sativa, Betula pubescens, etc. Así mesmo, poderíase fomentar, na medida do 

posible, a vexetación de ffrondosas autóctonas nas áreas de interese 

paisaxístico. 

C.3 – Nas  áreas de interese ambiental deberíase estudar a 

posibilidade de aacondicionamento dos roteiros actuais para mellorar o seu 

acceso e propiciar o estudo e divulgación de actividades de sendeirismo. 

Para complementar ditas actividades poderíanse diseñar ppaneis 

inforamtivos en lugares estratéxicos, de elevada accesibilidade, co fin de 

explicar e divulgar os valores ambientais de ditas áreas. 

D) Medidas referentes aos Sistemas Xerais e Locais 

D.1 – Previsión dun estudo para a procura dunha distribución óptima 

da rede de saneamento no medio rural, de tal forma que o maior número de 

núcleos de poboación posible dispoña de sistema de depuración de augas 

residuais.

D.2 – Para os sectores de Solo Urbanizable S.UR.D.I-1 E S.UR.ND.I-1, 

posto que se achan dun xeito adxacente e próximo, respectivamente, ao 

curso fluvial do río Arnego, o seu planeamento de desenvolvemento deberá 

contemplar a ubicación dos seus espazos libres locais ao longo do cauce 

afectado, respectando a vexetación de riberia e realizando plantacións das 

especies autóctonas características como é o Quercus robur, no estrato 

arbóreo, e Lauris nobilis, Ilex aquifolium, Rusco acuelatus, ou Crataegus monogyna no estrato 

arbustivo. 
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ANEXO I 

FLORA

VEXETACIÓN RIPÍCOLA 

ASOCIACIÓN: Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae 

Táboa 1: Ambiente de ribeiras de acumulación 

ESTRATO ESPECIE

Alnus glutinosa 

Salix atrocinerea 

Salix triandra 

Fraxinus angustifolia 

ARBÓREO 

ARBORESCENTE 

Quercus robur 

Salix triandra 

Filipendula ulmaria 

Heracleum aphondylium 

Solanum dulcamara 

Crataegus monogyna 

ARBUSTIVO 

SUBARBUSTIVO 

Frangula alnus 

Oenanthe crocata 

Carex broteriana 

Iris pseudacorus 

Lycopus europaeus 

Viola palustris 

Digitalis purpurea 

Berula erecta 

HERBÁCEO

Carex pendula  
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ESTRATO ESPECIE

Polygonum hidropiper 

Hipericum androsaemum 

Humulus lupulus 

Stachys sylvatica 

Tamus communis 

Lonicera peryclymenum 

Senecio aquaticus 

Equisetum telmateria 

Osmunda regalis 

Peucedamun officinale 

CARBALLEIRAS 

ASOCIACIÓN: Rusco acuelti-Quercetum roboris 

Táboa 2: Rusco acuelati-Quercetum roboris subas. Violetosum rivinianae

ESTRATO ESPECIE
Quercus robur 
Castanea sativa 
Betula pendula subs. celtiberica 
Acer campestre 
Quercus pyrenaica 

ARBÓREO 
ARBORESCENTE 

Corylus avellana 
Laurus nobilis 
Crataegus monogyna 
Frangula alnus 
Pyrus cordata 
Ilex aquifolium 

ARBUSTIVO 
SUBARBUSTIVO 

Ruscus acuelatus 

ESTRATO ESPECIE
Erica arborea 
Cytisus striatus 
Cytisus scoparius 
Teucrium scorodonia 
Viola riviana 
Hypericum androsaemum 
Digitalis purpurea 
Hyacinthoides non-scripta 
Euphorbia dulcis 
Lithodora postrata 
Anthosanthum odoratum 
Arenaria montana 
Primula vularis 
Arum italicum 
Prunella vulgaris 
Helleborus foetidus 
Blechnum spicant 
Pteridium aquilinum 
Rubus sp. 
Luzula sylvatica 
Omphaloides nitida 
Lonicera periclymenum 
Hederea helix 
Tammus communis 
Humulus lupulus 

HERBÁCEO

Clematis vitalba 

XESTEIRAS

ASOCIACIÓN: Rusco acuelati-Quercetum roboris

Táboa 3:  Ulici europaei-Cytisetum striati

ESTRATO ESPECIE
Ulex europaeus 
Cytisus striatus 
Cytisus scoparius 
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ESTRATO ESPECIE
Adenocarpus complicatus 
Cytisus multiflorus 
Pteridium aquilinum 
Rubus ulmifolius 
Arenaria montana 
Agrostis curtisii 
Dactylis glomerata 
Teucrium scorodonia 

HERBÁCEO 

…

UCEIRAS, QUEIRUGAIS E TOXAIS  

ASOCIACIÓN: Ulicetum latebracteato-minoris, Erico umbellatae-Ulicetum 

minoris, Ulici-Ericetum cinereae cistetosum psilosepali…

Táboa 5: Toxais, uceiras e queirugais

ESPECIE
Ulex europaeus 
Ulex galli 
Erica cinerea 
Calluna vulgaris 
Daboecia cantabrica 
Erica arborea 
Erica scoparia 
Erica umbellata 
Pteridium aquilinum 
Cytisus striatus 
Cytisus scoparius 
Cytisus multiflorus 
Genista triacanthos 
Halimium alyssoides 
Lithodora postrata 
Agrostis curtisii 
Narcissus cyclamineus 

FORMACIÓNS ANTRÓPICAS 

EUCALIPTAIS E PIÑEIRAIS

Táboa 6: Eucaliptais e piñeirais

ESTRATO ESPECIE
Eucaliptos globulus 
Pinus pinaster 
Castanea sativa 

ARBÓREO 
ARBORESCENTE 

Quercus robur 
Ulex europeaus 
Ulex gallii 
Ulex minor 
Erica cinerea 
Erica umbellata 
Daboecia cantabrica 
Calluna vulgaris 

ARBUSTIVO 
SUBARBUSTIVO 

Halymium
Potentilla erecta 
Agrostis curtissi 
Danthonia decumbens 

HERBÁCEO 

Narcissus triandrus 
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FAUNA

FORMACIÓN: Bosques 

Táboa 5: Especies características de ecosistemas constituidos por bosques 

Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
ANFIBIOS
*Chioglossa lusitanica Salamdra rabilarga  
*Rana temporaria 
parvipalmata 

Rana Bermeja Rá vermella 

Rana perezi Rana verde Rá verde 
REPTÍS
Psammodromus algirus Lagatija colilarga Lagartixa rabuda 
Anguis grafilis Lución Escancer común 
*Lacerta schreiberi Lagato das silvas Lagarto verdinegro 
*Podarcis bocagei Lagartixa galega Lagartija de Bocage 
Coronella austriaca Cobra lagarteira común Culebra lisa europea 
Malpolon monspessulanus Cobregón Culebra bastarda 
MAMÍFEROS
Erinaceus europaeus Erizo europeo Ourizo cacho 
*Sorex granarius Musaraña ibérica Furafollas ibérico  
Crocidura russula Musaraña gris Furaño común 
Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano Morcego común 
Rhinolophus ferrumequinum Morcego de ferradura 

grande 
Murciélago grande de 
herradura 

Barbastella barbastellus Morcego das fragas Barbastela 
Canis lupus Lobo Lobo 
Vulpes vulpes Zorro rojo Raposo 
Meles meles Tejón Porco teixo/Teixugo 
Genetta genetta Gineta Algaria 
Sus scrofa Jabalí Porco bravo 
Capreolus capreolus Corzo Corzo 
Sciurus vulgaris Ardilla roja Esquío 
Microtus agrestis Topillo agreste Trilladeira dos prados 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Rato do campo 
Rattus rattus Rata negra Rata cincenta 
AVES 
Accipiter gentiles Azor común Azor 
Accipiter nisus Gavilán Gabián 
Columba palumbus Paloma torcaz Pombo torcaz 
Falco subbuteo Falcón pequeno Alcotán europeo 
Streptopelia turtur Tórtola común Rula común 
Cuculus canorus Cuco común Cuco común 
Tyto alba Lechuza común Curuxa común 
Asio otus Búho chico Mou 
Strix aluco Avelaiona Cárabo común 
Picus viridis Pito real Peto verdeal 
Dendrocopus major Pico picapinos Peto real 
Troglodytes troglodytes Chochín Carrizo 
Hirundo daurica Andoriña daurica Golondrina dáurica 
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Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
Prunella modularis Azulenta común Acentor común 
Hippolaris polyglotta Zarcero común Fulepa amarela 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada Papuxa das amoras 
Phylloscopus collybita Mosquitero común Picafollas común 
Regulus ignicapillus Reyezuelo listado Esterlina riscada 
Erithacus rubecula Petirrojo Paparrubio común 
Luscinia megarhynchos  Ruiseñor común Ruiseñor común 
Turdus merula Merlo común Mirlo común 
Turdus philomelos Zorzal común Tordo Galego 
Turdus viscivorus Zorzal charlo Tordo charlo 
Sylvia undata Papuxa do mato Curruca rabilarga 
Sylvia melanocephala Papuxa cabecinegra Curruca cabecinegra 
Sylvia communis Papuxa común Curruca zarcera 
Sylvia atricapilla Papuxa das amoras Curruca capirotada 
Phylloscopus ibericus Picafollas de ibérico Mosquitero ibérico 
Regulus ignicapilla Estreliña riscada Reyezuelo listado 
Parus cristatus Herrerillo capuchino Ferreiriño cristado 
Parus ater Carbonero garrapinos Ferreiriño común 
Parus caeruleus Herrerillo común Ferreiro bacachís 
Parus major Carbonero común Ferreiro abelleiro 
Sitta europaea Trepador azul Piquelo azul 
Certhia brachydactyla Agateador común Gabeador común 
Serinus serinus Xirín  Verdecillo 
Emberiza citrinella Escribano cerillo Escribenta real 
Fringilla coelebs Pinzón vulgar Pimpín común 
Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común Paporrubio real 

FORMACIÓN: Bosques de ribeira 

Táboa 6: Especies características de ecosistemas constituidos por bosques de ribeira 

Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
PEIXES 
*Chondrostoma polylerpis o Chondrostoma duriense Boga del Duero  
*Rutilus arcasii o Chondrostoma arcasii Bermejuela Peixe 
Alosa fallax Saboga Savela 
Anguilla anguilla Ánguila Anguila 
Petromyzon marinus Lamprea marina Lamprea 
Salmo salar Salmón Salmón 
Salmo trutta trutta Reo  
Salmo trutta fario Trucha Troita 
Squalus caroliternii Escalo Bordallo 
ANFIBIOS 
*Triturus boscai Tritón ibérico  
Triturus helveticus Tritón palmeado  
Triturus marmoratus Tritón jaspeado  
Salamandra salamandra Salamandra común  
*Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga  
Alytes obstreticans Sapo partero común Sapiño comadrón 

Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
*Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico Sapiño pintoxo 
Bufo bufo Sapo común Sapo común 
Bufo calamita Sapo corredor Sapo carriqueiro 
*Rana ibérica Rana patilarga  
*Rana temporaria parvipalmata Rana Bermeja Rá vermella 
Rana perezi Rana verde Rá verde 
REPTÍS
*Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro  
Coronella austriaca Culebra lisa europea Cobra lagarteira común 
Natrix natrix Culebra de collar Cobrade colar 
*Vipera seoanei Víbora de Seoane Víbora de Seoane 
MAMÍFEROS
*Galemys pyrenaicus Desmán ibérico Rato de almizcle 
Neomys anomalus Musgaño de Cabrera Musgaño de Cabrera 
Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano Morcego común 
Canis lupus Lobo Lobo 
Vulpes vulpes Zorro rojo Raposo 
Mustela putorius Turón Turón 
Lutra lutra Nutria Lontra 
Genetta genetta Gineta Algaria 
*Arvicola sapidus Rata de agua Rata de agua común 
*Orytolagus cuniculus Conejo Coello bravo 
AVES 
Ardea cinerea Garza real Garza real 
Anas platyrhynchos Lavanco Ánade azulón 
Columba palumbus Paloma torcaz Pombo torcaz 
Streptopelia turtur Tórtola común Rula común 
Tyto alba Lechuza común Curuxa común 
Asio otus Búho chico Mou 
Athene noctua Mochuelo común Moucho galego 
Strix aluco Cárabo común Avelaiona 
Apus apus Vencejo común Vencello común 
Alcedo attis Martín pescador Martiño peixeiro 
Dendrocopus major Pico picapinos Peto real 
Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Andoriña dos penedos 
Hirundo daurica Golondrina daurica Andoriña daurica 
Delichon urbica Avión común  Andoriña do cu branco 
Motacilla flava Lavandera boyera Lavandeira verdeal 
Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Lavendeira real 
Motacilla alba Lavandera blanca Lavandeira branca 
Hippolaris polyglotta Zarcero común Fulepa amarela 
Sylvia borin Curruca mosquitera Papuxa apordada 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada Papuxa das amoras 
Phylloscopus collybita Mosquitero común Picafollas común 
Erithacus rubecula Petirrojo Paparrubio común 
Aegithalos caudatus Mito Ferreiriño subeliño 
Parus caeruleus Herrerillo común Ferreiro bacachís 
Parus major Carbonero común Ferreiro abelleiro 
Certhia brachydactyla Agateador común Gabeador común 
Emberiza citrinella Escribano cerillo Escribenta real 
Emberiza cirlus Escribenta común Escribano soleño 
Emberiza cia Escribenta riscada Escribano montesino 
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Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
Miliaria calandra Trigueirón Triguero 
Corvus corax Cuervo Corvo carnazal 

FORMACIÓN: Mosaicos: Sotos, sotos fluviais, cultivos, pastizais, bosquetes, edificacións… 

Táboa 7: Especies características de ecosistemas “mosaico” 

Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
PEIXES 
*Squalius carolitertii Bordallo Escalo 
*Chondrostoma polylerpis o Chondrostoma duriense Boga del Duero  
*Rutilus arcasii o Chondrostoma arcasii Bermejuela Peixe 
Alosa fallax Saboga Savela 
Salmo trutta fario Trucha Troita 
Salmo salar Salmón Salmón 
ANFIBIOS 
*Triturus boscai Tritón ibérico  
Triturus helveticus Tritón palmeado  
Triturus marmoratus Tritón jaspeado  
Salamandra salamandra Salamandra común  
*Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico Sapiño pintoxo 
Bufo bufo Sapo común Sapo común 
Bufo calamita Sapo corredor Sapo carriqueiro 
*Rana ibérica Rana patilarga  
*Rana temporaria parvipalmata Rana Bermeja Rá vermella 
Rana perezi Rana verde Rá verde 
REPTÍS
Lacerta lepida Lagarto ocelado Lagarto ocelado 
*Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro  
Coronella austriaca Culebra lisa europea Cobra lagarteira común 
Anguis fragilis Escáncer común Lución 
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda Cobregón 
Natrix natrix Cobra de collar Culebra de collar 
Vipera seoanei Víbora de Seoane Víbora de Seoane 
MAMÍFEROS
Erinaceus europaeus Erizo europeo Ourizo cacho 
*Talpa occidentalis Topo ibérico Toupa ibérica 
Neomys anomalus Musgaño de Cabrera Musgaño de Cabrera 
Rhinolophus ferrumequinum Morcego de ferradura grande Murciélago grande de herradura 
Rhinolophus hipposideros Morcego pequeño de ferradura Murciélago pequeño de herradura 
Pipistrelus pipistrelus Morcego común Murciélago enano 
Eptevicus serotinus Morcego das hortas Murciélago hortelano 
Barbastella barbastellus Morcego das fragas Barbastela 
Canis lupus Lobo Lobo 
Vulpes vulpes Zorro rojo Raposo 
Mustela putorius Turón Turón 

Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
Meles meles Tejón Porco teixo/Teixugo 
Sus scrofa Jabalí Porco bravo 
Microtus agrestis Topillo agreste Trilladeira dos prados 
Rattus rattus Rata negra Rata cincenta 
Arvicola sapidus Rata de agua común Rata de agua 
Mus domesticus Ratón casero Rato caseiro 
*Lepus granatensis Liebre ibérica Lebre 
AVES 
Ciconia ciconia Cigoña Cigüeña 
Ardea cinerea Garza real Garza real 
Anas platyrhynchos Lavanco Ánade azulón 
Pernis apivorus Miñato abelleiro Abejero europeo 
Milvus migrans Millafre negro Milano negro 
Circaetus gallicus Aguia cobreira Águila culebrera 
Circus cyaneus Gatafornela Aguilucho pálido 
Circus pygargus Tartaraña cincenta Aguilucho cenizo 
Accipiter gentilis Azor Azor común 
Accipiter nisus Gabián Gavilán común 
Buteo buteo Busardo ratonero Miñato común 
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Lagarteiro peneireiro 
Falco columbarios Esmerejón  
Falco subbuteo Alcotán europeo Falcón pequeño 
Alectoris rufa Perdiz Roja Perdiz rubia 
Coturnix coturnix Cordorniz común Papaspallás 
Columba palumbus Paloma torcaz Pombo torcaz 
Streptopelia turtur Tórtola común Rula común 
Cuculus canorus Cuco común Cuco común 
Tyto alba Lechuza común Curuxa común 
Asio otus Búho chico Mou 
Otus scops Autillo europeo Moucho das orellas 
Athene noctua Mochuelo común Moucho galego 
Strix aluco Cárabo común Avelaiona 
Caprimulgus europaeus Chotacabras gris Avenoiteira cincenta 
Upupa epops Abubilla Bubela común 
Jynx torquilla Torcecuello Peto formigueiro 
Picus viridis Pito real Peto verdeal 
Lullula arborea Totovía Cotovía pequena 
Alacela arvensis Alondra común  Alberca 
Hirundo rustica Golondrina común Andoriña común 
Ptyonoprogne rupestris Andoriña dos penedos Avión roquero 
Anthus trivialis Bisbita arborea Pica das arbores 
Motacilla flava Lavandera boyera Lavandeira verdeal 
Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Lavendeira real 
Motacilla alba Lavandera blanca Lavandeira branca 
Troglodytes troglodytes Chochín Carrizo 
Prunella modularis Acentor común Azulenta común 
Hippolaris polyglotta Zarcero común Fulepa amarela 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada Papuxa das amoras 
Sylvia communis Curruca zarcera Papuxa común 
Sylvia undata Curruca rabilarga Papuxa montesa 
Phylloscopus collybita Mosquitero común Picafollas común 
Regulus ignicapillus Reyezuelo listado Esterlina riscada 
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Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
Cisticola juncidis Buitrón Picaxuncos 
Saxicola toquata Tarabilla común Chasco común 
Phoenicurus ochrurus Colirrojo tizón Rabirrubio tizón 
Erithacus rubecula Petirrojo Paparrubio común 
Luscinia megarhynchos  Ruiseñor común Ruiseñor común 
Turdus merula Mirlo común Merlo común 
Turdus philomelos Zorzal común Tordo galego 
Turdus viscivorus Zorzal charlo Tordo charlo 
Parus ater Carbonero garrapinos Ferreiriño común 
Parus major Carbonero común Ferreiro abelleiro 
Oriolus oriolus Ourolo Oropéndula 
Lanius collurio Picanzo vermello Alcaudón dorsirrojo 
Lanius meridionalis Picanzo real  Alcaudón real 
Garrulus glandarius Gaio Arrendajo 
Emberiza calandra Escribano palustre Trigueiro 
Emberiza citrinella Escribano cerillo Escribenta real 
Emberiza cia  Escribano montesino Escribenta riscada 
Emberiza cirlus Escribano soteño Escribenta liñaceira 
Miliaria calandra Trigueirón Triguero 
Serinus serinus Verdecillo Xirín 
Carduelis chloris Verderón común Verderolo común 
Carduelis carduelis Jilguero Xílgaro 
Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común Paporrubio real 
Passer domesticus Gorrión común Pardal común 
Passer montanus Gorrión molinero Pardal orelleiro 
Sturnus unicolor Estornino negro Estornino negro 
Oriolus oriolus Oropéndola Ouriolo 
Pica pica Urraca Peca rabilonga 
Corvus corone Corneja Corvo viaraz 
Corvus corax Cuervo Corvo carnazal 

FORMACIÓN: Monte medio e baixo (xesteiras, toxais e queirugais) 

Táboa 8: Especies características de ecosistemas de monte medio e baixo 

Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
REPTÍS
Lacerta lepida Lagarto ocelado Lagarto ocelado 
*Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro  
*Podarcis bocagei Lagartija de Bocage Lagartixa galega 
Coronella austriaca Culebra lisa europea Cobra lagarteira común 
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda Cobregón 
Vipera seoanei Víbora de Seoane Víbora de Seoane 
MAMÍFEROS
Canis lupus Lobo Lobo 
Vulpes vulpes Zorro rojo Raposo 
*Genetta genetta Gineta Algaria 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Rato do campo 
Rattus rattus Rata negra Rata cincenta 

Nome Científico Nome Vulgar (Castelán) Nome Vulgar (Galego) 
*Lepus granatensis Liebre ibérica Lebre 
*Oryctolagus cuniculus Coello Conejo 
AVES 
Circus cyaneus Aguilucho pálido Gatafornela 
Circus pygargus Aguilucho cenizo Rapiña cincenta 
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Lagarteiro peneireiro 
Falco subbuteo Alcotán europeo Falcón pequeño 
Falco peregrinus Falcón peregrino Halcón peregrino 
Columba palumbus Paloma torcaz Pombo torcaz 
Streptopelia turtur Tórtola común Rula común 
Tyto alba Lechuza común Curuxa común 
Asio otus Búho chico Mou 
Caprimulgus europaeus Chotacabras gris Avenoiteira cincenta 
Apus apus Vencejo común Vencello común 
Lullula arborea Totovía Cotovía pequena 
Alacela arvensis Alondra común  Alberca 
Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Picanzo vermello 
Prunella modularis Acentor común Azulenta común 
Motacilla alba Lavendeira branca Lavandera blanca 
Phoenicorus ochruros Rabirrubio común Colirrojo común 
Saxicola torcuata Chasco común Tarabilla común 
Monticola saxatilis Merlo rubio Roquero rojo 
Troglodytes troglodytes Carriza Chochín 
Anthus spinoletta Pica alpina Bisbita alpino 
Sylvia communis Curruca zarcera Papuxa común 
Sylvia undata Curruca rabilarga Papuxa montesa 
Saxicola toquata Tarabilla común Chasco común 
Turdus philomelos Zorzal común Tordo galego 
Passer domesticus Pardel común Gorrión común 
Emberiza cia  Escribano montesino Escribenta riscada 
Carduelis cannabina  Pardillo común Liñaceiro común 

RESUMO DO INVENTARIO DE FAUNA DO MUNICIPIO 

ICTIOFAUNA 

CATEGORÍAS PROTECCIÓN NOME CIENTÍFICO NOME GALEGO NOME CASTELÁN 
UICN CATÁLOGO 

NACIONAL 
Petromyzon marinus Lamprea Lamprea marina VU  
Alosa fallax Savela Saboga VU  
Anguilla anguilla Anguila Anguila VU  
Salmo salar Salmón Salmón EN  
Salmo trutta Truita Trucha común VU  
Chondrostoma arcasii Peixe Bermejuela VU  
Chondrostroma duriense Coelho Boga do Duero Boga del Duero VU  
Squalus caroliternii Escalo Bordallo VU  
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HERPETOFAUNA 

Anfibios 

CATEGORÍAS PROTECCIÓN NOME CIENTÍFICO NOME GALEGO NOME CASTELÁN 
UICN CATÁLOGO NACIONAL 

*Chioglossa lusitanica Saramaganta Salamandra rabilarga VU “De interes especial” 
Salamandra salamandra Píntiga común Salamandra VU “De interes especial” 
*Triturus boscai Pintafontes común Tritón ibérico LC “De interes especial” 
Triturus helveticus Pintafontes palmado Tritón palmeado LC “De interes especial” 
Triturus marmoratus Pintafontes verde Tritón jaspeado LC “De interes especial” 
Alytes obstetricans Sapiño comadrón Sapo partero común NT “De interes especial” 
*Discoglossus galganoi Sapiño pintoxo Sapillo pintojo ibérico LC “De interes especial” 
Bufo bufo Sapo común Sapo común LC  
Bufo calamita Sapo corriqueiro Sapo corredor LC “De interes especial” 
*Rana ibérica Rá patilarga Rana patilarga VU “De interes especial” 
Rana perezi Rá verde Rana común LC  
Rana temporaria palvipalmata Rá berbeja Rana bermeja LC “De interes especial” 

Reptiles 

CATEGORÍAS PROTECCIÓN NOME CIENTÍFICO NOME GALEGO NOME CASTELÁN 
UICN CATÁLOGO NACIONAL 

Anguis fragilis Escáncer común Lución LC “De interes especial” 
Lacerta lepida Lagarto arnal Lagarto ocelado LC  
*Lacerta schreiberi Lagato das silvas Lagarto verdinegro NT “De interes especial” 
*Podarcis bocagei Lagartixa galega Lagartija de Bocage LC “De interes especial” 
Coronella austriaca Cobra lagarteira común Culebra lisa europea LC “De interes especial” 
Malpolon monspessulanus Cobregón Culebra bastarda LC “De interes especial” 
Natrix natrix Cobra de collar Culebra de collar LC “De interes especial” 
Vipera seoanei Víbora de Seoane Víbora de Seoane LC  

ORNITOFAUNA  

CATEGORÍAS 
PROTECCIÓN 

NOME CIENTÍFICO NOME 
GALEGO 

NOME 
CASTELÁN 

UICN CATÁLOGO 
NACIONAL 

Ciconia ciconia Cigoña Cigüeña   
Ardea cinerea Garza real Garza real  “De interes 

especial” 
Anas platyrhynchos Lavanco Ánade 

azulón 
 “De interes 

especial” 
Pernis apivorus Miñato 

abelleiro 
Abejero 
europeo 

 “De interes 
especial” 

CATEGORÍAS 
PROTECCIÓN 

NOME CIENTÍFICO NOME 
GALEGO 

NOME 
CASTELÁN 

UICN CATÁLOGO 
NACIONAL 

Milvus migrans Millafre 
negro

Milano negro  “De interes 
especial” 

Circaetus gallicus Aguia 
cobreira

Águila 
culebrera 

 “De interes 
especial” 

Circus cyaneus Gatafornela Aguilucho 
pálido

 “De interes 
especial” 

Circus pygargus Tartaraña 
cincenta 

Aguilucho 
cenizo 

 “De interes 
especial” 

Accipiter gentilis Azor Azor común  “De interes 
especial” 

Accipiter nisus Gabián Gavilán 
común

 “De interes 
especial” 

Buteo buteo Miñato 
común

Busardo 
ratonero 

 “De interes 
especial” 

Falco tinnunculus Lagarteiro 
común

Cernícalo 
común

 “De interes 
especial” 

Falco subbuteo Falcón 
pequeno 

Alcotán 
europeo 

 “De interes 
especial” 

Falco peregrinus Falcón 
peregrino 

Halcón 
peregrino 

 “De interes 
especial” 

Alectoris rufa Perdiz Perdiz roja   
Coturnix coturnix Paspallás Codorniz 

común
Columba livia Pomba das 

rochas
Paloma 
bravía 

Columba palumbus Pombo
torcaz 

Paloma 
torcaz 

Streptopelia turtur Rula común Tórtola 
europea 

Cuculus canorus Cuco
común

Cuco común  “De interes 
especial” 

Tyto alba Curuxa  Lechuza 
común

 “De interes 
especial” 

Otus scops Moucho de 
orellas 

Autillo 
europeo 

 “De interes 
especial” 

Athene noctua Moucho Mochuelo 
europeo 

 “De interes 
especial” 

Strix aluco Avelaiona Cárabo 
común

 “De interes 
especial” 

Asio otus Bufo
pequeño 

Búho chico  “De interes 
especial” 

Caprimulgus europaeus Avenoiteira 
cincenta 

Chotacabras 
europeo 

 “De interes 
especial” 

Apus apus Cirrio común Vencejo 
común

 “De interes 
especial” 

Upupa epops Bubela Abubilla  “De interes 
especial” 

Picus viridis Peto verde Pito real  “De interes 
especial” 

Drendrocopus major Peto real Pico 
picapinos

 “De interes 
especial” 
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CATEGORÍAS 
PROTECCIÓN 

NOME CIENTÍFICO NOME 
GALEGO 

NOME 
CASTELÁN 

UICN CATÁLOGO 
NACIONAL 

Lullula arborea Cotovía 
pequena 

Totovía  “De interes 
especial” 

Alauda arvensis Laverca Alondra 
común

 “De interes 
especial” 

Ptyonoprogne rupestris Andoriña 
dos penedos 

Avión 
roquero

 “De interes 
especial” 

Hirundo rustica Andoriña 
común

Golondrina 
común

 “De interes 
especial” 

Hirundo daurica Andoriña 
daurica

Golondrina 
dáurica

 “De interes 
especial” 

Delichon urbica Andoriña de 
cu branco 

Avión 
común

 “De interes 
especial” 

Anthus triviales Pica das 
arbores

Bisbita 
arborea

 “De interes 
especial” 

Anthus spinoletta Pica alpina Bisbita alpino  “De interes 
especial” 

Motacilla cinerea Lavandeira 
real 

Lavendera 
cascadeña

 “De interes 
especial” 

Motacilla alba Lavendeira 
branca

Lavandera 
blanca 

 “De interes 
especial” 

Troglodytes troglodytes Carriza Chochín  “De interes 
especial” 

Prunella modularis Azulenta 
común

Acentor 
común

 “De interes 
especial” 

Erithacus rubecula Paporrubio Petirrojo  “De interes 
especial” 

Luscinia megarhynchos Rousinol 
común

Ruiseñor 
común

 “De interes 
especial” 

Phoenicorus ochruros Rabirrubio
común

Colirrojo 
común

 “De interes 
especial” 

Saxicola torcuata Chasco
común

Tarabilla 
común

 “De interes 
especial” 

Monticola saxatilis Merlo rubio Roquero rojo  “De interes 
especial” 

Turdus merula Merlo 
común

Mirlo común  “De interes 
especial” 

Turdus philomelos Turdo común Zorzal común  “De interes 
especial” 

Turdus viscivorus Tordo charlo Zorzal charlo  “De interes 
especial” 

Hippolaris polyglotta Folosa 
amarela 

Zarcero
común

 “De interes 
especial” 

Sylvia undata Papuxa do 
mato

Curruca
rabilarga 

 “De interes 
especial” 

Sylvia melanocephala Papuxa
cabecinegra 

Curruca
cabecinegra 

 “De interes 
especial” 

Sylvia communis Papuxa
común

Curruca
zarcera 

 “De interes 
especial” 

Sylvia atricapilla Papuxa das 
amoras

Curruca
capirotada 

 “De interes 
especial” 

CATEGORÍAS 
PROTECCIÓN 

NOME CIENTÍFICO NOME 
GALEGO 

NOME 
CASTELÁN 

UICN CATÁLOGO 
NACIONAL 

Phylloscopus ibericus Picafollas de 
ibérico 

Mosquitero 
ibérico 

 “De interes 
especial” 

Regulus ignicapilla Estreliña 
riscada

Reyezuelo 
listado 

 “De interes 
especial” 

Aegithalos caudatus Ferreiriño 
rabilongo 

Mito  “De interes 
especial” 

Parus cristatus Ferreiriño 
cristado 

Herrerillo 
capuchino

 “De interes 
especial” 

Parus ater Ferreirio 
negro

Carbonero 
garrapinos

 “De interes 
especial” 

Parus caeruleus Ferreiriño 
real 

Herrerillo 
común

 “De interes 
especial” 

Parus major Ferreiriño Carbonero 
común

 “De interes 
especial” 

Sitta europaea Gabeador 
azul  

Trepador 
azul 

 “De interes 
especial” 

Certhia brachydactyla Gabeador 
común

Gateador 
común

 “De interes 
especial” 

Oriolus oriolus Ourolo Oropéndula  “De interes 
especial” 

Lanius collurio Picanzo 
vermello 

Alcaudón 
dorsirrojo

 “De interes 
especial” 

Lanius meridionalis Picanzo real  Alcaudón 
real 

 “De interes 
especial” 

Garrulus glandarius Gaio Arrendajo  “De interes 
especial” 

Pica pica Pega Urraca  “De interes 
especial” 

Corvus monedula Gralla 
pequena 

Grajilla  “De interes 
especial” 

Corvus corone Corvo 
pequeño 

Corneja  “De interes 
especial” 

Corvus corax Corvo 
grande  

Cuervo  “De interes 
especial” 

Sturnus unicolor Estornino 
Negro  

Estornino 
Negro 

 “De interes 
especial” 

Passer domesticus Pardel 
común

Gorrión
común

Fringilla coelebs Pimpín 
común

Pinzón vulgar  “De interes 
especial” 

Serinus serinus Xirín  Verdecillo  “De interes 
especial” 

Carduelis carduelis Xílgaro Jilguero  “De interes 
especial” 

Carduelis camabina Liñaceiro 
común

Pardillo 
común

 “De interes 
especial” 

Phrrhula pyrrhula Cardeal  Camachuelo 
común

 “De interes 
especial” 

Emberiza citrinella Escribenta 
común

Escribano 
cerillo 

 “De interes 
especial” 
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CATEGORÍAS 
PROTECCIÓN 

NOME CIENTÍFICO NOME 
GALEGO 

NOME 
CASTELÁN 

UICN CATÁLOGO 
NACIONAL 

Emberiza cirlus Escribenta 
común

Escribano 
soleño 

 “De interes 
especial” 

Emberiza cia Escribenta 
riscada

Escribano 
montesino 

 “De interes 
especial” 

Miliaria calandra Trigueirón Triguero  “De interes 
especial” 

MAMÍFEROS 

CATEGORÍAS PROTECCIÓN NOME CIENTÍFICO NOME GALEGO NOME CASTELÁN 
UICN CATÁLOGO 

NACIONAL 
Erinaceus europaeus Ourizo cacho Erizo europeo DD  
Talpa occidentalis Toupa ibérica Topo ibérico DD  
*Galemys pyrenaicus Rato de almizcre Desmán ibérico EN “De interes especial” 
Neomys anomalus Musgaño de Cabrera Musgaño de Cabrera LC “De interes especial” 
Rhinolophus
ferrumequinum 

Morcego de ferradura grande Murciélago grande de herradura - “De interes especial” 

Rhinolophus hipposideros Morcego pequeño de 
ferradura

Murciélago pequeño de 
herradura 

- “De interes especial” 

Pipistrelus pipistrelus Morcego común Murciélago enano - “De interes especial” 
Eptevicus serotinus Morcego das hortas Murciélago hortelano - “De interes especial” 
Barbastella barbastellus Morcego das fragas Barbastela - “De interes especial” 
Canis lupus Lobo  Lobo NT  
Vulpes vulpes Raposo Zorro rojo LC  
Mustela putorius Turón  Turón NT  
Meles meles Teixugo Tejón LC  
Lutra lutra Lontra Nutria NT “De interes especial” 
Genetta genetta Lagaría Gineta LC  
Sus scrofa Porco bravo Jabalí LC  
Capreolus capreolus Corzo Corzo LC  
Scirus vulgaris Esquilo Ardilla roja LC  
Arvicola sapidus Rata de agua común Rata de agua VU  
Apodemus sylvaticus Rato do campo Ratón de campo LC  
Rattus rattus Rata cincenta Rata negra DD  
Mus domesticus  Rato caseiro Ratón casero LC  
*Lepus granatensis Lebre Liebre ibérica LC  
*Oryctolagus cuniculus Coello Conejo LC  
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ANEXO II 

SECCIÓN PONDERATIVA E CUANTITATIVA 

DO ESTUDO DA PAISAXE 

SECCIÓN CUANTITATIVA DO ESTUDO DA PAISAXE 

Táboa 1: Valoración estética dos usos do solo 
USOS DO SOLO VALOR ESTÉTICO 
Carballeira 5 
Bosque de Quercus pyrenaica 5 
Pinar 3 
Bosque mixto 3 
Bosque mixto frondosas 5 
Bosque de plantación de coníferas 3 
Bosque plantación de frondosas 4 
Bosque de ribeira 4 
Bosquetes de frondosas 4 
Bosquetes de coníferas 3 
Bosquetes mixtos 4 
Matorral 2 
Cultivos e prados 3 
T.D. Incendios 1 
Complementos do bosque 3 
Superficie urbanizada 1 

Táboa 2: Valoración estética da fragmentación da paisaxe 
Nº USOS NA VENTANA 

DE 25 HA 
VALOR ESTÉTICO 

< 2 1 
2-3 2 
3-4 3 
4-7 4 
>7 5 

Táboa 3: Esquema de agrupamento da calidade visual intrínseca  
(calidade de usos e fragmentación) 

CALIDADE VISUAL USOS SOLO 
1 2 3 4 5 

1 1 1 2 3 4 
2 1 2 3 4 5 
3 1 2 4 5 5 

C
A

LI
DA

DE
E 

VI
SU

A
L

4 1 3 4 5 5 
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 5 - - - - - 

Táboa 4: Breve descrición e valoración estética das unidades fisiográficas 
UNIDADES 

FISIOGRÁFICAS 
DESCRICIÓN VALOR 

ESTÉTICO 
1 o Altitude: 525 - 760 m. 

o Pendentes suaves (3 – 7%). 
o Inclue o val do Arnego desde o rego de Devesiñas cós seus principais afluentes . 

5

2 o Altitude: 675 - 840 m. 
o Zonas llanas e pendentes suaves (3 – 7%). 
o Abranxe o val do Arnego no seu nacemento e os seus afluentes ata o rego de 

Devesiñas, e o nacemento dos cursos fluvias dos vales anteriores. 

4

3 o Altitude: 675 - 1010 m . 
o Pendentes moderadas chegando ata as escarpadas. 
o Zonas de cumio dos montes: Guillar, Queimado, Cantelle, Pena de Francia, Cabreiro 

e Suime; e as ladeiras altas dos montes de maior altitude. 

3

4 o Altitude: 925 – 1087 m. 
o Pendentes moderadas (10 – 20%). 
o Zonas de cumio dos montes mais elevados: Faro, Pena Maior, Loureiro. 

4

Táboa 5: Valoración estética da litoloxía 
GRUPOS LITOLÓXICOS VALOR ESTÉTICO 

Rochas detríticas Cuaternarias 2 
Rochas graníticas 4 

Rochas sedimentarias de natureza silícea 3 
Rochas metasedimentarias 3 

Táboa 6: Esquema de agrupamento da calidade visual intrínseca: xeomorfoloxía 
(Unidades fisiográficas e litoloxía) 

CALIDADE VISUAL UNIDADES FISIOGRÁFICAS 
1 2 3 4 5 

1 - - - - - 
2 - - 3 4 5 
3 - - 3 4 5 
4 - - 4 5 5 LI

TO
LO

XÍ
A

5 - - - - - 

Táboa 7: Esquema de agrupamento da calidade visual intrínseca  
(calidade visual de usos – fragmentación e xeomorfoloxía) 

CALIDADE VISUAL USOS SOLO-FRAGMENTACIÓN 
1 2 3 4 5 

1 - - - - - 
2 - - - - - 
3 1 2 3 4 5 
4 1 2 3 4 5 

C
A

LI
DA

DE
 V

IS
UA

L
XE

O
M

O
RF

O
LO

XÍ
A

5 1 2 4 5 5 

Táboa 8: Ponderación dos elementos positivos e negativos na calidade extrínseca 
ELEMENTOS PONDERACIÓN 

Ríos 0,60 

Po
sit

iv
os

Elementos 
arquitectónicos 

0,20 

Núcleo urbán 0,20 
Estradas 0,25 

Minas 0,25 
Granxas 0.20 N

eg
a

tiv
os

 

Líña de alta tensión 0,10 

Táboa 9: Esquema de agrupamento trala tabulación cruzada da calidade visual intrínseca e  
elementos positivos  

CALIDADE VISUAL INTRÍNSECA 
1 2 3 4 5 

1 1 2 3 5 5 
2 1 2 3 4 5 
3 1 2 3 4 5 EL

EM
EN

TO
S 

PO
SI

TIV
O

S

4 1 3 4 5 5 
5 2 3 4 5 5 
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Táboa 10: Esquema de agrupamento trala tabulación cruzada da calidade visual intrínseca e 
elementos positivos e negativos 

CALIDADE VISUAL INTRÍNSECA + ELEMENTOS POSITIVOS 
1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 
2 1 2 3 4 5 
3 1 1 2 4 5 EL

EM
EN

TO
S 

N
EG

A
TIV

O
S

4 1 1 2 3 4 

Táboa 11: Fraxilidade da vexetación 
TIPOS DE VEXETACIÓN VALOR  FRAXILIDADE 

Carballeira 1 
Bosque de Quercus pyrenaica 1 
Pinar 1 
Bosque mixto 1 
Bosque mixto frondosas 1 
Bosque de plantación de coníferas 2 
Bosque plantación de frondosas 2 
Bosque de ribeira 1 
Bosquetes de frondosas 3 
Bosquetes de coníferas 4 
Bosquetes mixtos 3 
Matorral 4 
Cultivos e prados 5 
T.D. Incendios 5 
Complementos do bosque 3 

Táboa 12: Ponderación dos potenciais puntos de observación 
PUNTOS OBSERVACIÓN PONDERACIÓN 

Ríos 0,15 
Elementos 

arquitectónicos 
0,15 

Edificacións 0.40 
Estradas 0,30 

Táboa 13: Esquema de agrupamento trala tabulación cruzada da fraxilidade visual intrínseca e  
extrínseca  

FRAXILIDADE VISUAL INTRÍNSECA 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 3 3 
3 1 2 3 3 4 
4 1 3 3 4 4 FR

A
XI

LI
D

A
D

E 
V

IS
UA

L 
IN

TR
ÍN

SE
C

A
 

5 2 3 4 4 5 

Táboa 14: Esquema de agrupamento trala tabulación cruzada da calidade visual e  
fraxilidade visual  

CALIDADE VISUAL  
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 2 2 
3 1 2 3 3 3 
4 1 2 3 4 4 FR

A
XI

LI
DA

DE
 

VI
SU

A
L 

 

5 1 2 3 4 5 
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ANEXO III 

CARTOGRAFÍA
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