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MEMORIA XUSTIFICATIVA
PARTE I. INFORMACIÓN
1.

INTRODUCIÓN, ANTECEDENTES E MARCO LEGAL

1.1.

INTRODUCIÓN E ANTECEDENTES

O Concello de Barro conta cun Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que foi aprobado
definitivamente por Acordo do Pleno Municipal en data 23.05.2003, ao abeiro da Lei 1/1997, do 24
de marzo, do solo de Galicia, e da disposición transitoria terceira da Lei 9/2002, do 30 de decembro,
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA).
No ano 2009, o Concello de Barro iniciou a tramitación dunha modificación puntual do PXOM, a
número 2, para modificar a ordenación establecida en 3 ámbitos concretos (Ámbito 1-Valbón,
Ámbito 2-Outeiro e Ámbito 3-San Antoniño). A modificación foi aprobada definitivamente polo
Consello da Xunta de Galicia, mediante Decreto 18/2015, de data 29.01.2015, publicado no Diario
Oficial de Galicia núm. 28 do 11 de febreiro de 2015, sendo publicada a normativa no Boletín Oficial
da Provincia de Pontevedra núm. 39 do 26 de febreiro de 2015.
O citado Decreto 18/2015 foi anulado parcialmente, só no relativo ao ámbito 1, de Valbón, pola
Sentenza 475/2016, do 28 de xullo de 2016, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (P.O.
4132/2015).
Unha vez analizada a sentenza, constátase que o motivo que levou á anulación da modificación
puntual no relativo ao ámbito de Valbón foi que durante a tramitación produciuse un cambio de
trazado nun dos viarios previstos, sen que o novo trazado fose sometido novamente a información
pública e consultas, considerando o alto tribunal que este cambio tivo a consideración dunha
modificación substancial, no que á tramitación ambiental se refire.
Á vista do anterior, o Concello de Barro decide acometer unha nova modificación puntual para o
antedito ámbito, o de Valbón, dun xeito similar á modificación anulada, pero con certas
modificacións que favorezan unha ordenación de máis fácil execución e con menos afeccións tanto
no territorio como nas propiedades dos particulares, facendo máis viable a execución dos novos
viarios previstos.
TRAMITACIÓN DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA
A tramitación iniciase mediante a remisión do documento ambiental estratéxico (DAE) e do borrador
do plan á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, documentos que foron
sometidos a consulta pública entre o 29.09.2017 e o 29.11.2017.
Logo do antedito período de consulta, en data 09.01.2018 a directora xeral de Calidade Ambiental e
Cambio Climático resolve non someter a modificación puntual proposta (Modificación Puntual núm. 3
do PXOM, en diante MP3) ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria. Na
proposta que motiva a resolución establécense unha serie de determinacións a ter en conta, entre
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outras, a necesidade de realizar unha prospección do ámbito que permita localizar e identificar
outros bens do patrimonio cultural –especialmente elementos arqueolóxicos- susceptibles de ser
catalogados.
Con tal motivo, o concello encarga a realización da antedita prospección, para o cal remítese á
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o proxecto de intervención
correspondente, redactado polo arqueólogo D. Andrés Bonilla Rodríguez.
A prospección arqueolóxica foi autorizada mediante Resolución da Dirección Xeral do Patrimonio
Cultural recibida polo concello en data 17.04.2018, e realizada polo arqueólogo indicado nos días 18
e 19 de abril de 2018.
Como resultado da prospección, o arqueólogo emite informe memoria de data 23.04.2018 no que
propón unha serie de medidas, entre elas, a protección dos restos de dous muíños atopados
durante o traballo realizado.
Á vista do anterior, e en relación ao previsto no borrador sometido a avaliación ambiental,
determinouse a necesidade de introducir no proxecto de modificación puntual a ampliación do
catálogo de bens culturais do PXOM coa inclusión dos dous elementos detectados.
APROBACIÓN INICIAL, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORMES SECTORIAIS.
O proxecto da modificación puntual núm. 3, incluíndo tamén a modificación do catálogo do PXOM,
foi aprobado inicialmente mediante o Acordo do Pleno do 4 de xullo de 2018, e sometido a
información pública polo prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación do
correspondente anuncio no Diario Oficial de Galicia (DOGA).
O anuncio foi publicado no DOGA núm. 148 de 3 de agosto de 2018, e, polo tanto, o prazo de
información pública finalizou con data 3 de outubro de 2018.
Remitida a documentación aprobada inicialmente da modificación puntual á Dirección Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo aos efectos do establecido no artigo 60.7 da LSG foron
solicitados os informes sectoriais autonómicos preceptivos.
Unha vez concluída a fase de información pública e de emisión dos informes sectoriais, procedeuse
a incorporar no documento as consideracións efectuadas co fin de continuar a tramitación da
modificación puntual.
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PROMOTOR E EQUIPO REDACTOR

A modificación puntual é promovida polo Concello de Barro, e o equipo redactor estará constituído
polos seguintes técnicos:
José Jorge Santos Ogando, arquitecto colexiado núm. 2.191 do Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia (COAG)
José Carlos Mera Rodríguez, arquitecto colexiado núm. 3006 do COAG
Carlos D. Besada Ferreiro, arquitecto colexiado núm. 2.810 do COAG

1.3.

MARCO LEGAL

1.3.1. Lei do solo de Galicia
A presente modificación puntual formúlase ao abeiro da vixente Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia (LSG).
De acordo co establecido nos artigos 82 e 83 da LSG, os instrumentos de planeamento urbanístico
terán unha vixencia indefinida, se ben poderán modificarse cando concorran razóns de interese
público xustificadas. En relación a estas modificacións, establécese que:
Artigo 83. Modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico
2. A alteración do contido dos instrumentos de planeamento urbanístico poderá levarse a cabo
mediante a revisión deles ou mediante a modificación dalgún dos seus elementos.
3. Enténdese por revisión do planeamento xeral a adopción de novos criterios respecto da estrutura
xeral e orgánica do territorio ou da clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo territorial
distinto, pola aparición de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que
incidan substancialmente sobre a ordenación ou polo esgotamento da súa capacidade.
4. Nos demais supostos, a alteración das determinacións do plan considerarase como modificación
deste, aínda cando a dita alteración implique cambios na clasificación, na cualificación do solo ou na
delimitación do ámbito dos polígonos.
5. A revisión do planeamento e as modificacións de calquera dos seus elementos suxeitaranse ás
mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación.
6. No caso das modificacións do planeamento xeral que teñan por obxecto a delimitación do solo de
núcleo rural de acordo co establecido no artigo 23, tramitaranse seguindo o procedemento establecido
no artigo 78 desta lei.

A alteración do PXOM recollida no presente documento, tal como veremos na memoria xustificativa,
non supón a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e orgánica do territorio ou da
clasificación do solo. Trátase, polo tanto, dunha modificación puntual do actual planeamento xeral, e
non dunha revisión do mesmo.
A modificación puntual suxeitarase ás mesmas disposicións establecidas para a tramitación e
aprobación do propio plan xeral, segundo o disposto na LSG.
1.3.2. Regulamento da Lei do solo de Galicia
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Mediante o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, foi aprobado o Regulamento da Lei 2/2016, do
solo de Galicia (RLSG). Neste regulamento desenvólvense con máis precisión as determinacións da
LSG.
Se ben no que respecta ao establecido no citado artigo 83 da lei, no artigo 200 do RLSG recóllese
idéntica regulación, o contido do regulamento será tido en conta ao longo do presente documento,
tanto no relativo ás determinacións da propia modificación como á súa tramitación.
En concreto, no artigo 144 do RLSG establécese o procedemento de tramitación do planeamento
xeral, e, polo tanto, tamén o das súas modificacións.
Artigo 144. Procedemento para a aprobación do plan xeral de ordenación municipal
1. O concello promotor do plan poderá solicitar da consellería competente en materia de urbanismo
canta documentación considere necesaria ou de interese para a redacción do plan xeral de
ordenación municipal de que se trate (artigo 60.1 da LSG).
A consellería, no prazo máximo dun mes, facilitará á Administración municipal a documentación
solicitada e coordinará canta información se deba ter en conta para a redacción do instrumento de
planeamento e que deba ser achegada polos diferentes departamentos da Administración autonómica
(artigo 60.1 da LSG).
2. Iniciada a fase de formulación do planeamento xeral, redactarase un borrador do plan e un
documento inicial estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente (artigo 60.2 da LSG).
O borrador será un documento preparatorio do plan que conteña as liñas esenciais do planeamento e
permita coñecer os seus criterios, obxectivos e solucións xerais, así como a súa análise urbanística.
Terá o contido mínimo establecido no artigo 145.
3. O concello promotor do plan trasladará a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica, un
borrador do plan co contido necesario para a súa análise urbanística e o documento inicial estratéxico
ao órgano ambiental, o cal comprobará, no prazo máximo dun mes, que aqueles inclúen os
documentos exixibles e solicitará, na súa falta, que se acheguen os documentos preceptivos
(artigo 60.3 da LSG).
4. O órgano ambiental someterá esa documentación ás consultas do órgano competente en materia
de urbanismo, das demais administracións públicas afectadas e das persoas interesadas, que se
pronunciarán no prazo máximo de dous meses. Transcorrido este prazo, o procedemento continuará
nos termos establecidos na lexislación vixente (artigo 60.4 da LSG).
Simultaneamente serán consultadas, entre outras, as empresas ou entidades titulares dos sistemas de
infraestruturas de servizos, as cales deberán facilitar información sobre os seus plans de
investimentos en infraestruturas en vigor, así como sobre a planificación estratéxica plurianual para a
súa adecuada coordinación coa planificación urbanística. Na dita información deberanse recoller as
infraestruturas que a entidade ou empresa deba realizar para a atención do crecemento previsible da
demanda e para a prestación dos servizos coa calidade regulamentariamente exixida.
Realizadas as consultas, o órgano ambiental, no prazo de dous meses contados desde o efectivo
cumprimento dos trámites anteriores e a recepción da documentación completa, formulará o
documento de alcance do estudo ambiental estratéxico que, como mínimo, incluirá todas aquelas
administracións públicas que deban emitir informe sectorial de conformidade coa lexislación aplicable
(artigo 60.4 da LSG).
O documento de alcance do estudo ambiental estratéxico estará á disposición do público a través da
sede electrónica do órgano ambiental e do órgano da Administración pública que teña a competencia
para a aprobación do plan xeral, segundo o caso.
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5. O concello elaborará o estudo ambiental estratéxico atendendo aos criterios contidos no documento
de alcance e de conformidade co contido exixible pola lexislación vixente, e de resultas deste
elaborará a versión inicial do plan (artigo 60.5 da LSG).
6. O concello, logo do informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a conformidade do
plan coa lexislación vixente, procederá á súa aprobación inicial e someterá o documento a información
pública durante un prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de
Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia (artigo 60.6 da LSG).
A documentación sometida a información pública abarcará todos os documentos integrantes do
expediente tramitado, incluídos un resumo executivo, o estudo ambiental estratéxico e un resumo non
técnico do estudo ambiental estratéxico (artigo 60.6 da LSG).
O resumo executivo conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:
a) Os ámbitos en que a nova ordenación altere a vixente, cun plano da súa situación e indicación do
alcance da dita alteración.
b) De ser o caso, os ámbitos en que se suspenda o outorgamento de licenzas e a tramitación doutros
procedementos, indicando a duración da suspensión.
7. O concello trasladará esta documentación ao órgano competente en materia de urbanismo, o cal
realizará as consultas previstas no documento de alcance do estudo ambiental estratéxico, dará
audiencia aos municipios limítrofes e solicitará os informes sectoriais autonómicos preceptivos, que
deberán ser emitidos no prazo de tres meses; transcorrido este, entenderanse emitidos con carácter
favorable (artigo 60.7 da LSG).
Respecto dos informes sectoriais a que se fai referencia neste punto 7 e no punto 8 seguinte, no
anexo II recóllese unha listaxe dos ditos informes e do momento en que deberá solicitarse cada un
deles, de acordo coa normativa sectorial correspondente.
Cumpridos os trámites anteriores, o órgano competente en materia de urbanismo remitirá ao concello
o seu resultado, e poderase continuar o procedemento (artigo 60.7 da LSG).
8. O concello deberá solicitar, no momento en que corresponda, os demais informes sectoriais que
resulten preceptivos de conformidade coa lexislación vixente (artigo 60.8 da LSG).
9. Tomando en consideración as alegacións formuladas nos trámites de información pública e de
consultas, o concello modificará, de ser preciso, o estudo ambiental estratéxico e elaborará a proposta
do plan, que remitirá ao órgano ambiental xunto co expediente de avaliación ambiental estratéxica
completo (artigo 60.9 da LSG).
O expediente de avaliación ambiental estratéxica completo estará constituído pola proposta final do
plan, o estudo ambiental estratéxico, o resultado da participación pública e consultas, así como por un
documento resumo que describa como se integraron na proposta final do plan os aspectos ambientais,
o estudo ambiental estratéxico, a súa adecuación ao documento de alcance e o resultado das
consultas realizadas e como estas se formaron en consideración.
10. O órgano ambiental, no prazo máximo dun mes, realizará unha análise técnica do expediente e
unha análise dos efectos significativos da aplicación do plan no ambiente. Se durante a referida
análise observa algunha deficiencia, instará o concello á reparación no prazo máximo de tres meses.
Neste suposto, suspenderase o cómputo do prazo para a formulación da declaración ambiental
estratéxica (artigo 60.10 da LSG).
Se, transcorridos tres meses desde o requirimento do órgano ambiental, o concello non remitiu o
expediente reparado, ou se unha vez presentado, for insuficiente, o órgano ambiental dará por
finalizada a avaliación ambiental estratéxica e notificará ao concello promotor e á consellería
competente en materia de urbanismo a resolución de terminación (artigo 60.10 da LSG).
11. O órgano ambiental, tras realizar a análise técnica do expediente, no prazo de dous meses,
contados desde a recepción da documentación completa, formulará a declaración ambiental
estratéxica, que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano
ambiental (artigo 60.11 da LSG).
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No que respecta á vixencia e ao procedemento de modificación da declaración ambiental estratéxica,
aplicarase o disposto na normativa ambiental.
12. Cumpridos os trámites sinalados nas alíneas precedentes, o concello incorporará o contido da
declaración ambiental estratéxica ao plan, introducindo as modificacións que sexan necesarias,
elaborará un extracto co contido sinalado no artigo 82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro e no
artigo 199.2 deste regulamento, e indicará as medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no
ambiente da aplicación do plan (artigo 60.12 da LSG).
No caso de que se introducisen modificacións que signifiquen un cambio substancial do documento
inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto da clasificación e cualificación do
solo ou en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información
pública (artigo 60.12 da LSG).
Esta circunstancia deberá ser obxecto de informe do secretario municipal con carácter previo ao
acordo plenario correspondente.
13. Logo do informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais respecto da integridade documental
do expediente, das actuacións administrativas realizadas e da conformidade do plan coa lexislación
vixente, o concello aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que sexan
pertinentes. O expediente completo, debidamente dilixenciado, será remitido á consellería competente
en materia de urbanismo (artigo 60.13 da LSG).
14. A consellería, no prazo dun mes, examinará a integridade do proxecto de plan. De se apreciar
algunha deficiencia, requirirá a súa emenda. Ata o cumprimento efectivo do requirimento non
comezará o cómputo do prazo legal para resolución sobre a aprobación definitiva do documento
(artigo 60.14 da LSG).
15. Respecto dos plans xerais daqueles concellos con poboación superior a 50.000 habitantes, a
consellería competente en materia de urbanismo, no prazo de tres meses, contados desde a entrada
do expediente completo no rexistro da consellería, emitirá informe preceptivo e vinculante sobre as
seguintes cuestións:
a) A integridade e suficiencia dos documentos que integran o plan.
b) A conformidade do plan coa lexislación urbanística vixente e a adecuación das súas determinacións
á protección do medio rural.
c) A coherencia do plan coas directrices de ordenación do territorio, co Plan de ordenación do litoral e
cos demais instrumentos de ordenación do territorio.
d) A incidencia do plan sobre as materias de competencia autonómica e sobre as políticas
autonómicas de desenvolvemento sustentable e a articulación das infraestruturas de carácter local cos
elementos vertebradores do territorio de alcance supramunicipal (artigo 60.15 da LSG).
Transcorrido este prazo sen que se comunicase o informe solicitado, entenderase emitido con carácter
favorable e poderá continuar a tramitación do plan (artigo 60.15 da LSG).
16. Respecto dos plans xerais daqueles concellos con poboación inferior a 50.000 habitantes, a
consellería, no prazo de tres meses, contados desde a entrada do expediente completo no rexistro da
consellería, adoptará motivadamente algunha das seguintes decisións:
a) Aprobar definitivamente o plan, nos mesmos termos en que se formula.
b) Aprobar definitivamente o plan coas condicións precisas e determinadas que se xulguen necesarias
para reparar as deficiencias que presente o documento, derivadas das cuestións da súa competencia
sinaladas no punto 15 anterior. Neses casos, de ser necesario, procederase de acordo co establecido
nos artigos 62 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e 147 deste regulamento.
c) Aprobar parcialmente o documento, cando as deficiencias afecten áreas ou determinacións tan
concretas que, prescindindo delas, o planeamento se poida aplicar con coherencia. A parte obxecto de
reparos quedará en suspenso ata a súa rectificación, e resultará aplicable nesas áreas o réxime
contido nos artigos 89 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e 204 deste regulamento.
d) Non outorgar a aprobación definitiva (artigo 60.16 da LSG).
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O plan xeral entenderase aprobado definitivamente se transcorren tres meses desde a entrada do
expediente completo no rexistro do órgano competente sen que este comunicase a resolución, sempre
que o plan conteña os documentos e determinacións preceptivos (artigo 60.16 da LSG).
17. Para resolver sobre a aprobación definitiva, a consellería competente en materia de urbanismo
analizará as cuestións sinaladas no punto 15 anterior (artigo 60.17 da LSG).
18. O acordo de aprobación definitiva do plan xeral e o documento que conteña a súa normativa serán
publicados segundo o disposto no artigo 82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e no artigo 199 deste
regulamento.

O presente documento constitúe o documento para proceder á aprobación provisional.
En canto á estrutura do documento, no artigo 58 da LSG e nos artigos 131 a 143 do regulamento
detállase o contido mínimo dun plan xeral de ordenación municipal, que se estruturará nos seguintes
apartados:
a) Memoria xustificativa dos seus fins e obxectivos, así como das súas determinacións.
a. Información
b. Xustificación
c. Anexos
b) Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional e da mobilidade.
c) Memoria xustificativa da adaptación ao ambiente e protección da paisaxe.
d) Estudo ambiental estratéxico e declaración ambiental estratéxica.
e) Planos de información, incluíndo as afeccións sectoriais.
Información xeral
a. Usos do solo existentes
b. Mapa de riscos
c. Características topográficas do territorio
d. Instrumentos de ordenación do territorio e afeccións da normativa sectorial
e. Identificación de elementos a catalogar
f.

Determinacións da ordenación estrutural e clasificación do solo, referidas ás áreas contiguas
dos municipios estremeiros

g. Evolución urbanística do concello
h. Redes xerais de servizos existentes
i.

Rede xeral de comunicacións

j.

Identificación e localización dos espazos libres, zonas verdes e equipamentos existentes

Información do solo urbano
k. Perímetro do solo urbano.
l.

Ás características das obras de urbanización, do viario e das redes de servizos existentes.

m. Ás características das edificacións existentes.
n. Delimitación das áreas que non conten con todos os servizos pero que estean ocupadas pola
edificación ...
Planos de información do solo de núcleo rural.
f) Planos de ordenación urbanística.
Planos de ordenación xeral do territorio
a. Planos da estrutura xeral e orgánica do territorio
b. Planos de clasificación e categorización do solo
c. Planos de delimitación dos sectores de solo urbanizable e dos ámbitos de solo urbano non
consolidado, así como das posibles áreas de actuación integral en núcleo rural
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d. Planos de delimitación das áreas de repartición delimitadas, sinalando e grafando, no seu caso,
os sistemas xerais incluídos ou adscritos a elas
Planos de ordenación do solo urbano
e. Determinación do seu ámbito concreto a partir da delimitación do seu perímetro.
f.

Identificación e delimitación dos diferentes distritos que nel se establezan.

g. Diferenciación do solo urbano consolidado do solo urbano non consolidado.
h. Diferenciación, dentro do solo urbano non consolidado, dos terreos nos que sexan necesarios
procesos de urbanización, de reforma interior ou renovación urbana, ou nos que se vaian
desenvolver actuacións de dotación cun incremento de aproveitamento superior ao 30%.
Planos de ordenación do solo urbano consolidado
i.

Cualificación urbanística de todo o ámbito, reflectindo as ordenanzas de aplicación
correspondentes a cada zona.

j.

Delimitación dos espazos libres e zonas verdes públicas existentes e previstas.

k. Localización dos equipamentos existentes e previstos, sinalando o seu carácter público ou
privado.
l.

Trazado e características da rede viaria.

m. Situación e ás características da previsión de aparcadoiros públicos.
n. Trazado e características das infraestruturas de redes de servizos.
Planos de ordenación do solo urbano non consolidado, do solo urbanizable e das áreas de
actuación integral en solo de núcleo rural
o. Delimitación de cada sector de solo urbanizable, de cada área de actuación integral e de cada
ámbito de solo urbano non consolidado, con expresión da súa superficie.
p. Desenvolvemento dos sistemas da estrutura xeral do territorio afectos ao ámbito ou sector.
q. Localización dos centros de servizo e trazado das redes de servizos que prevexa o plan.
r. Asignación de usos globais coas súas intensidades correspondentes.
Planos de ordenación do solo de núcleo rural
Planos de ordenación do solo rústico
g) Normas urbanísticas.
h) Estratexia de actuación e estudo económico.
i) Catálogo de elementos que se deben protexer.
j) Informe ou memoria de sustentabilidade económica.
k) Informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial aplicable.

1.4.

ESTRUTURA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

No presente caso, o contido do documento deberá adaptarse á escasa entidade e á finalidade da
modificación proposta, de xeito que se estruturará nos seguintes apartados:
MEMORIA INFORMATIVA
-

Introdución e antecedentes da modificación puntual proposta

-

Identificación das características básicas do territorio: características naturais, físicas e
demográficas, usos do solo, identificación de riscos e de núcleos de poboación, afeccións
sectoriais, ...

-

Análise do planeamento e dos instrumentos de ordenación do territorio vixentes que afectan ao
ámbito de intervención
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MEMORIA XUSTIFICATIVA
-

Xustificación da necesidade e procedencia da modificación puntual proposta

-

Descrición da nova ordenación proposta

-

Xustificación do cumprimento de estándares urbanísticos

-

Cumprimento da lexislación sectorial aplicable

-

Xustificación de adaptación ao ambiente e da protección da paisaxe

-

Xustificación do cumprimento do informe ambiental estratéxico e dos informes sectoriais emitidos
durante a súa tramitación

-

Xustificación do cumprimento dos informes sectoriais emitidos logo da aprobación inicial

-

Resultado da información pública

ESTUDIO ECONÓMICO E ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN
-

Estratexia de actuación e obtención de terreos necesarios

-

Custo económico previsto

-

Capacidade de inversión

ORDENANZAS URBANÍSTICAS
-

Normas de urbanización

-

Ordenanza de protección medioambiental durante a execución as obras

-

Ordenanza de protección do patrimonio cultural

-

Afeccións aeronáuticas

ANEXOS
-

Informes emitidos durante a tramitación ambiental

-

Resultado da prospección arqueolóxica e patrimonial

-

Modificación do catálogo do PXOM

-

Listado de propietarios

PLANOS
-

Planos de información

-

Planos de ordenación
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2. CARACTERÍSTICAS NATURAIS E FÍSICAS DO TERRITORIO
2.1.

SITUACIÓN XEOGRÁFICA

O Concello de Barro está situado na zona suroeste de Galicia, no noroeste da provincia de
Pontevedra, e lindando polo sur co municipio de Pontevedra, polo norte co de Portas, polo este co
de Moraña, e polo oeste co de Meis.

Situación do concello de Barro
Forma parte da comarca de Pontevedra, e ten unha superficie de 37,6 km², distribuídos en seis
parroquias
-

Portela (San Mamede)

-

Perdecanai (Santa María)

-

Agudelo (San Martín)

-

Curro (Santa María)

-

Barro (San Breixo)

-

Valiñas (San Andrés)

O territorio do municipio está atravesado por tres dos principias eixos de transporte terrestre da
comunidade: a estrada nacional 550, a autoestrada AP.9 e a vía ferroviaria do eixo atlántico (Coruña
– Vigo). O centro administrativo e dotacional do municipio está no núcleo urbano de San Antoniño,
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no que se sitúan a casa consistorial, o colexio, a escola infantil, o centro de saúde, ..., e que é o que
concentra boa parte da poboación do concello, así como a maior parte da actividade edificatoria das
últimas décadas. O resto da poboación distribúese dun xeito máis disperso nun gran número de
núcleos de carácter rural, articulados por unha rede de estradas (nacional, autonómica, provincial e
locais). Nos últimos anos vense desenvolvendo por parte da Deputación Provincial un polígono
industrial de importantes dimensións a carón do núcleo de Curro, xunto ao enlace da autoestrada

CN.550
SAN ANTONIÑO

FFCC

AP.9

AP-9.

POLÍGONO INDUST.

CURRO

Estrutura territorial do Concello de Barro

En canto ao ámbito da modificación puntual, esta limítase a trazar ou completar o trazado de tres
pequenos tramos de viarios situados xusto ao oeste do núcleo de San Antoniño e da N-550.
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SAN ANTONIÑO

FFCC

N.550
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ZONA DE
ACTUACIÓN

Zona de actuación

2.2.

TOPOGRAFÍA

O municipio de Barro sitúase nunha zona de transición entre o fondo da ría de Pontevedra e a zona
interior montañosa, ao pé dos relevos prelitorais. En xeral, a topografía de Barro caracterízase por
ser pouco montañosa a pesar de contar con cotas que roldan os 600 m e pendentes considerables.
As principais altitudes localízanse nos montes Acival (541 m) ao leste e Castrove (450 m) no oeste
municipal. Ambos os montes enfrontados descenden ata niveis moi baixos correspondentes co val
definido pola depresión meridiana que atravesa o concello en dirección norte-sur. Esta configuración
orográfica limitou os crecementos e situou os asentamentos de poboación nesa zona de val onde se
localizan as áreas máis chairas. O núcleo de San Antoniño disponse así sobre unha zona do val
configurado polo río Chaín. Así, as áreas de repartición mais próximas ao arroio de As Bouzas
(afluente do Chaín) presentan as cotas máis baixas, mentres que a cota ascende progresivamente
cara ao outro lado da estrada nacional e cara ao oeste.
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CLIMATOLOXÍA

O ámbito da MP presenta un clima de tipo oceánico, do mesmo xeito que todos os municipios das
Rías Baixas, caracterizado por unha forte humidade e abundantes choivas, no que a proximidade do
océano Atlántico supón unha regulación do réxime térmico e pluviométrico.
A temperatura media anual rexistrada no ámbito de estudo é de 14,4 ºC. As precipitacións anuais
alcanzan os 1.647 mm sendo mínimas no mes de xullo e máximas nos meses de outubro a marzo.
Este feito fai que o período de mínima precipitación coincida cos meses de máxima
evapotranspiración incrementando a probabilidade de que se produza un período de déficit hídrico
en época estival.
Segundo a clasificación agroecolóxica de Papadakis, o Réxime Térmico de inverno é de tipo Citrus
(Ci) e o Réxime Térmico de verán de tipo Arroz (Ou), que en combinación proporcionan ao ámbito
un Réxime Térmico do tipo Marítimo Tépedo. Neste tipo de inverno obtéñense os froitos de mellor
calidade, aínda que as xeadas poden ocasionar perdas sensibles algúns anos podendo ser un factor
limitante para o cultivo.
2.4.

HIDROLOXÍA

A rede hidrográfica municipal pertence á Conca do río Umia. Os pequenos arroios que discorren por
Barro como o de Lourido, As Bouzas ou Santa Susana tributan as súas augas ao río Chain que se
configura como o de maior importancia do termo municipal. Este río nace no municipio de Moraña e
atravesa Barro polo seu extremo máis setentrional.
No ámbito da MP existe un curso de auga recoñecible, o denominado rego de Areal, que é cruzado
polas dúas pontes existentes sobre os que se prevé actuar. Tense en conta esta situación co
obxectivo de protexer e manter os valores deste ecosistema fluvial e minimizar as posibles afeccións
derivadas do desenvolvemento da modificación puntual, especialmente durante a fase de
construción dos viarios.
O ámbito de estudo polo substrato eminentemente granítico e metamórfico non presenta, a priori,
unhas características favorables para o desenvolvemento de acuíferos en profundidade limitándose
a súa localización ás formacións superficiais relacionadas con leitos fluviais que en ocasións ven
favorecida a súa recarga pola existencia de fracturas próximas.
2.5.

XEOLOXÍA

No ámbito de estudo predominan as rocas graníticas tardihercinianas que constitúen a última
manifestación da orogenia hercínica, representadas por granodioritas biotíticas, tipo Caldas de Reis
con anfibol. Unha das características máis significativas do granito de Caldas é a súa forma de
desagregarse rapidamente (a escala xeolóxica), dando lugar a tipos de chans e formas de paisaxe
que destacan e diferéncianse dos producidos polos granitos de dous micas.
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Na contorna do ámbito da MP existen depósitos cuaternarios representados por chairas aluviáis e
fondos de vaguada cunha estrutura composta por grans grosos, cantos rodados e gravas.
As características hidroxeolóxicas están fortemente condicionadas pola litoloxía e tectónica dos
materiais existentes. Nesta zona granítica a viabilidade de augas profundas é escasa e o
afloramento de augas superficiais é debida aos numerosos planos de fracturas que actúan como
canalizadores e acumuladores das augas de chuvia.

Planos xeolóxico e xeolóxico continuo (Fonte: Instituto Xeolóxico e Mineiro de España)
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FAUNA

A fauna existente ten un forte carácter antrópico polo que as especies atópanse moi adaptadas a
medios urbanos onde se pode xeneralizar a perda de grandes vertebrados e unha diminución de
especies silvícolas en beneficio das antropófilas, de menor interese para a conservación.
En xeral, entre as especies e taxones asociados a hábitats humanos non aparecen endemismos, nin
especies en perigo de extinción, dadas as súas características etolóxicas
Inventario faunístico:
Anfibios
Nome científico

Nome común

Alytes obstetricans

Sapo partero

Bufo bufa

Sapo

Rana iberica

Rana patilarga

Jriturus boscai

Tritón ibérico

Réptiles
Nome científico

Nome común

Coronella austriaca

Culebra lisa

Lacerta hispanica

Lagartija ibérica

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

Natrix natrix

Culebra de collar

Mamíferos
Nome científico

Nome común

Apodemos silvaticus

Ratón

Arvicola sapidus

Rata de agua

Crocidura russula

Musaraña

Eliomys quercinus

Lirón careto

Erinaceus europaeus

Erizo

Meles meles

Tejón

Mustela nivalis

Donicela

Mus musculus

Ratón casero

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago común

Talpa occidentalis

Topo
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Avifauna
Nome científico

Nome común

Acrocephalus scirpacen

Carrizo

Alcedo atthis

Martín pescador

Anas platyrhynchos

Ánade real

Athene noctua

Mochuelo europeo

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Carduelos carduelis

Jílgaro

Cinclus cinclus

Merlo acuático

Columba palumbus

Paloma Torcaz

Corvus corone

Cuervo

Cuculus canorus

Cuco

Emberiza cia

Escribano montesino

Erithacus rubecula

Petirrojo

Falco tinnunculus

Lagartero

Fringilla coelebs

Pinzón

Fulica atra

Focha común

Gallinula chloropus

Gallineta común

Motacilla alba

Lavandera blanca

Motacilla flava

Lavandera boyera

Otus scops

Autillo

Parus caeruleus

Herrerillo común

Pica pica

Urraca

Rallus acuaticus

Rascón

Streptopelia turtur

Tórtola

Troglodytes troglodytes

Chochín

Entre os invertebrados proliferan gran cantidade de anélidos (vermes de terra), gasterópodos
(cochinillas, arañas de terra, ...), diplópodos (cempés, arácnidos) e gran cantidade de dípteros.
2.7.

VEXETACIÓN

O ámbito da MP sitúase na Rexión Eurosiberiana, Provincia Cántabro-Atlántica, Sector GalaicoPortugués, Subsector Miñense, no piso climático termocolino (temperatura media > 14ºC) e
ombroclima hiperhúmedo (precipitación > 1.400 l/m2)
Vexetación potencial
A serie de vexetación que se atopa no ámbito de estudo asóciase segundo Rivas Martínez (1987), a
serie outeiro galaico-portugués acidófila de carballo (Ruscus aculeati-Quercetu roboris sigmetum)
que corresponde, no seu óptimo estable, a un robledal denso de carballos (Quercus robur) que pode
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levar certa cantidade de melojo (Quercus pyrenaica), acivros (Ilex aquifolium), castiñeiros (Castanea
sativa), loureiros (Lauris nobilis) e alcornoques (Quercus suber).
Vexetación Actual
Actualmente, a vexetación caducifolia propia do ámbito e a súa contorna viuse substituída por
plantacións de piñeiros (Pinus pinaster) e eucaliptos (Eucaliptus globulus) e por terreos urbanos
destinados ao aproveitamento agrícola, dispersos entre os asentamentos de poboación, de tal
maneira que non é frecuente atopar masas densas e puras de carballos, que pasaron a formar parte
de bosques mixtos, pequenas agrupacións ou a conservarse illados.
As principais comunidades vexetais que rodean ao ámbito están formadas por eucaliptos, tanto de
masa pura como mixta, froito das plantacións forestais, colonización tras incendios ou talas, que as
configuran como as formacións máis representativas na actualidade. Este tipo de masa arbórea
atópase tamén no interior do núcleo de San Antoniño nun extremo occidental próximo ás vivendas
de protección autonómica (VPA).
As comunidades vexetais de maior interese polos seus valores ecolóxicos e paisaxísticos
localízanse nos arredores do ámbito da MP, nas ribeiras do rego Areal, formadas por amieiros e
freixos. Esta formación autóctona exerce de ecotono entre o medio terrestre e o acuático
amortecendo avenidas, actuando de filtro natural e proporcionando materia vexetal á canle.
O ámbito da MP caracterízase pola presenza xeralizada de terreos antropizados, con zonas
dedicadas a cultivos (millo, pataca, ...), zona forestal (pino e eucalipto) e os ámbitos dos solos
urbanizables, sen vexetación ou con especies arbustivas e ornamentais
2.8.

PAISAXE

O ámbito de estudo atópase na comarca paisaxística das Rías Baixas, na zona Umia – O Salnés.
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No ámbito non se localiza ningún espazo protexido polo seu interese paisaxístico ou natural. En
canto ao seu valor paisaxístico, o ámbito atópase na parte baixa da vaguada do rego de Areal, con
pendente en dirección este-oeste.
Visualmente caracterízase pola existencia dunha secuencia que vai do núcleo urbano de San
Antoniño, coa forte incidencia da estrada N-550, ata o propio rego de Areal, e entre ambos, unha
mestura de texturas e tons: cultivos de millo e parras, zonas urbanizadas pero sen apenas
edificación, un parque público xunto a un equipamento (tanatorio), e arboredo disperso e, en xeral,
alóctono.

zonas semi urbanizadas

zonas urbanizadas
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parque e tanatorio

pequenas agrupacións de pinos e
eucaliptos

arborado mixto

cultivos xunto ao Camiño de
Santiago
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cultivos xunto á EP0506

rego Areal

San Antoniño
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San Antoniño (visto desde Valbón)

2.9.

ÁREAS DE INTERESE CULTURAL

No ámbito da MP non existen zonas ou elementos de interese polo seu valor ambiental (espazos de
interese forestal, espazos naturais, ...), tampouco existe ningún elemento arqueolóxico.
Desde o punto de vista arquitectónico, histórico ou artístico, no núcleo de San Antoniño cabe
resaltar a capela de San Antoniño na parte alta da estrada nacional N-550, así como o Pazo de San
Antoniño, situado no medio dunha extensa leira, "leira dá Capela", lindeira tamén coa N-550 na súa
zona baixa.

Pazo e Capela de San Antoniño
Ambas edificacións, que están recollidas no catálogo do PXOM, quedan fóra do ámbito da
modificación, aínda que próximas ao mesmo. Os sistemas viarios previstos na modificación puntual
non afectan ás zonas de protección dos dous elementos catalogados.
Seguindo as determinacións do informe ambiental, derivadas do informe remitido pola Dirección
Xeral do Patrimonio Cultural, realizouse unha prospección da zona afectada pola modificación,
detectándose vestixios de dous muíños abandonados vinculados á canle do Rego Areal, que polo
seu valor etnográfico deben ser obxecto de protección. Para isto, no anexo III recóllense cadansúa
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ficha para incorporar ao catálogo vixente do PXOM. Tamén se recolle como anexo II o informe –
memoria emitido polo arqueólogo que realizou a prospección.
2.10. ÁREAS DE INTERESE NATURAL OU PROTEXIDAS
No ámbito da MP non existen espazos protexidos (Rede Natura 2000, reservas da biosfera, parques
naturais, ...).

3. USOS ACTUAIS DO SOLO
Aínda que o concello de Barro ten un carácter eminentemente rural, a súa posición periférica
respecto á cidade de Pontevedra e as súas boas conexións viarias co resto da comarca e da
comunidade, mediante a autoestrada AP.9 (cun enlace no núcleo de Curro), a estrada nacional
N.550 e a estrada autonómica PO.531, fixeron que nas últimas décadas se potenciasen ou
introducisen usos residenciais en alta densidade (no núcleo de San Antoniño) e industriais (no
polígonos de Curro e Sequeiros).
En consecuencia con este carácter mixto, no entorno do núcleo de San Antoniño, e na área obxecto
de estudio, conviven multitude de usos, naturais (bosques de especies autóctonas, bosques de
ribeira, ...) e artificiais (solo urbanizado, cultivos, zonas de plantación forestal, ...).
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Usos do solo
A superficie dedicada a cultivos e aproveitamentos viuse diminuída a causa do despoboamento
xeneralizado do medio rural, perdendo a importancia que mantivo anos atrás. A produción ten
fundamentalmente un carácter tradicional, dirixida ao autoconsumo. No relativo ás explotacións
agrícolas principalmente existe policultivo extensivo. O millo está practicamente presente en todo o
territorio, asociado á pataca, sendo tamén importante a representación hortícola. Respecto dos
viñedos, o municipio de Barro atópase incluído na área amparada baixa a denominación de orixe
Rías Baixas, concretamente na subzona do Salnés.
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4. IDENTIFICACIÓN DE RISCOS QUE POIDAN AFECTAR Á SEGURIDADE DAS PERSOAS E
DOS BENS
Capacidade portante
Os maiores riscos veñen determinados pola clase de material orixinal sobre o que se asintan os
chans. Así, as zonas de rocas graníticas constitúen zonas de escasa pendente e posúen unha alta
capacidade de carga sen posibilidade de asentos diferenciais, xa que os chans que desenvolven
non son de gran espesor. Como roca de sustentación o granito puro sen alteracións, é moi bo sendo
posible absorber cargas admisibles a compresión próximas aos 100 Kg/cm².
Actividade sísmica
Para desestimar o efecto das accións sísmicas no ámbito da MP e a súa contorna seguíronse os
criterios proporcionados pola Norma de Construción Sismorresistente: Parte Xeral e Edificación
(NCSR-02) aprobada o 27 de setembro de 2002 polo Real Decreto 997/2002.
Risco de erosión
Atendendo ás características orográficas do terreo, o ámbito da MP e en xeral o municipio de Barro
non parecen áreas propensas a procesos erosivos. A pluviosidade anual non adoita ter carácter
torrencial, o que unido á capacidade de drenaxe dos chans fai que a escorrentía superficial diminúa
e por tanto, tamén diminúa a capacidade de erosión, factor a ter en conta antes de proceder á
impermeabilización dos terreos. O mesmo efecto débese tamén ao elevado contido de gran groso
nos chans e a súa elevada porcentaxe de materia orgánica.
Cabe sinalar sobre este factor de risco a incidencia da deforestación debida a talas masivas e
incendios.
Zonas inundables
Os riscos de inundación relacionados coa rede hídrica son baixos debido ás características dos
procesos de escorrentía, e pola escasa entidade do rego de Areal. Con todo, este factor deberá
terse en conta para planificar o ámbito, evitando na medida do posible, a impermeabilización de
superficies grandes de terreo.
Incendios forestais
No Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA) de xuño de
2017 sitúase ao municipio de Barro como un dos concellos do distrito 19 (Caldas O Salnés)
incluídos en zona de alto risco de incendios (ZAR).
No PLADIGA tamén se establece a clasificación de parroquias de alta actividade incendiaria (PAAI),
considerando estas como as que de media anual 7 incendios ou máis nos últimos 5 anos, así como
as que tiveron 2 incendios ou máis maiores de 200 Ha nos últimos 10 anos e nas que a superficie
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total media por incendio sexa igual ou superior a 9 Ha no mesmo período. Entre a relación de PAAI
non se encontra ningunha das parroquias do concello de Barro. .
5. RELACIÓN DOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN
O concello de Barro conta con 26 núcleos de poboación urbanisticamente recoñecidos, dos cales,
un é un núcleo de solo urbano consolidado (o de San Antoniño) e os restantes 25 son núcleos
rurais.
Os núcleos de poboación aos que afectará de maneira directa a modificación proposta serán os
seguintes:
-

Núcleo urbano de San Antoniño, capital do municipio e que concentra a maior parte da
poboación e as dotacións públicas

-

Núcleos rurais de Valbón, Piñeiro e Balixes

6. DETERMINACIÓNS ESTABLECIDAS POLOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO CON INCIDENCIA NO ÁMBITO DO PLAN.
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT)
As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) foron aprobadas mediante o Decreto 19/2011, do
10 de febreiro, ao abeiro do disposto nos artigos 6 a 10 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de
ordenación do territorio de Galicia (LOT).
As Directrices teñen como finalidade establecer as pautas espaciais de asentamento das
actividades, precisando a definición dun modelo territorial para Galicia. Este Modelo identifica cales
son os elementos que compoñen o territorio: as rexións e áreas urbanas, as cidades medias, os
nodos para o equilibrio do territorio, as infraestruturas, os espazos naturais, as rías galegas, o litoral,
o patrimonio cultural, a paisaxe, o espazo agrario e forestal…, e establece que características deben
ter, como deben evolucionar e cales deben ser as relacións entre eles. As propostas e
determinacións das DOT definen unha senda que seguir e perfilan un escenario de futuro co que se
aspira a conseguir un territorio máis integrado, sostible e equilibrado que facilite a renovación e
dinamización dos procesos de desenvolvemento económico.
Este novo modelo perfilado nas DOT define un sistema de asentamentos conformado polas rexións
urbanas das Rías Baixas (Vigo-Pontevedra), Ártabra (A Coruña e Ferrol), e as áreas urbanas de A
Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela, Ourense e Lugo; o sistema urbano
intermedio (A Mariña, Carballo e a costa de Bergantiños, Costa da Morte, ...); os nodos para o
equilibrio do territorio (Ortigueira, Mondoñedo, Becerreá, Celanova, Allariz, ...); e os núcleos
principais dos concellos e das parroquias rurais.
O concello de Barro sitúase no borde norte da rexión urbana Vigo – Pontevedra, e fóra área urbana
de Pontevedra.
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BARRO

Directrices de Ordenación do Territorio. Sistema Urbano

Ten o carácter dun concello rural, aínda que relacionado coa antedita rexión urbana (está, por
exemplo, dentro da área de transporte metropolitano).

BARRO

Directrices de Ordenación do Territorio. Sistema de Transporte Metropolitano
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De conformidade co previsto no artigo 9 da LOT, as determinacións das DOT teñen a forza
vinculante que sexa congruente coa súa función de instrumento directriz. Estas determinacións
poderán ser:
a. Excluíntes de calquera outro criterio, uso ou deseño territorial ou urbanístico.
b. Orientativas, debendo a Administración competente concretar a proposta que conteñan as DOT.
Para os “núcleos principais dos restantes concellos” (os que non son nin áreas urbanas, nin
sistemas urbanos intermedios nin nodos para o equilibrio do territorio), a normativa das DOT
establecen as seguintes determinacións:
2.4. Determinacións para os núcleos principais dos restantes concellos e parroquias rurais
Determinacións excluíntes
2.4.1. Constitúen núcleos principais dos restantes concellos e das parroquias rurais aqueles
onde se localice a capitalidade municipal, así como aqueloutros que comparativamente
desempeñan unha maior centralidade socioeconómica no seu ámbito.
2.4.2. Procurarase que se concentren nos núcleos principais dos concellos as dotacións básicas
de tipo administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter local.
Determinacións orientativas
2.4.3. O planeamento urbanístico municipal e os plans e programas das administracións
considerarán os ámbitos parroquiais nos seus diagnósticos para a planificación, e procurarán
localizar as súas actuacións de dotación ou desenvolvemento nos núcleos principais das citadas
parroquias, aproveitando o seu carácter de centralidade e relación parroquial, para optimizar a
rendibilidade social dos recursos.
2.4.4. Facilitarase a accesibilidade local desde os núcleos rurais dependentes, mediante a
mellora das redes viarias de proximidade e impulsando estratexias de transporte público de baixa
intensidade.
OUTROS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Existen outros documentos de ordenación territorial aprobados que afectan ao municipio de Barro:
-

Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Xunta de Galicia
xestionadas por RETEGAL (aprobado definitivamente en data 2013.05.02. Publicación en DOG
2013.06.17).

-

Plan sectorial de Ordenación de Áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia (ap.
def. 2014.04.30. Publicación en DOG 2014.05.28).

-

Proxecto sectorial para o Gasoduto Vilalba-Tui (ap. def. 1996.19.26. Publicación en DOG
1996.10.23).

-

Proxecto sectorial para o Parque eólico Acibal (ap. def. 2015.04.30. Publicación en DOG
2015.09.15).
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Estes plans e proxectos sectoriais non teñen incidencia na zona de actuación, agás o proxecto do
Gasoduto Vilalba – Tui, que atravesa a zona, e xera unha afección sectorial, con limitación á
realización de certas actividades construtivas na súa zona de protección.

7. AFECCIÓNS SECTORIAIS.
No municipio existen multitude de afeccións sectoriais, relacionadas con todo tipo de infraestruturas
e sistemas naturais. Non conta con costa, pero si con ríos, patrimonio protexido, infraestruturas
viarias estruturantes a nivel da comunidade (AP-9, N-550, FFCC, ...), Camiño Xacobeo Portugués,
...
En concreto, na zona de actuación (entre o núcleo urbano de San Antoniño e os de Valbón),
detectáronse as seguintes afeccións:
-

Camiño de Santiago (Camiño Portugués), que entra na zona polo sur, no cruce entre as estradas
provinciais EP-0506 e EP-0508, e atravesa o núcleo de Valbón seguindo cara o norte.

-

Ao este, a estrada nacional 550, que atravesa a núcleo de San Antoniño.

-

Ao oeste do núcleo de Valbón, as vias ferroviarias (a convencional e a de alta velocidade).

-

Un cauce de auga (o rego de Areal) que atravesa de norte a sur, limitando polo oeste os solos
urbanizables de expansión do núcleo de San Antoniño, e que se cruza co Camiño Portugués.

-

Infraestruturas de enerxía: unha liña de alta tensión (liña de 66 kV Barro-Tipo – Mourente) , e un
gasoduto (Vilalba – Tui).

-

Servidumes aeronáuticas do aeroporto de Vigo

No plano I.04 recóllense a situación dos elementos indicados, e das súa áreas de servidume e
afección.

8. ANÁLISE DO PLANEAMENTO VIXENTE NA ACTUALIDADE E DO SEU GRAO DE
CUMPRIMENTO
PLANEAMENTO XERAL
O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) foi aprobado definitivamente en data 23.05.2003. No
PXOM clasifícase o territorio municipal en:
-

Un núcleo de solo urbano consolidado, o de San Antoniño

-

Un polígono de solo urbano non consolidado (o SUNC-1), tamén en San Antoniño

-

25 núcleos rurais
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Seis solos urbanizables delimitados: catro de uso residencial (SU-R-1 a 4), e dous de uso
industrial (SU-I-1 e 2)

-

Solo urbanizable non sectorizado

-

Solo rústico con diversas categorías de protección (ordinaria e especiais).

O PXOM conta con dúas modificacións puntuais aprobadas:
-

M.P.1: aprobada definitivamente por Orde de 19.07.2010, na que se modifica parcialmente a
ordenación do núcleo urbano de San Antoniño, e, entre outras determinacións, delimítase un
novo polígono de solo urbano non consolidado, o SUNC-2, ao norte do núcleo.

-

M.P.2: aprobada definitivamente mediante Decreto de data 29.01.2015, na que se modifica a
ordenación en tres zonas (1-Valbón, 2-equipamento deportivo en Outeiro, e 3-espazo libre e
equipamento en San Antoniño), se ben a modificación foi parcialmente anulada (só para a zona
1) pola Sentenza 475/2016, do 28 de xullo de 2016, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Actualmente, o PXOM presenta un grao de desenvolvemento importante, no que se refire ao solo
urbano consolidado e aos núcleos rurais, xa que a súa proximidade coa área urbana de Pontevedra,
o desenvolvemento das zonas industriais e as boas comunicacións existentes, teñen favorecido a
implantación de poboación nas zonas edificables.
En canto ao ámbitos de desenvolvemento (os solos urbanizables e os urbanos non consolidados),
tamén presenta un grao de desenvolvemento alto, xa que todos eles contan con planeamento
aprobado (agás o SUNC-2, delimitado coa modificación puntual do 2010), e tamén foron tramitados
tres plans de sectorización para solos urbanizables non sectorizados de uso industrial:
-

Plan de sectorización Polígono industrial de Caeiro: apr. def. 2007.02.06, executado e ocupado.

-

Plan de sectorización Polígono industrial de Outeda – Curro: ap. def. 2006.08.24, executado e
parcialmente ocupado.
O plan de sectorización foi alterado pola modificación puntual aprobada definitivamente en data
2015.10.20.

-

Plan de sectorización Polígono industrial de Sequeiros: ap. def. 2005.10.28, parcialmente
executado, e parcialmente ocupado por edificacións anteriores ao plan.

-

Plan parcial do solo urbanizable SU-I-1 en Outeda – Curro: ap. def. 2005.12.26, sen executar nin
ocupar.

-

Plan parcial do solo urbanizable SU-I-2, en Sequeiros – Portela: ap. def. 2005.02.24, executado,
e totalmente ocupado por edificacións.

-

Plan parcial do solo urbanizable SU-R-1, en San Antoniño: ap. def. 2004.03.17, executado, e
ocupado unicamente nas parcelas de dotacións públicas e zonas verdes.
O plan parcial foi alterado por unha modificación puntual aprobada definitivamente en data
2005.03.31, e tamén pola modificación puntual núm. 1 do PXOM.
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Plan parcial do solo urbanizable SU-R-2, en San Antoniño: ap. def. 2005.03.31, parcialmente
executado, e ocupado unicamente en un dos seus solares.

-

Plan parcial do solo urbanizable SU-R-3, en San Antoniño: ap. def. 2004.07.27, sen executar e
sen ocupar.

-

Plan parcial do solo urbanizable SU-R-4, en San Antoniño: ap. def. 2004.07.27, sen executar e
sen ocupar.

-

Estudio de detalle das parcelas B, C e D do ámbito do Plan parcial do SU-R-1 e o seu
axustamento co ámbito do Plan parcial do SU-R-4, ap. def. 2005.07.29.

-

Plan especial do solo urbano non consolidado 1, en San Antoniño, ap. def. 2007.02.27, sen
executar e sen ocupar.

Como se pode ver, para tratarse dun municipio de menos de 5000 habitantes, cun PXOM do ano
2003, e a pesares de non estar plenamente executados e urbanizados, o grado de desenvolvemento
dos solos urbanizables e urbanos non consolidados é moi superior ao de outros concellos de
similares características.

9. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DA POBOACIÓN ASENTADA SOBRE O TERRITORIO
O municipio de Barro presenta unha evolución demográfica positiva nos últimos vinte anos, pasando
de 3.402 habitantes censados no ano 2006 aos 3.746 do ano 2016, o que supón un incremento de
máis do 10%, o que contrasta co incremento practicamente nulo no total da provincia de
Pontevedra.

Evolución demográfica Concello de Barro 2006 – 2016. Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Evolución demográfica provincia de Pontevedra 2006 – 2016. Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)
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Nas táboas seguintes resúmense os principais datos de poboación e economía municipais (Fonte:
Instituto Galego de Estatística (IGE)).
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10. ANÁLISE DAS NECESIDADES DE VIVENDA E DE SOLO PARA ACTIVIDADES PRODUTIVAS.
Á vista do expresado nos dous apartados anteriores, relativos á evolución demográfica e ao grado
de desenvolvemento do planeamento municipal, dedúcese que o municipio conta con capacidade
suficiente para atender futuras demandas de solo para vivenda e actividades produtivas, xa que
conta con seis solos de desenvolvemento de uso residencial co planeamento definitivamente
aprobado, e en diversos graos de execución, e con cinco solos urbanizables de uso industrial con
planeamento aprobado e con importantes superficies de solo disposto para a súa ocupación.
En calquera caso, tendo en conta o obxecto e alcance da presente modificación, non procede
realizar unha análise máis detallada da situación do municipio.

36/171

DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 39
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

PARTE II. XUSTIFICACIÓN
1. NECESIDADE E OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
O PXOM de Barro preveu o crecemento urbanístico do seu núcleo urbano de San Antoniño
mediante a ordenación dunha serie de solos de desenvolvemento, en concreto, tres solos
urbanizables delimitados (denominados SU-R-1, SU-R-2 e SU-R-4) situados ao oeste do núcleo e
da estrada N-550 que o articula. Estes tres urbanizables foron completados, como zonas de
expansión, coa delimitación dun solo urbano non consolidado (denominado SUNC-2) na
modificación puntual núm. 1 do PXOM, que foi aprobada definitivamente mediante Orde da
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas de 19 de xullo de 2010.
Esta ordenación recollida no plan xeral e na súa primeira modificación puntual ten evidenciado
certas eivas ou carencias que están a provocar algúns problemas de orde urbanístico que deben ser
resoltos:
Por unha banda, existe unha inadecuada conexión entre os catro ámbitos de desenvolvemento e os
núcleos rurais situados ao oeste deles, da outra beira do rego Areal, en concreto, os núcleos de
Valbón, Piñeiro e Balixe, xa que se ben existen dúas pontes sobre o citado regato, unha delas
(situada máis ao norte) conta cunha sección moi escasa, e a outra (máis ao sur) aínda que está
construída (sen rematar os seus pavimentos) é ten unha sección ampla, carece de conexión cos
viarios municipais que unen e articulan os anteditos núcleos, salvo por camiños peonís de terra.

SUNC-2
ponte 1

SU-R-2
ponte 2

VALBÓN

SU-R-1

SU-R-4

SAN
ANTONIÑO
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Ponte 1 (norte)

Ponte 2 (sur)
Por outra banda, a parálise provocada no desenvolvemento dos solos urbanizables, motivada,
probablemente, pola crise inmobiliaria, deixou unha situación urbanisticamente complexa e
disfuncional na zona, xa que dous dos solos, o SU-R-1 e SU-R-2, foron parcialmente urbanizados,
pero non así o SU-R-4. Os tres urbanizables unha vez conectados entre si, tiñan que servir, ademais
de para os seus propios fins edificatorios, para dar saída polo oeste a un viario (a rúa das Baladas)
en solo urbano consolidado que actualmente remata nun camiño de terra, e que conta cunha alta
densidade residencial en bloques de tres plantas.
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rúa das Baladas, tramo inicial

rúa das Baladas, tramo final
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Á vista da situación exposta, defínese un obxectivo xeral (OX) da modificación puntual, que é o de
mellorar a articulación e a mobilidade do núcleo de San Antoniño e as súas zonas de expansión.
Unha vez establecido o OX, defínense unha serie de obxectivos específicos da modificación puntual,
que serán esencialmente dous:
-

OE.01 :

facilitar unha adecuada conexión do núcleo de San Antoniño e os solos urbanizables 1,
2 e 4 polo oeste co núcleo de Valbón.

-

OE.02 :

permitir a conexión da rúa das Baladas, dándolle unha saída polo seu extremo oeste.

SU-R-2

VALBÓN

SU-R-1

SAN
ANTONIÑO

SU-R-4
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2. DESCRICIÓN DA ORDENACIÓN PROPOSTA, LOGO DA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS
VALORADAS.
ORDENACIÓN VIARIA
Unha vez analizada a situación actual e os obxectivos formulados, dedúcese que estes poderán
conseguirse coas seguintes actuacións:
-

OE.01 :

facilitar unha adecuada conexión do núcleo de San Antoniño e os solos urbanizables 1,
2 e 4 polo oeste co núcleo de Valbón.

Prevese a execución dun novo viario que de saída cara o oeste á ponte existente ao final na rotonda
que une os SU-R-1 e SU-R-2, conectando así o viario central entre ambos solos co núcleo de
Valbón.
Tamén se prevé a ampliación da ponte existente ao norte, mellorando así tamén a conexión do
viario que delimita o SU-R-2 polo norte (e o separa do solo urbano non consolidado 2) co núcleo de
Valbón.
Para isto, delimítanse dous sistemas xerais viarios que permitan a execución ou ampliación destas
conexións viarias.
-

OE.02 :

permitir a conexión da rúa das Baladas, dándolle unha saída polo seu extremo oeste.

Para facilitar a conexión da rúa das Baladas coa estrutura viaria dos solos urbanizables 1 e 2, sería
suficiente con executar parte do viario previsto no SU-R-4, xa que no plan parcial deste solo está
trazado un anel viario que remata conectando coa rotonda no SU-R-2 (da que parte a ponte). Por
iso, e toda vez que o desenvolvemento do SU-R-4 é de iniciativa particular e que non se prevé que
se retome a súa execución a medio prazo, prevese a súa delimitación como sistema xeral viario,
facilitando así a súa execución anticipada.
NOVOS ELEMENTOS A INCLUÍR NO CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL DO PXOM
Como resultado da prospección realizada, requirida pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural na
fase de consultas da avaliación ambiental, detectouse a existencia de dous elementos no entorno da
modificación puntual. Trátase de dous muíños, en mal estado de conservación, que mediante esta
modificación serán incluídos no catálogo de protección do PXOM e, polo tanto, no Catálogo do
Patrimonio Cultural de Galicia.
O actual catálogo do plan xeral está dividido en tres partes: arquitectura relixiosa , arquitectura civil e
xacementos arqueolóxicos. En canto á arquitectura civil, conta con 28 elementos (cruceiros, pazos,
muíños, ...) designados do AC-1 ao AC-28.
Os dous muíños identificados incluiranse como elementos AC-29 (Muíño de Prado) e AC-30 (Muíño
da Pombeira), cunha área de protección de 50 m entorno ao elementos principal, tal como se prevé
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na ordenanza 14 (protección do patrimonio cultural) da normativa do PXOM. No anexo III recóllense
as fichas específicas de cada un dos elementos.

3. ESTABLECEMENTO DAS CLASES E CATEGORÍAS DE SOLO INCIDENTES NO PLAN CON
EXPRESIÓN DOS CRITERIOS XERAIS UTILIZADOS PARA A SÚA DELIMITACIÓN.
Tal como se recolle no Documento Ambiental Estratéxico (DAE), despois de analizar tres posibles
alternativas, optouse por esta nova ordenación, na que se prevén tres novos viarios (ou ampliación
dalgún existente) que faciliten as conexións necesarias para mellorar a articulación do ámbito
territorial de intervención.
Para posibilitar a execución da ordenación prevista, delimítanse tres sistemas xerais viarios:
-

Sistema Xeral Viario MP3-1: sistema xeral viario en solo rústico, para a ampliación da ponte no
extremo noroeste dos solos urbanizables, e que se situará tanto en solo urbanizable delimitado
como en solo rústico.

-

Sistema Xeral Viario MP3-2: sistema xeral viario en solo rústico (cunha pequena superficie en
solo de núcleo rural), para a conexión da ponte que parte da rotonda central co núcleo de
Valbón.

-

Sistema Xeral Viario MP3-3: sistema xeral dentro da delimitación do solo urbanizable SU-R-4,
para a conexión da rúa das Baladas coa rotonda central.

4. RESERVAS MÍNIMAS DE SOLO ESIXIDAS PARA SISTEMAS XERAIS.
De acordo co establecido no artigo 42.1 da LSG, o plan xeral deberá prever, xustificadamente, as
reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas xerais ao servizo de todo o termo
municipal, en proporción adecuada ás características do concello e ás necesidades da poboación e
tendo en conta a capacidade máxima residencial derivada do plan.
Na presente modificación unicamente se planifican novos sistemas xerais viarios, sen modificar as
intensidades edificatorias nin alterar os usos xa establecidos no PXOM vixente. Non se xeran, polo
tanto, novas necesidades da poboación que requiran da implantación de novos sistemas xerais de
dotacións ou espazos libres.

5. RESERVAS MÍNIMAS DE SOLO ESIXIDAS PARA VIVENDA PROTEXIDA.
De acordo co establecido no artigo 42.9 da LSG, os plans xerais deberán prever unhas reservas de
solo para a vivenda suxeita a algún réxime de protección pública que, como mínimo, comprenderán
os terreos necesarios para realizar o 30 % da edificabilidade residencial prevista pola ordenación
urbanística no solo urbanizable e no solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b).1. Esta
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proporción será do 10 % no suposto do solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b).2. No
suposto do solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b).3 non será obrigatorio prever unha
reserva para vivenda suxeita a algún réxime de protección.
No presente caso, non resulta necesario establecer reserva de solo para vivenda sometida a algún
réxime de protección, xa que, por unha banda, non se establece ordenación urbanística nova en
solo urbanizable ou urbano non consolidado, e, por outra banda, porque non se prevé edificabilidade
residencial algunha.

6. CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE
6.1. LEI DO PATRIMONIO CULTURAL
Segundo o establecido no art. 1 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, o
patrimonio cultural de Galicia está constituído polos bens mobles, inmobles ou manifestacións
inmateriais que, polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico,
etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico e técnico, documental ou bibliográfico, deban ser
considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega
a través do tempo.
Na mesma lei determinase que os bens inmobles que pertenzan ao patrimonio cultural de Galicia
poderán ser declarados como bens de interese cultural (BIC) ou ben ter a consideración de bens
catalogados. Tanto nun caso como no outro, incluiranse nalgunha ou nalgunhas das seguintes
categorías: monumento, xardín histórico, sitio histórico, xacemento ou zona arqueolóxica, vías
culturais, lugar de valor etnolóxico, conxunto histórico, paisaxe cultural, ou territorio histórico.
Cada uns dos bens inmobles pertencentes ao patrimonio cultural de Galicia poderá contar cun
contorno de protección, sendo obrigatoria a súa delimitación para os que teñan a consideración de
monumentos, zonas arqueolóxicas e vías culturais. Este contorno de protección estará constituído
polos espazos e construcións próximas cuxa alteración incida na percepción e comprensión dos
valores culturais dos bens no seu contexto ou poida afectar a súa integridade, apreciación ou
estudo.
Os bens inmobles que, polo seu interese cultural, se recollan individualmente singularizados nos
instrumentos de planeamento urbanístico e ordenación do territorio, intégranse no Catálogo do
Patrimonio Cultural de Galicia, incluído, de ser o caso, o seu contorno de protección, salvo que
teñan a consideración de bens de interese cultural (art. 30.1 Lei 5/2016).
Na prospección realizada detectáronse dous elementos no entorno da modificación puntual. Trátase
de dous muíños, en mal estado de conservación, que mediante esta modificación serán incluídos no
catálogo de protección do PXOM e, polo tanto, no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Nos
planos de ordenación identificase tanto a súa situación como o seu contorno de protección.
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Por outra banda, tal como se recolle no plano de afeccións, unha pequena superficie do viario
denominado MP3-2 ten incidencia, no seu extremo oeste, na zona de protección do Camiño de
Santiago (Camiño Portugués). O viario planificado non producirá efectos negativos sobre o Camiño,
xa que este tramo do Camiño é un viario municipal asfaltado de tráfico mixto, similar ao previsto, e
xa que mellorará a conexión do Camiño co núcleo de San Antoniño.
Os elementos catalogados (os muíños e o Camiño Portugués) así como calquera actuación nas
súas zonas de protección estarán sometidos ás determinacións da Lei 5/2016 e da ordenanza de
protección do patrimonio cultural do PXOM (ordenanza 14, art. 90 da normativa do plan).
6.2. ACCESIBILIDADE
Resultan aplicables:
-

A Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia

-

O Regulamento de desenvolvemento e execución da lei de accesibilidade de supresión de
barreiras na comunidade autónoma de Galicia, aprobado mediante o Decreto 35/2000, do 28 de
xaneiro.

-

O Real decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de
accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización
dos espazos públicos urbanizados e edificacións.

-

A Orde VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos
espazos públicos urbanizados

No deseño dos viarios propostos na presente modificación puntual téñense en conta as
determinacións da normativa referenciada en materia de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas, especialmente no referente á existencia de itinerarios accesibles, debendo
xustificarse con maior detalle (pasos de peóns, accesos a parcelas, mobiliario urbano, ...) no/s
correspondente/s proxecto de urbanización de cada un dos viarios.
No seguinte cadro resúmese o cumprimento dos principais parámetros regulados nas distintas
normas indicadas, no referente :
Lei 10/2041 – d.
35/2000

MP03-02

MP03-03

plataforma
única 10 m

2,50 /
plataforma
única 10 m

2,75 m

pte. lonx. máx.

10%

6%

< 1%

8,2% 1

7% 2

2%

2%

< 2%

< 2%

< 2%

2,20 m

2,20 m

> 2,20 m

> 2,20 m

> 2,20 m

altura libre mín.

2

MP03-01

1,80 m

3

1,80 m

Modificación puntual

anchura mínima

pte. transv. máx.

1

Orde
VIV/561/2010

Existe un recorrido que une os dous extremos do vial MP3-02 cunha pendente inferior ao 6% (pasando polo vial MP301)
Existe un recorrido que une os dous extremos do vial MP3-03 cunha pendente inferior ao 6% (pasando polo vial

denominado vial 2 no plan parcial do SU-R-4)
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6.3. LEI DE AUGAS
Dous dos viarios, o SXV.MP3-1 e o SXV.MP3-2 pasan sobre o rego, e se desenvolven integramente
dentro da súa zona de policía. O SXV.MP3-3 se desenvolve parcialmente na zona de policía.
Non se prevé que ningún dos novos sistemas viarios (ampliación de un existente no caso do
SXV.MP3-2) produzan efectos significativos sobre o dominio público hidráulico, e durante a
execución das obras de urbanización adoptaranse todas as medidas preventivas necesarias, que
serán establecidas no correspondentes proxectos construtivos.
Segundo o establecido na lexislación aplicable (Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia;
R.D.L. 1/2001, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas; e R.D.
849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o regulamento de Dominio Público Hidráulico) as obras
de urbanización son compatibles coa protección do dominio público hidráulico, se ben as actuacións
deberán contar coa autorización do organismo de bacía correspondente (Augas de Galicia).

6.4. LIÑA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA
Un dos sistemas viarios, o SXV.MP3-2, pasa baixo unha liña de alta tensión (liña de distribución de
66 kV Barro-Tipo – Mourente).
Segundo o establecido no artigo 162.3 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan

as

actividades

de

transporte,

distribución,

comercialización,

subministración

e

procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, coa interpretación recollida na
Circular E-1/2002 da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, limítase a plantación de árbores
e prohibise a construción de edificios ou instalacións industriais na franxa de protección da liña
(proxección sobre o terreo dos condutores máis extremos incrementadas coas distancias de
protección).
Neste caso, a afección xerada pola liña non dificulta a execución do viario previsto, xa que, como
acabamos de ver, esta afección só afecta á construción de edificacións e á plantación de árbores,
actuacións non previstas na ordenación planificada.
6.5. CANALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS OU GASOSOS
Un dos sistemas viarios, o SXV.MP3-2, discorrerá sobre o trazado do gasoduto Vilalba – Tui
(segundo a súa localización indicada na cartografía catastral).
Segundo o disposto no art. 107 da Lei 34/1998, de hidrocarburos, existe unha franxa de protección
de 10 m a cada lado do eixo do trazado do gasoduto no que non se poderá realizar obra algunha
que poida danar ou perturbar o bo funcionamento das instalacións.

3

A xustificar nos proxectos de urbanización
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A actuación prevista non afectará ao funcionamento e seguridade da liña existente, xa que non se
reducirá o nivel actual do terreo nesa zona. En calquera caso, para a aprobación do correspondente
proxecto de urbanización deberá contarse co informe da compañía titular da infraestrutura (Enagás),
e deberán adoptarse no proxecto e na obra de urbanización as medidas de protección precisas.
6.6. AEROPORTUARIA
O Plan Director do aeroporto de Vigo aprobado pola Orde FOM/2385/2010 do Ministerio de Fomento
de 30 de xuño (BOE 223, de 14 de setembro) reflicte as servidumes aeronáuticas establecidas polo
Real Decreto 2278/1986, de 25 de setembro, (BOE 261, de 32 de outubro, con corrección de erratas
en BOE 288, de 2 de decembro) no plano 5.1 (folla 2), as cales non afectan ao ámbito da presente
modificación puntual.
O Plan Director incorpora nos planos 5.2 e 5.3 a proposta de servidumes a establecer ata o
desenvolvemento previsible do aeroporto, que inciden no ámbito.
Non obstante, as cotas das servidumes aeronáuticas sitúanse a unha altitude suficiente con
respecto da MP, de tal xeito que non serán superadas polas instalacións que poidan ser previstas ou
permitirse.
6.7. XUSTIFICACIÓN DA COHERENCIA DO PLAN COAS DOT
Como vimos na parte I da memoria, nas DOT establécense unha serie de determinacións, que para
o caso concreto dos núcleos principais resúmense nas seguintes:
Determinacións excluíntes
2.4.1. Constitúen núcleos principais dos restantes concellos e das parroquias rurais aqueles onde se
localice a capitalidade municipal, así como aqueloutros que comparativamente desempeñan unha
maior centralidade socioeconómica no seu ámbito.
2.4.2. Procurarase que se concentren nos núcleos principais dos concellos as dotacións básicas de
tipo administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter local.

É o caso do núcleo de San Antoniño, onde se sitúa a capitalidade do municipio e a maior parte das
dotacións municipais (casa do concello, colexio, escola infantil, tanatorio, campo da feira, ...).
A modificación formulada é coherente con estas determinacións, xa que tende a mellorar a
articulación entre este núcleo principal e os núcleos rurais próximos polo oeste, mellorando así a
accesibilidade da súa poboación aos equipamentos existentes no núcleo.
Determinacións orientativas
2.4.3. O planeamento urbanístico municipal e os plans e programas das administracións considerarán
os ámbitos parroquiais nos seus diagnósticos para a planificación, e procurarán localizar as súas
actuacións de dotación ou desenvolvemento nos núcleos principais das citadas parroquias,
aproveitando o seu carácter de centralidade e relación parroquial, para optimizar a rendibilidade social
dos recursos.
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2.4.4. Facilitarase a accesibilidade local desde os núcleos rurais dependentes, mediante a mellora das
redes viarias de proximidade e impulsando estratexias de transporte público de baixa intensidade.

A ordenación prevista responde exactamente ás determinacións establecidas polas DOT para o
núcleo de San Antoniño (mellora das redes viarias de proximidade, e optimización da rendibilidade
social dos recursos existentes no núcleo).

7. MEMORIA XUSTIFICATIVA DE ADAPTACIÓN AO AMBIENTE E DA PROTECCIÓN DA
PAISAXE.
A LSG establece, no seu artigo 43, unha serie de determinacións relativas ás condicións de
adaptación da ordenación planificada ao ambiente e á paisaxe.
Artigo 43. Normas de calidade ambiental e paisaxística
1. O planeamento urbanístico garantirá as condicións de habitabilidade, salubridade e
funcionalidade das vivendas e usos residenciais, respectando as condicións mínimas que se
fixen regulamentariamente. En todo caso, prohíbese o uso residencial en sotos e semisotos.
Non se prevén na modificación puntual usos residenciais, e co novo sistema xeral viario previsto non
se modifican as condicións de habitabilidade e salubridade das vivendas existentes ou planificadas,
e si se melloran a funcionalidade dos usos residenciais, ao mellorar as comunicacións na trama
edificatoria existente.
2. O planeamento urbanístico procurará unha razoable e equilibrada articulación de usos,
actividades e tipoloxías edificatorias compatibles.
Non se prevén na modificación puntual a implantación de novos usos ou a modificación dos
actualmente existentes ou planificados no PXOM.
3. O planeamento que estableza a ordenación detallada terá en conta as previsións necesarias
para evitar barreiras arquitectónicas e urbanísticas, de maneira que as persoas con mobilidade
reducida vexan facilitado ao máximo o acceso directo aos espazos públicos e ás edificacións
públicas e privadas, de acordo coa normativa vixente sobre accesibilidade e supresión de
barreiras arquitectónicas.
Dos tres sistemas viarios recollidos na modificación puntual, un xa existe e só se prevé a súa
ampliación (o da ponte ao noroeste), e outro non existe pero xa está planificado (no plan parcial do
SU-R-4). O único viario novo previsto (o SXV.MP3-02), ordénase axustándose á topografía existente
e buscando o maior desenvolvemento posible, de xeito que se procurará dotar ao viario das
mellores condicións de accesibilidade posibles. En calquera caso, nos proxectos de urbanización
que se formulen, adoptaranse as medidas de deseño necesarias para cumprir coa normativa vixente
en materia de accesibilidade en espazos públicos, en concreto, coa Orde VIV/561/2010, do 1 de
febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non
discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados
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4. O planeamento urbanístico deberá fixar a altura máxima das edificacións en proporción ás
dimensións das vías e dos espazos libres, de modo que queden garantidas as mellores
condicións posibles de asollamento e ventilación natural das vivendas.
Non se intervén na presente modificación puntual nas condicións de volume das edificacións, nin se
altera o largo previsto para viarios aos que poidan dar fronte edificacións (o SXV.MP.3-3).
5. O planeamento poderá prohibir os tendidos aéreos e prever o soterramento dos existentes. En
todo caso, deberán soterrarse as redes de servizos dos novos desenvolvementos residenciais e
terciarios.
Non se prevé que nos novos sistemas xerais viarios MP3-1 e MP3-2 se dispoñan novos tendidos
aéreos, nin soterrados, e no SXV.MP3-3 xa está previsto no propio plan parcial do SU-R-4 que todos
os servizos urbanísticos vaian soterrados.

Dedúcese, polo tanto, que a ordenación prevista na modificación puntual non producirá efectos
negativos nin no ambiente nin na paisaxe. En calquera caso, no documento da modificación puntual
adoptaranse as medidas precisas para garantir a maior integración posible, e, en concreto, que:
-

Os viarios adaptaranse na medida do posible á topografía existente, condicionando as
alteracións topográficas ás necesidades de mellorar as condicións de accesibilidade dos viarios.

-

Durante a execución das obras de urbanización adoptaranse todas as medidas necesarias para
provocar o menor impacto posible sobre o ambiente natural existente. Estas medidas serán
expresamente contempladas nos proxectos de urbanización.

8. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO E DOS
INFORMES SECTORIAIS EMITIDOS DURANTE A SÚA TRAMITACIÓN
En data 09.01.2018 a directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático resolve non
someter a Modificación Puntual (MP) ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria,
ao considerar que non se producirán efectos significativos no ambiente; e establécense unhas
determinacións a incluír no documento da modificación para favorecer a sustentabilidade da
proposta:
-

Valorar as medidas propostas polo Instituto de Estudos do Territorio (IET): suavizar a transición
viaria entre os solos urbanizables e a contorna rural

-

Realizar unha prospección do ámbito que permita identificar, de ser o caso, bens do patrimonio
cultural susceptibles de ser catalogados, en especial bens arqueolóxicos.

-

Incluír nas ordenanzas da MP medidas para empregar especies vexetais autóctonas e evitar a
dispersión de especies de flora exótica invasora.
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Na propia resolución resúmese o contido dos informes emitidos no período de consultas, sendo os
máis significativos o do IET, o da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, e o da
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL
A prospección requirida no informe da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural foi realizada polo
arqueólogo D. Andrés Bonilla Rodríguez, previa autorización que foi notificada pola Subdirección de
Conservación e Restauración de Bens Culturais en data 11.04.2018.
Logo de realizar a prospección, o arqueólogo emitiu un informe - memoria, de data 23.04.2018, no
que recolle o resultado dos traballos realizados, e que se resume na localización de dous muíños,
en estado ruinoso, que non están incluídos no actual catálogo do PXOM.
Á vista do anterior, no presente documento prevese a modificación do catálogo do plan xeral
vixente, para incorporar nel as fichas dos dous muíños, que se inclúen como anexo III.
INFORME DO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
Neste informe establécense unha serie de medidas para evitar novos impactos paisaxísticos, e
mesmo amortecer, parcialmente, os que xa existen na zona:
-

Tramo MP3-1: deberían adoptarse medidas de restauración, con especies autóctonas, da
cobertura vexetal que poda quedar afectada na contorna da actuación. Así mesmo, deben
coidarse os materiais cos que se resolvan os tramos peonís da ponte (varandas).
En relación ao borrador do plan informado polo IET, no presente documento redúcese
substancialmente a sección prevista para a ponte e para os tramos de viario a ambos lados da
mesma. O viario e a ponte teñen actualmente unha anchura de entre 4 e 5 metros, prevéndose a
ampliación ata os 10 metros, considerándose que esta sección é a mínima necesaria para dar
cumprimento aos obxectivos establecidos de mellora das conexións viarias entre o núcleo
urbano de Santo Antoniño e os núcleos situados ao oeste. Esta sección viaria de 10 metros é
acorde co establecido para os viarios tipo IV (viarios municipais) na normativa do PXOM para o
sistema viario (art. 64 da normativa).
Na ordenanza de protección medioambiental incluída na normativa da presente modificación
prevense medidas para minimizar o impacto que as obras de urbanización poidan ter sobre o
medio natural, e medidas para a correcta restauración do entorno mediante o uso de especies
autóctonas.
Na ordenanza con normas de urbanización incluída na normativa da presente modificación
detállanse as condicións nas que se deberán urbanizar os viarios, así como as varandas da
ponte.
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Tramo MP3-2: recoméndase que a conexión sexa de carácter peonil, para minimizar as
dimensións tanto da ponte como do novo vial proposto na beira de Valbón. Así mesmo, debería
preverse a restauración ambiental do arboredo autóctono ribeirego afectado na contorna, así
como a mellora dos impactos que producen, na actualidade, as especies alóctonas (eucalipto) e
a acumulación de terras e materias de refugallo nas proximidades de Valbón e o Camiño.
Restrinxir o uso deste viario unicamente aos peóns impediría un dos obxectivos específicos da
modificación puntual (OE.01 - facilitar unha adecuada conexión do núcleo de San Antoniño e os
solos urbanizables 1, 2 e 4 polo oeste co núcleo de Valbón), e que xustifica a súa tramitación.
Porén, tal como se recolle na ordenanza coas normas de urbanización, establécese que todo o
viario será de preferencia peonil, prevéndose para isto un viario de plataforma única.
Cómpre sinalar que a sección da ponte ao inicio do MP3-2, no seu encontro cos solos
urbanizables, non se pode reducir, xa que trátase dunha ponte existente, e a execución de obras
para reducir a súa anchura produciría unha maior afección ambiental que o mantemento no seu
estado actual.

-

Tramo MP3-3: debería evitarse a cualificación como sistema xeral viario do tramo que descende
desde a rotonda proxectada cara ao suroeste. Neste tramo viario debería manterse o estado
actual do camiño rústico existente, desde o seu entronque coa rotonda proxectada, resolvéndose
desde modo tanto a integración coa zona verde prevista no plan parcial, como a transición viaria
entre a trama do sector e o camiño rústico que conduce cara ao Camiño de Santiago.
Tal como se pode apreciar nos planos de ordenación, elimínase da presente modificación
puntual o tramo que descende desde a rotonda cara o suroeste.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
No informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo considerase acreditadas as
razóns de interese público que xustifican a modificación puntual, e precísanse unha serie de
cuestións que se deberán completar ou modificar:
-

Non se acredita nin se identifica a titularidade dos terreas afectados polo modificación.
Segundo o art. 52.f da LSG e 105.l.f do RLSG deberá indicarse para os sistemas xerais de
comunicacións o sistema de obtención dos terreas necesarios para a execución dos viarios
propostos, segundo o disposto nos art. 107 a 111 do RLSG.
Neste senso, incluirase a estratexia de actuación, o estudio económico financeiro e a memoria
de sustentabilidade para o desenvolvemento coherente da ordenación, cun contido
proporcionado á complexidade da modificación (art. 59 LSG e art. 143 RLSG).
Asemade deberá indicarse as previsións concernentes á realización dos sistemas xerais (art 134
RLSG); así como a avaliación do custo de execución dos mesmos, coa indicación do carácter
público ou privado da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que cumpra realizar
con recursos propios do concello (artigo 59.2 da LSG).
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Achegarase o informe de intervención requirido no art. 22 do TRLS, no art. 54 do RDL 781/1986,
do 18 de abril polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia
de Réxime Local no art. 173 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro. polo que se
aproba o Regulamento de Organización. Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais, que acredite a viabilidade da proposta.
Como parte III da memoria inclúese a estratexia e o estudio económico e financeiro, nos que se
indican o sistema de obtención dos terreos previsto para cada un dos sistemas xerais viarios
planificados, e unha análise dos custos necesarios para a execución dos viarios previstos, e da
capacidade financeira do concello para executar as obras por iniciativa pública.
Como parte do expediente da modificación puntual, incorporarase o informe previsto no art. 22.4
do Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, relativo á sustentabilidade e ao
impacto económico que a implantación e o mantemento dos novos viarios terá para o concello.
-

Segundo o establecido no art. 52.f da LSG e no art. 1 05.1.f do RLSG na documentación da
modificación puntual deberán establecerse os criterios de deseño e execución dos sistemas
xerais de comunicacións, segundo o disposto nos art. 107 a 111 do RLSG, debendo estudarse a
necesidade de definir as redes de servizo previstas cos novas viarios cun grao de detalle acorde
á finalidade da modificación proposta (art 74 e 76 do RLSG).
No presente documento detállanse as condicións de urbanización e as redes de servizos
previstos para cada un dos sistemas viarios planificados, mediante a ordenanza de condicións de
urbanización e nos planos de detalle.
Como se pode ver no plano O.07, os viarios MP3-1 e MP3-2 terán a configuración propia de
viarios en solo rústico entre núcleos, que non dan servizo a parcelas edificables (contan con
pavimentación, alumeado e recollida das pluviais do propio viario), e o viario MP3-3 terá a
configuración dun viario de solo urbano, que dará servizo a parcelas edificables de uso
residencial (conta con pavimentación e tódolos servizos esixibles e propios do solo urbano
consolidado: saneamento, abastecemento, alumeado, distribución de enerxía eléctrica, ...).

-

Non se xustifica a relación entre o sistema xeral viario MP3-3 proposto pola modificación no SUR-4, e o definido no plan parcial aprobado (se son ou non coincidentes), nin se valora a
repercusión sobre o equilibrio de cargas e beneficios da ordenación da execución anticipada
como sistema xeral dun viario previsto na ordenación detallada.
En todo caso, deberase unificar o trazado do SXV MP3-3 descrito e xustificado na memoria e o
grafado nos planos da MP.
O viario MP3-3 detallado no presente documento, nos planos de ordenación, coincide
plenamente cos tramos correspondentes dos viarios 2 e 3 do plan parcial do SU-R-4, na súa
configuración definitivamente ordenada no estudio de detalle aprobado en data 29.07.2005, tal
como se pode apreciar nos gráficos seguintes.
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Extracto do plano de
ordenación do plan
parcial do SU-R-4

Extracto do plano de
ordenación do
estudio de detalle
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Superposición dos planos do plan parcial e o estudio de detalle, co trazado do SXV.MP3-3

En canto á posible repercusión sobre o equilibrio de cargas e beneficios, como se indica na
estratexia de actuación, prevese a execución do SXV.MP3-3 mediante a ocupación directa, ou
mediante a cesión obrigatoria, se é que os propietarios do SU-R-4 completasen a xestión e
urbanización do sector antes da ocupación directa.
No segundo dos casos (cesión obrigatoria), resulta evidente que non se modificaría de xeito
algún o equilibrio de cargas e beneficios. No primeiro dos casos (ocupación directa), produciríase
unha certa redución das cargas sobre o sector, ao asumir o concello a urbanización dunha parte
dos viarios. Porén, non se aprecia desequilibrio que deba ser corrixido, xa que:
o

o reparto dos beneficios do sector non se verá alterado, xa que o aproveitamento
correspondente aos propietarios dos terreos necesarios para a execución dos viarios
ocupados será reservado para os ditos propietarios.

o

as cargas necesarias para o desenvolvemento (costes de urbanización, proxectos,
publicacións, indemnizacións, ....) serán asumidos por todos os propietarios do sector,
incluídos os dos terreos ocupados anticipadamente, de maneira proporcional ás superficies
achegadas por cada un deles.
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Deste xeito, aínda no caso da ocupación directa, tanto as cargas como o aproveitamento do
sector será repartido entre os propietarios do solo de xeito proporcional as superficies achegadas
por cada un deles.
-

Como consecuencia da situación de dous sistemas xerais viarios propostos sobre un regato e no
contorno do Camiño de Santiago, deberán valorarse solucións de ampliación e/ou conexión para
o paso do regato acordes coa protección do patrimonio e da contorna, segundo o establecido no
art. 91 da LSG e art. 2016 do RLSG.
Coas seccións viarias propostas e as medidas previstas na ordenanza das normas de
urbanización conseguiranse solucións acordes coa protección e da contorna.

9. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS INFORMES SECTORIAIS EMITIDOS LOGO DA
APROBACIÓN INICIAL
Remitida a documentación aprobada inicialmente da modificación puntual á Dirección Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
(DXOTU) aos efectos do establecido no artigo 60.7 da LSG foron solicitados os informes sectoriais
autonómicos preceptivos.
Tal como se recolle no informe emitido pola DXOTU, de data 04.12.2018, relativo ao resultado das
consultas e informes sectoriais solicitados, no período de 3 meses legalmente concedido ao efecto
non foron emitidos todos os informes e acordos solicitados.
Así, consta que non foron contestados en prazo os seguintes informes solicitados ou consultas
realizadas:
-

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que contaba con prazo para informar ata o 02.11.2018

-

Augas de Galicia, que contaba con prazo para informar ata o 07.11.2018

-

Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, que contaba con prazo para informar ata
o 08.11.2018

-

Dirección Xeral de Enerxía e Minas, que contaba con prazo para informar ata o 23.11.2018

-

Concellos de Meis, Moraña e Portas, que contaban con prazo ata o 07.11.2018

Superados os prazos indicados, segundo o establecido no citado artigo 60.7 da LSG, podería
continuarse coa tramitación da modificación puntual.
Posteriormente, en data 22.01.2019, recibiuse o informe de Augas de Galicia de data 15.01.2019.
No presente apartado recóllense as consideracións incorporadas ao documento con motivo dos
informes sectoriais resultantes desta fase de tramitación. Neste senso foron considerados todos os
informes sectoriais emitidos, tanto os que se produciron en prazo como os extemporáneos.
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INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR DE DATA 22.08.2018
Respecto dos plans de protección civil aprobados pola Xunta de Galicia e do Concello de Barro a
presente modificación puntual ten unha incidencia menor en canto a adopción de medidas de
prevención de riscos e intervención en caso de emerxencia.
Infórmase positivamente a modificación puntual estimando que non é necesario o sometemento ao
informe da Comisión Galega de Protección Civil.

INFORME DO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO (IET) DE DATAS 12.11.2018 E
13.11.2018
Non se formulan obxeccións para a aprobación da modificación puntual, se ven se advirten
discrepancias gráficas no documento aprobado inicialmente entre os planos do anexo II e portada co
plano O.02 de ordenación proposta con respecto da traza do SXV MP3-1.
O anexo II contén o informe do arqueólogo sobre resultado da prospección arqueolóxica e
patrimonial. Este informe foi elaborado sobre o borrador da modificación puntual e o documento
ambiental estratéxico. Débese ter en conta que a traza do SXV MP3-1 foi revisada entre o
documento do borrador do plan e o documento aprobado inicialmente en atención ás consideracións
efectuadas polo IET, e como froito do propio desenvolvemento do documento. A traza é a que figura
no plano O.02.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO DE DATA
14.08.2018
Infórmase que no ámbito do PXOM de Barro non existe ningún solo declarado como contaminado
nin existe información inventariada no Rexistro da Calidade dos Solos de Galicia sobre afeccións á
calidade dos solos no ámbito da modificación puntual nº3.

ACORDO DO PLENO DO CONCELLO DE POIO DE DATA 25.09.2018
O Pleno do Concello de Poio decide non formular alegacións ao non afectar as determinacións da
modificación puntual nº3 do PXOM de Barro ás do PXOM do concello de Poio.

INFORME DO CONCELLO DE PONTEVEDRA DE DATA 08.08.2018
Remítese informe emitido pola arquitecta da Oficina Técnica de Arquitectura e Planeamento do
Concello de Pontevedra (OTAP) no que se reflicte que a modificación puntual nº3 non ten ningunha
incidencia sobre o planeamento municipal vixente no Concello de Pontevedra.
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INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE AVIACIÓN CIVIL, DO MINISTERIO DE FOMENTO, DE
DATA 18.10.2018
Infórmase favorablemente no que a servidumes se refire e sempre que as construcións propostas ou
obxectos fixos non vulneren as servidumes aeronáuticas.
Tal e como se reflicte no propio informe o marxe entre as cotas do terreo no ámbito da modificación
puntual e as servidumes aeronáuticas é de aproximadamente 605 metros. Tendo en conta que as
construcións ou instalacións permisibles ao amparo da presente modificación puntual son
fundamentalmente sistemas de infraestruturas viarias non se prevé a vulneración das servidumes.
En cumprimento das condicións impostas introdúcese como Anexo V o plano de “Servidumes de
operación das aeronaves – plan director – estado actual”, e engádese o apartado 4 nas ordenanzas
urbanísticas que constitúen o corpo normativo.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA ENERXÉTICA E MINAS DE DATA 20.11.2018.
Rectifícanse as referencias ao termo “subministro” para as actividades de transporte e distribución
de enerxía eléctrica. Así mesmo, a rede de reparto será de transporte ou de distribución.
O trazado das liñas aéreas da rede de transporte responderá ao establecido na planificación
eléctrica vinculante.
Sobre a indicación de que en solo urbano de edificación colectiva estará prohibido a rede de
transporte de tendido aéreo establécese que non se prevén redes de transporte aéreo. As redes
previstas son de distribución e soterradas.
En relación coa infraestrutura gasista competencia da Administración Xeral do Estado suxírese a
inclusión dentro do marco legal aplicable a Lei 34/1998,do 7 de outubro, do Sector de Hidrocarburos,
así como a súa normativa de desenvolvemento, entre os que cabe destacar:
1. O artigo 2 da Lei do Sector de Hidrocarburos, establece que as actividades destinadas á
subministración de produtos petrolíferos e de gas por canalización aos consumidores demandantes
dentro do territorio nacional terán a consideración de actividades de interese económico xeneral.
2. Se se producisen afeccións en instalacións gasistas ou petrolíferas, competencia da Administración
Xeral do Estado, estas deberán estar suxeitas á normativa sectorial sobre coordinación con plans
urbanísticos e de infraestruturas viarias, en especial ao disposto no artigo 5 da citada Lei:
“A planificación de instalacións de transporte de gas e de almacenamento de reservas estratéxicas de
hidrocarburos, así como os criterios xerais para o emprazamento de instalacións de subministración
de produtos petrolíferos polo miúdo, deberán terse en conta no correspondente instrumento de
ordenación do territorio, de ordenación urbanística ou de planificación de infraestruturas varias
segundo corresponda, precisando as posibles instalacións, cualificando adecuadamente os terreos e
establecendo as reservas de chan necesarias para a localización das novas instalacións e a
protección das existentes. A planificación de instalacións de subministración de produtos petrolíferos
polo miúdo será tomada en consideración na planificación de estradas.

56/171

DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 59
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

Nos casos nos que non se tivo en conta a planificación das devanditas instalacións en instrumentos de
ordenación ou de planificación descritos no apartado anterior, ou cando razóns xustificadas de
urxencia ou excepcional interese para a subministración de produtos petrolíferos ou gas natural
aconsellen o establecemento das mesmas, e sempre que en virtude do establecido noutras Leis
resultase preceptivo un instrumento de ordenación do territorio ou urbanístico segundo a clase de
chan afectado, estarase ao disposto na lexislación sobre réxime do chan e ordenación do territorio que
resulte aplicable”.

Transcríbese no presente apartado a referencia normativa como incorporación da suxestión
efectuada. O apartado 1.3 da memoria reflicte o marco legal no que se circunscribe a presente
modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro no eido da
lexislación urbanística vixente.
A normativa sectorial dispón de ámbitos de aplicación propios que incidirán no ámbito en función da
respectiva regulación e con total independencia do presente documento de carácter urbanístico.

INFORME DE AUGAS DE GALICIA DE DATA 15.01.2019.
Infórmase favorablemente sempre que se teñan en conta as prescricións sinaladas no informe.
No informe recóllese a previsión do art. 30 (Contido dos instrumentos de planificación de carácter
territorial ou urbanístico) da normativa do Plan Hidrolóxico Galicia – Costa (PHGC), segundo o cal
Calquera instrumento de planificación de carácter territorial ou urbanístico que, en aplicación da
lexislación vixente, teña que recibir informe de Augas de Galicia e afecte unha área en que se
considere que hai un risco potencial significativo de inundación, incluirá, entre o seu contido, a
seguinte información:
a) Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, o dominio público hidráulico e as súas
zonas de servidume e de policía.
b) Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, as zonas inundables.
c) Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, as zonas de fluxo preferente.
No presente caso, e tal como se sinala no informe, o ámbito da modificación puntual non está
afectado nin por zonas inundables nin por zonas de fluxo preferente, tal como se pode comprobar no
visor da Demarcación Hidrográfica Galicia – Costa (http://mapas.xunta.gal/visores/dhgc/), e, polo
tanto, non procede incorporar ao presente documento planos relativos a esas zonas; mentres que
nos planos de información xa se recolle a zona de servidume e policía do cauce que atravesa o
ámbito.
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Visor da Demarcación Hidrográfica Galicia – Costa / ARPSIs e láminas de inundación

Como vemos, o ámbito non está afectado por ARPSIs (Áreas de Risco Potencial Significativo de
Inundación), nin en zona de fluxo preferente. Non obstante, e tal como se indica no informe,
observaranse as seguintes determinacións ou recomentdacións:
-

As pontes dimensionaranse con carácter xeral para o período de retorno de 500 anos (art. 36
normativa PHGC). Xustificarase nos proxectos de obra.
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Calquera proxecto de actuación nas zonas de servidume e policía requirirá de autorización do
organismo de conca (art. 9.4, 78 e 126 do Regulamento de Dominio Público Hidráulico).

10. RESULTADO DA INFORMACIÓN PÚBLICA
Dentro do prazo de información pública de dous meses que tivo lugar entre o día seguinte ao da
publicación no DOGA do acordo da aprobación inicial (publicación que se produciu o 3 de agosto de
2018) e o 3 de outubro de 2018 recibiuse unha alegación.
En concordancia co informe emitido polo equipo redactor de xaneiro de 2019 non procede a
introdución de modificacións no documento aprobado inicialmente como resultado da alegación
presentada.
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Páxina en branco
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PARTE III. ESTUDO ECONÓMICO E ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN
Conforme ao establecido no artigo 59 da LSG, os plans xerais de ordenación municipal conterán a
estratexia para o desenvolvemento coherente do plan e, en particular, determinarán a execución dos
sistemas xerais que deban crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo
urbano non consolidado e dos sectores de solo urbanizable, e conterán unha avaliación do custo de
execución dos sistemas xerais e das actuacións previstas, coa indicación do carácter público ou
privado da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que cumpra realizar con recursos
propios do concello.
1. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN. OBTENCIÓN DOS TERREOS NECESARIOS
Segundo o disposto no artigo 129 da LSG:
1. Os terreos destinados polo planeamento a sistemas xerais que deban implantarse sobre solo
urbano consolidado, de núcleo rural ou rústico, e a sistemas locais en solo urbano consolidado e en
solo de núcleo rural obteranse mediante expropiación forzosa, por convenio entre a Administración e
o propietario ou por permuta forzosa con terreos do patrimonio público municipal do solo.
3. Os terreos destinados polo planeamento a sistemas xerais en solo urbano non consolidado, en
solo urbanizable ou, se é o caso, en solo rústico incluído nunha área de repartición e os destinados
a sistemas locais en solo urbano non consolidado, actuacións integrais en solo de núcleo rural e en
solo urbanizable obteranse:
a) Por cesión obrigatoria derivada da súa inclusión ou adscrición nunha área de repartición e no
correspondente polígono.
b) Por ocupación directa.
c) Por permuta forzosa.
d) Mediante expropiación forzosa.
e) Por convenio urbanístico entre a Administración e o propietario.
En relación á obtención dos terreos necesarios para executar os tres sistemas xerais viarios
previstos na presente modificación puntual, prevense tres sistemas distintos, segundo cada un dos
casos:
SXV.MP3-1
Executarase mediante a ampliación dun viario municipal xa existente. Parte dos terreos necesarios
xa son propiedade do Concello de Barro ou son dominio público hidráulico. Os terreos privados
necesarios obteranse por expropiación forzosa, e correspóndense cunha única parcela catastral
(con referencia 36002B516025930000OF).
Prevese a súa execución no prazo de 3 anos desde a aprobación definitiva da modificación puntual.
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SXV.MP3-2
Este viario xa conta cunha parte executada (a ponte sobre o Rego Areal), sendo os terreos
necesarios para executar o resto do viario propiedade do Concello de Barro. Non resulta necesario,
polo tanto, obtención de terreos para executar o SXV.MP3-2.
Prevese a súa execución no prazo de 1 ano desde a aprobación definitiva da modificación puntual.
SXV.MP3-3
Trátase dun viario xa previsto, na súa maior parte, no plan parcial do solo urbanizable SU-R-4, cun
pequeno tramo no plan parcial do SU-R-1.
O tramo no SU-R-1 afecta unicamente a unha parcela de titularidade municipal. Das parcelas
necesarias incluídas no SU-R-4, algunha delas son municipais, e outras de propietarios particulares
(con algunhas de propietario descoñecido).
As parcelas que resulten precisas obteranse por ocupación directa, salvo que antes de levar a cabo
a ocupación se tramite o proxecto de equidistribución do plan parcial; nese caso, obteranse pola
cesión obrigatoria derivada da inclusión do viario no sector de solo urbanizable.
Segundo o disposto no artigo 131 da LSG e nos artigos 317 a 321 do RLSG, a ocupación directa
require que estea aprobada a ordenación pormenorizada, tanto dos terreos que se van ocupar, coa
determinación do aproveitamento que lles corresponda aos seus propietarios, como do polígono no
que vaian integrarse.
Segundo se recolle no plan parcial do SU-R-4, aprobado definitivamente en data 27.07.2004, o
aproveitamento do sector, e polígono único, é de 0,3 ua m²/m², que se corresponden cunha
superficie edificable total de 31.921,47 m² (0,30 m²/m²). O aproveitamento susceptible de
apropiación polos propietarios é, polo tanto, de 28.729,323 m² (0,27 m²/m²).

Cadro resumo da memoria do plan parcial do SU-R-4
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Polo tanto, o aproveitamento que deberá reservarse aos propietarios afectados polo SXV.MP3-3
será de 0,27 m²/m², aplicables á superficie realmente ocupada, e que se lle adxudicará no
correspondente proxecto de compensación.
Prevese a súa execución no prazo de 4 anos desde a aprobación definitiva da modificación puntual.
Porén, no caso de non executarse no prazo previsto, poderá pospoñerse a súa execución ata o
desenvolvemento do plan parcial do SU-R-4.
RESUMO DA ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN
iniciativa

obtención terreos

prazo execución previsto

SXV.MP3-1

pública

expropiación

3 anos desde ap. def.

SXV.MP3-2

pública

non se precisa

1 ano desde ap. def.

SXV.MP3-3

pública

ocupación directa /
cesión gratuíta SU-R-4

4 anos desde ap. def. / ap.
prox. compensación SU-R-4

2. ESTUDO ECONÓMICO
2.1. CUSTOS NECESARIOS
A execución dos viarios previstos na modificación puntual requirirá, por unha banda, da obtención
dos terreos que non sexan propiedade do concello, ou dominio público, e, por outra banda, da
execución das obras de urbanización precisas.
OBTENCIÓN DE TERREOS
Como vimos, e no que se refire á repercusión económica da execución do planeamento modificado,
só será preciso obter unha parte dos terreos para o SXV.MP3-1, xa que o MP3-2 só afecta a terreos
do concello, e os terreos particulares do MP3-3 obteranse por ocupación directa (reserva de
aproveitamento para os propietarios).
Para determinar un prezo estimado para a obtención deses terreos necesarios para a ampliación do
viario MP3-1 aplicaremos o valor establecido na ponencia catastral vixente.
No cadro seguinte resúmense os seguintes datos, relativos á parcela que deberá ser parcialmente
expropiada:
-

Referencia catastral da parcela

-

Superficie total da parcela (SP)

-

Valor catastral da parcela (VP)

-

Valor unitario, por m² (VU)

-

Superficie de parcela a expropiar (SE)

-

Valor da superficie a expropiar (VE)
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parcela

SP (m²)

VP (€)

VU (€/m²)

SE (m²)

VE (€)

36002B516025930000OF

1.894 m²

337,95 €

0,18 €

79 m²

14,10 €

OBRAS DE URBANIZACIÓN
Para a execución das obras de urbanización será preciso acometer unha serie de gastos: custe
material das obras e honorarios de proxectos de urbanización, dirección de obra e coordinación de
seguridade e saúde. O custe dos honorarios calcularase en función do orzamento das obras.
Para o cálculo do orzamento estimado das obras, debemos ter en conta as distintas tipoloxías de
viarios a executar.
Os viarios MP3-1 e MP3-2, en solo rústico, apenas contarán con servizos, mentres que o MP3-3
(viario en solo urbanizable que, tralo seu desenvolvemento, será solo urbano consolidado) contará
con todos os servizos propios do solo urbano.
SXV.MP3-1
Terá unha superficie 1.621 m², dos cales, 1.175 m² xa están urbanizados actualmente. No cadro
seguinte resúmense as características e coste estimados das obras necesarias:
obra SXV.MP3-1

superficie (m²)

coste unitario (€/m²)

Presuposto (€)

Fresado e asfaltado de viario
existente

1.175 m²

11 €/m²

12.925,00 €

Ampliación de viario
(explanación, base, asfaltado,
...)

446 m²

21 €/m²

9.366,00 €

Ampliación de ponte (bases,
soportes, taboleiro e defensas)

Total obra

48.500,00 €
1.621 m²

70.791,00 €

(A superficie e valor definitivo precisarase con maior detalle nos correspondentes proxectos de
urbanización e de expropiación)
honorarios SXV.MP3-1

Obra (€)

Módulo (%)

Presuposto (€)

proxecto

70.791,00 €

4%

2.831,64 €

dirección de obra

70.791,00 €

1,5 %

1.061,87 €

coordinación seg. e saúde

70.791,00 €

0,5 %

353,96 €

Total honorarios

4.247,46 €

SXV.MP3-2
Terá unha superficie 1.988 m², dos cales, 342 m² correspóndense coa ponte que xa se atopa
parcialmente executada (só lle falta o pavimento de acabado, que se prevé nunha capa de 10 cm de
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formigón en color), e os restantes 1.646 m² urbanizaranse cun pavimento asfáltico, alumeado e
cuneta de recollida de pluviais, conectando así a ponte co viario existente polo oeste a unha cota
máis alta. Será preciso realizar un recheo parcial do terreo para favorecer unha rasante continua
entre a ponte a parte alta do novo viario.
obra SXV.MP3-2

superficie (m²)

coste unitario (€/m²)

Presuposto (€)

Pavimentación ponte

342 m²

12 €/m²

4.104,00 €

Urbanización viario
(movementos de terra, bases,
asfaltado, cuneta, …)

1.646 m²

32 €/m²

52.672,00 €

650 €/ud

3.900,00 €

Alumeado (6 luminarias estrada)

Total obra

Honorarios SXV.MP3-2

1.988 m²

Obra (€)

60.676,00 €

Módulo (%)

Presuposto (€)

proxecto

60.676,00 €

4%

2.427,04 €

dirección de obra

60.676,00 €

1,5 %

910,14 €

coordinación seg. e saúde

60.676,00 €

0,5 %

303,38 €

Total honorarios

3.640,56 €

SXV.MP3-3
O viario 3-3 é unha parte dos viarios previstos no SU-R-4 (e unha pequena superficie no SU-R-1),
que se pasa a cualificar como sistema xeral debido ao carácter de servizo a todo o municipio que
adquirirá unha vez executado este e máis o 3-2, e para facilitar a súa execución aínda que non se
termine de desenvolver o SU-R-4.
En calquera caso, prevese a urbanización do viario tal como estaba planificado no plan parcial do
solo urbanizable (cos axustes derivados do estudio de detalle aprobado). Nos planos O.04 e O.07
recóllense a urbanización e os servizos previstos, que son os mesmos planificados no plan parcial.
Tendo en conta o anterior, calcúlase o custo de urbanización deste viario en base aos custos xa
recollidos no plan parcial do SU-R-4.
Na ordenación do dito solo urbanizable prevense urbanizar 25.443,71 m² de viarios, e no estudio
económico do plan parcial valóranse as obras de urbanización de viarios (sen contar zonas verdes)
en 1.083.735 €, do cal resulta un custo unitario de 42,59 €/m².
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orzamento estimado no plan parcial do SU-R-4

superficies previstas no plan parcial do SU-R-4
Aplicando o antedito custo unitario a superficie do SXV.MP3-3 resulta:
obra SXV.MP3-3
Urbanización completa

superficie (m²)

9.374 m²

coste unitario (€/m²)

42,59 €/m²

Presuposto (€)

399.238,66 €
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Honorarios SXV.MP3-2

Obra (€)

Presuposto (€)

proxecto

399.238,66 €

4%

dirección de obra

399.238,66 €

1,50%

5.988,58 €

coordinación seg. e saúde

399.238,66 €

0,50%

1.996,19 €

15.969,55 €

23.954,32 €

Total honorarios

GASTOS TOTAIS
A suma dos custos estimados para os tres sistemas xerais viarios planificados resúmense no
seguinte cadro:
Vial

Expropiacións

Obra

Honorarios

Total

SXV.MP3-1

14,10 €

70.791,00 €

4.247,46 €

75.052,56 €

SXV.MP3-2

0,00 €

60.676,00 €

3.640,56 €

64.316,56 €

SXV.MP3-3

0,00 €

399.238,66 €

23.954,32 €

423.192,98 €

TOTAL

562.562,10 €

O custo total estimado para a execución dos tres sistemas viarios previstos ascende a cantidade de
cincocentos sesenta e dous mil cincocentos sesenta e dous con dez euros (562.562,10 €).
2.2. CAPACIDADE DE INVERSIÓN
A)

ESTRUTURA E TENDENCIA DA FACENDA LOCAL

O Concello de Barro conta cuns orzamentos aprobados que se foron incrementando nos últimos
cinco anos, chegando a un incremento do 44,3 % nese período:
Ano

Orzamento

2013

1.690.140 €

2014

1.857.700 €

2015

1.913.250 €

2016

2.385.000 €

2017

2.438.800 €

Analizado cun maior detalle, vemos a estrutura orzamentaria e a súa evolución no último cuadrienio
(2014-2017):
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2015

2016

2017

INGRESOS
1

IMPOSTOS DIRECTOS

683.100,00 €

690.600,00 €

723.600,00 €

713.700,00 €

671.100,00 €

676.100,00 €

709.100,00 €

700.900,00 €

12.000,00 €

14.500,00 €

14.500,00 €

12.800,00 €

15.000,00 €

17.000,00 €

32.100,00 €

50.000,00 €

259.100,00 €

212.700,00 €

218.800,00 €

222.500,00 €

175.100,00 €

150.000,00 €

144.500,00 €

148.100,00 €

6.200,00 €

5.800,00 €

18.200,00 €

8.700,00 €

TAXA USO DOMINIO PÚBLICO

43.400,00 €

21.500,00 €

21.500,00 €

21.400,00 €

PREZOS PÚBLICOS

21.500,00 €

22.500,00 €

22.500,00 €

31.500,00 €

VENTAS

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

REINTEGROS OPERACIÓNS CORRENTES

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

12.700,00 €

12.700,00 €

11.900,00 €

12.600,00 €

879.900,00 €

975.100,00 € 1.090.700,00 €

1.111.950,00 €

ADMON. ESTADO

526.000,00 €

607.000,00 €

623.000,00 €

626.000,00 €

ADMON. AUTONÓMICA

316.100,00 €

325.100,00 €

323.600,00 €

342.600,00 €

37.700,00 €

42.900,00 €

144.000,00 €

143.250,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

18.700,00 €

15.950,00 €

23.300,00 €

16.300,00 €

IMPOSTOS SOBRE O CAPITAL (IBI, IVTM, …)
IAE
2

IMPOSTOS INDIRECTOS

3

TAXAS E OUTROS INGRESOS
TAXAS PRESTACIÓN SERVIZOS BÁSICOS
TAXAS ACTIVIDADE COMPETENCIA LOCAL

OUTROS INGRESOS
4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

ENTIDADES LOCAIS
INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
5

INGRESOS PATRIMONIAIS

6

ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS

300,00 €

300,00 €

---

---

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

700,00 €

700,00 €

295.600,00 €

323.950,00 €

8

ACTIVOS FINANCIEIROS

500,00 €

500,00 €

500,00 €

400,00 €

9

PASIVOS FINANCIEIROS

400,00 €

400,00 €

400,00 €

---

1.913.250,00 € 2.385.000,00 €

2.438.800,00 €

TOTAL

1.857.700,00 €

2014

2015

2016

2017

GASTOS
1
2

DEUDA PÚBLICA

193.000,00 €

263.000,00 €

214.000,00 €

196.000,00 €

SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS

515.900,00 €

527.750,00 €

865.400,00 €

968.250,00 €

8.600,00 €

8.100,00 €

16.300,00 €

36.600,00 €

10.100,00 €

34.000,00 €

163.900,00 €

264.550,00 €

---

0,00 €

0,00 €

41.200,00 €

SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ
VIVENDA E URBANISMO
ADMON. XERAL
PLANEAMENTO, XESTIÓN, EXECUCIÓN E
DISCIPLINA
VÍAS PÚBLICAS
ACCESO A NÚCLEOS DE POBOACIÓN
PAVIMENTACIÓN DE VIAS

10.100,00 €

4.000,00 €

100,00 €

9.100,00 €

---

30.000,00 €

163.800,00 €

214.250,00 €

---

10.000,00 €

163.700,00 €

214.150,00 €

---

20.000,00 €

100,00 €

100,00 €

483.200,00 €

416.450,00 €

625.100,00 €

649.800,00 €

ALCANTARILLADO

---

125.100,00 €

246.000,00 €

240.000,00 €

ABASTECEMENTO

127.600,00 €

19.700,00 €

22.800,00 €

27.500,00 €

RESIDUOS

174.300,00 €

91.150,00 €

183.300,00 €

185.900,00 €

100,00 €

100,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

176.300,00 €

180.400,00 €

172.000,00 €

195.400,00 €

4.900,00 €

---

---

---

BENESTAR COMUNITARIO

CEMITERIOS
ALUMEADO
OUTROS SERVIZOS

68/171

DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 71
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

MEDIO AMBIENTE
ADMON. XERAL
PARQUES E XARDÍNS
3

PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
SERVIZOS SOCIAIS

4

FOMENTO DO EMPREGO
PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE
CARÁCTER PREFERENTE
SANIDADE

60.100,00 €

17.300,00 €

---

6.400,00 €

1.500,00 €

1.600,00 €

14.000,00 €

62.800,00 €

58.600,00 €

15.700,00 €

314.600,00 €

301.400,00 €

389.300,00 €

426.050,00 €

271.500,00 €

281.300,00 €

281.300,00 €

315.000,00 €

43.100,00 €

20.100,00 €

108.000,00 €

111.050,00 €

348.300,00 €

240.900,00 €

376.000,00 €

328.200,00 €

13.900,00 €

11.900,00 €

12.900,00 €

12.800,00 €

123.800,00 €

130.300,00 €

126.200,00 €

CULTURA

61.400,00 €

57.000,00 €

146.800,00 €

130.300,00 €

DEPORTE

136.800,00 €

48.200,00 €

86.000,00 €

58.900,00 €

85.900,00 €

109.800,00 €

62.200,00 €

91.500,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

70.400,00 €

---

---

10.000,00 €

12.000,00 €

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA
COMERCIO TURISMO E PYMES
TRANSPORTE PÚBLICO
INFRAESTRUTURAS

6

69.200,00 €

136.200,00 €

EDUCACIÓN

5

14.000,00 €

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
ÓRGANOS DE GOBERNO
SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIEIRA E
TRIBUTARIA
TRANSFERENCIAS A OUTRAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
TOTAL

---

---

0,00 €

7.000,00 €

35.900,00 €

59.800,00 €

2.200,00 €

2.100,00 €

400.000,00 €

470.400,00 €

478.100,00 €

428.800,00 €

51.600,00 €

52.600,00 €

70.900,00 €

69.800,00 €

307.200,00 €

361.600,00 €

364.400,00 €

310.800,00 €

41.200,00 €

41.200,00 €

41.200,00 €

46.200,00 €

---

15.000,00 €

1.600,00 €

2.000,00 €

1.857.700,00 € 1.913.250,00 € 2.385.000,00 €

2.438.800,00 €

En canto ao grao de execución, disponse dos datos da liquidación do orzamento de gastos ata o
ano 2016
(fonte: Consello de Contas de Galicia, http://www.consellodecontas.es/es/content/informacion-delas-entidades-del-sector-local):
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Dos datos indicados debemos destacar as seguintes características e circunstancias:
-

Ingresos

As participacións máis importantes nos ingresos correntes correspóndense ás transferencias
doutras administracións e aos impostos directos, cun 47,21% e 32,71%, respectivamente (de media
no cuadrienio 2014-2017).
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O feito de que só o 20% dos ingresos municipais dependan das taxas municipais (licenzas,
ocupacións de dominio público, …) e dos ingresos patrimoniais (intereses de depósitos,
arrendamento de fincas, …) evidencia unha estrutura orzamentaria moi estable, que non vai
depender da evolución económica dos particulares ou empresas que exerzan actividades no
municipio.
-

Gastos

Un 33% dos recursos (media do cuadrienio analizado) dedícanse a atender os servizos básicos do
municipio (seguridade, servizos urbanísticos, …), e a capacidade de inversión neste capítulo
incrementouse dunha maneira substancial no período, pasando dun 29,7 % no 2014 a un 39,7% no
2017.
Un 20,7% dos recursos dedícanse a gastos de carácter xeral (goberno, administración xeral, …),
téndose reducido a inversión neste capítulo dun 21,5% no 2014 a un 17,6% no 2017.
Un 16,65% dos recursos dedícanse a gasto social, pasando dun 16,9% no 2014 a un 17,5% no
2017.
Á vista destes datos, debemos destacar que a capacidade de inversión no mantemento dos servizos
básicos, en especial servizos urbanísticos de saneamento, abastecemento de auga, xestión de
residuos, … non só se mantivo no período analizado (2014-2017), senón que púidose incrementar
dunha maneira moi importante, sen que isto supuxese nin un incremento nos gastos xerais, nin un
descenso na inversión en servizos sociais.
-

Liquidación orzamentaria

Nos catro últimos anos dos que se dispón de datos publicados polo Consello de Contas (20142016), obsérvase que se mantén un remanente de crédito positivo importante:
anualidade

créditos iniciais

créditos definitivos

remanente de
crédito

remanente /
créditos definitivos

2013

1.690.140,00 €

1.891.159,90 €

181.127,71 €

+ 9,58%

2014

1.857.700,00 €

3.621.572,90 €

278.328,13 €

+ 7,69%

2015

1.913.250,00 €

2.732.317,39 €

97.293,15 €

+ 3,56%

2016

2.385.000,00 €

2.511.976,51 €

167.236,01 €

+ 6,66%

Suma

7.846.090,00 €

10.757.026,70 €

723.985,00 €

+ 6,87%

Como vemos, no período analizado mantívose un remanente de 723.985,00 €, o que supón unha
media anual de 180.996 €, e un 6,87% respecto dos créditos definitivos.
Esta tendencia ven ratificada polas conclusión do último informe de liquidación orzamentaria do ano
2017, segundo o cal:
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432.492,81€

CUMPLIMENTO REGLA GASTO
A) TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQ. 2016

1.472.152,50

B) TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQ. 2017

1.368.008,52

SI A>B CUMPLE REGRA GASTO
% incremento gasto computable 2017 s/2016

-104.193,98
-7,25

CUMPLIMIENTO LIMITE DE DÉUDA
(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5
(-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:
VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2016:
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes:

2.434.870,95
302.250,03
2.132.620,92
801.008,50
37,56%

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE
GASTO Y NIVEL DE DEUDA.
Á vista dos cálculos precedentes e con motivo da liquidación do orzamento de 2017 do Concello, cabe informar, de
acordo co regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria na súa
aplicación ás Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 1463/2007 de 2 de novembro, do seguinte resultado
obtido:
A. Que esta Entidade Local CUMPRE o obxectivo de Estabilidade Orzamentaria entendido como a situación de
equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no SEC 2010.
B. Que esta Entidade Local CUMPRE o obxectivo da Regra do Gasto, entendido como a situación na que a
variación do gasto computable non supera a taxa de referencia de crecemento do PIB correspondente a este exercicio.

B)

CONCLUSIÓNS

De todos os datos analizados pódese concluír o seguinte:
1.

Que o Concello de Barro mantén unha facenda económica ben saneada, cunha tendencia
constante e mantida no tempo de remanentes positivos en tódolos exercicios.

2.

Que o concello conta con capacidade non só para manter, senón tamén para incrementar o
orzamento dedicado ás infraestruturas e servizos, sen que esta capacidade repercuta nun
incremento dos gastos de carácter xeral nin nun descenso da capacidade de inversión en
servizos de carácter social.

3.

Que o concello conta con capacidade de inversión suficiente tanto para acometer a execución
dos gastos derivados da construcións do viario previsto na modificación puntual, como para
levar a cabo a súa conservación unha vez rematados e postos en servizo, xa que:
-

Só cos remanentes do cuadrienio de liquidación orzamentaria analizado (2013-2016) se
poderían executar as obras planificadas, para as cales se establece un período de
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execución de 4 anos (723.985,00 € de remanente fronte aos 562.562,10 € de inversión
necesaria), tendo en conta, ademais, a tendencia á alza dos orzamentos sostida nos
últimos catro anos.
O cal non obsta para que a totalidade ou parte da inversión necesaria poida ser sufragada
en base a subvencións directas de carácter anual procedentes doutras administracións
(Plan de Mellora de Camiños Rurais da Consellería de Medio Rural, Plan Concellos da
Deputación de Pontevedra, …), ou a convenios ou acordos de carácter específico que o
concello poida subscribir coa Deputación de Pontevedra ou coa Xunta de Galicia.
-

A inversión en gastos de mantemento dos viais e servizos urbanísticos presentan unha
tendencia que evidencia unha capacidade máis que suficiente do concello para incorporar
os novos viais planificados ao sistema viario municipal e asumir a súa conservación.
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Páxina en branco
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PARTE IV. ORDENANZAS URBANÍSTICAS
1. NORMAS DE URBANIZACIÓN
As presentes normas de urbanización divídense en dúas partes. En primeiro lugar, normas xerais,
que se corresponden coas normas de urbanización establecidas na normativa do PXOM (capítulo
11º, artigos 98 a 106), e, en segundo lugar, unhas condicións específicas que se establecen para
cada un dos sistemas viarios planificados.
1.1. NORMAS XERAIS DE URBANIZACIÓN (art. 98 – 106 PXOM)
Artigo 98. SISTEMA VIARIO
Nesta normativa o sistema viario comprenderá o conxunto da rede de vías de dominio e uso público,
proxectadas e construídas para a circulación de vehículos e peóns.
Nas vías, de nova execución ou cando se proceda á súa renovación, proxectaranse carrís para a circulación de
vehículos, zonas de aparcadoiro e beirarrúas ou pasos peonís. As súas dimensións mínimas serán as
seguintes:
-

Carrís de circulación: 3,50 m excepcionalmente e para rúas residenciais con circulación moi
pequena poderase reducir a 3,0 m

-

Aparcamento en liña: 2,25 m para coches, 3,80 m para camións e autobuses

-

Aparcadoiro en batería a 45º: 4,40 m

-

Aparcadoiro en batería a 60º: 4,80 m

-

Aparcadoiro en batería a 90º: 4,50 m

-

Beirarrúas: 1,80 m

Con estas dimensións proxectaranse as vías, tendo en conta a necesidade de prazas de aparcadoiro e a
existencia de usos que fagan supoñer unha determinada afluencia de peóns.
Artigo 99. CONDICIÓNS DE PAVIMENTACIÓN DO VIARIO
A.

A pavimentación de beirarrúas e calzadas farase tendo en conta as condicións do soporte e as do
tránsito que decorrerá sobre el, así como as que se deriven dos condicionantes de ordenación urbana
e estéticos.

B.

A separación entre as áreas dominadas polo peón e o automóbil manifestarase de forma que queden
claramente definidos os seus perímetros, sen que sexa imprescindible que se produza mediante
diferencia de nivel. A tales efectos diversificaranse os materiais de pavimentación de acordo coa súa
diferente función e categoría.

C.

O pavimento das beirarrúas e as prazas no presentará obstáculos á circulación de persoas e vehículos
de man; distinguiranse as porcións daquelas que ocasionalmente puidesen atravesalas vehículos a
motor, que non deformarán o seu perfil lonxitudinal senón que terán acceso por achafranado do bordo.

D.

As tapas das arquetas, rexistros, etc., disporanse tendo en conta as xuntas dos elementos do
pavimento e nivelaranse co seu plano.

E.

A sección de firme adoptará en función das cargas previstas e o tipo de explanada sobre a que se
cimentará. As súas características serán as seguintes.
a.

Intensidade media diaria de vehículos pesados menor de 270 e maior de 50: 22 cm de
mestura bituminosa + 20 cm de balastro artificial.

b.

Intensidade media diaria de vehículos pesados menor de 50 e maior de 15: 16 cm de
mestura bituminosa + 15 cm de balastro artificial.

c.

Intensidade media diaria de vehículos pesados menor de 15 e maior de 5: 12 cm de mestura
bituminosa + 15 cm de balastro artificial.

F.

Canto ás beirarrúas estarán formadas por unha subase de balastro artificial de 15 cm de espesura,
sobre a que se asentará, con morteiro de cemento, un pavimento de lousa hidráulica en cor de
primeira calidade.

G.

O pavimento debe construírse sobre unha explanación convenientemente consolidada evitando as
zonas de vertedoiro e os terreos arxilosos. Será obrigatoria a adecuada compactación dos terrapléns.
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H.

Onde sexa preciso estableceranse subases permeables e drenaxes para suprimir a posibilidade dun
exceso de humidade nas capas adxacentes do pavimento. As drenaxes desaugarán á rede de
saneamento e instalaranse absorbedoiros para recoller as augas de superficie.

I.

Cando existan desniveis nas proximidades inmediatas das vías, as ribadas terán unha pendente
máxima de 1/3, colocando os muros de contención nos lugares necesarios.

Artigo 100. NORMAS PARA A SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS
En todo caso estarase ó disposto no Lei 8/97 sobre supresión de barreiras arquitectónicas.
Nos pasos de peóns realizaranse pegadas dun metro, como mínimo, de ancho, entrando unha pendente na
beirarrúa que non será superior a un 8%.
A ambos lados da rampla nunha franxa de 1 m de ancho e en toda a superficie que ocupa a rampla utilizarase
un pavimento antiescorregante totalmente diferente do resto da beirarrúa, de forma que poida ser advertida a
diferencia de textura polos invidentes.
Realizaranse comunicacións entre as distintas cotas do terreo urbanizado a través dunhas ramplas cun 8% de
pendente máxima por itinerarios diferentes ó percorrido por escaleiras peonís.
O solo destas redes de comunicacións será antiescorregante.
Estas normas teranse en conta sempre que tecnicamente sexa posible.
Artigo 101. AMPLIACIÓN DE CAMIÑOS EXISTENTES
O trazado proposto polo plan xeral para os camiños existentes non pode entenderse como definitivo, xa que
será o proxecto de construcción correspondente o que o defina en base a un estudio detallado que terá
fundamentalmente en conta as afeccións a realizar.
Artigo 102. REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA
Condicións xerais
A.

O deseño das redes de abastecemento de auga nos proxectos terá en conta a ordenación global da
zona para o seu dimensionamento, tendo en conta especificamente o caso en que as redes
proxectadas teñan que servir a un ámbito superior ó do proxecto.

B.

Tanto para o trazado coma para o cálculo e construcción estarase ó disposto na normativa sectorial de
aplicación, no Prego de prescricións técnicas xerais para canalizar o abastecemento de auga, O.M. de
28 de xullo de 1974 e norma tecnolóxica NTE-1FA.

Dotación
A dotación dispoñible de auga potable non será inferior a 300 litros por habitante e día, na zona residencial, nin
de 350 litros por habitante cando se prevexa a existencia de piscinas.
Na zona industrial o consumo mínimo adoptado será de 1,5 l/seg. e ha bruta.
Os consumos máximos de cálculo obteranse multiplicando o consumo medio diario por:
-

2,4 para consumo urbano

-

3,0 para consumo industrial

Subministro
Cando o subministro non proceda da rede xeral de abastecemento deberá xustificarse documentalmente tanto a
potabilidade da auga coma a dispoñibilidade de caudal suficiente, debendo calcularse a capacidade mínima dos
depósitos para o consumo total dun día xunto cunha presión mínima dunha atmosfera no punto máis
desfavorable da rede.
A falta de presión na rede deberá ser suplida cos medios idóneos para que poidan estar debidamente dotadas
deste elemento as vivendas máis altas.
Se o subministro se realiza mediante pozos, ademais de garantir a potabilidade das augas, se estas se destinan
a uso distinto do industrial, os pozos deberán subministrar un caudal de 15-20 litros/segundo, distando un do
outro máis de 20 m.
Cumprirán as condicións establecidas pola Lei de augas e ademais terán as seguintes medidas adicionais para
a preservación dos recursos:
-

Os pozos selaranse e illaranse nos seus primeiros 20 metros.

-

Non se permitirá a inxección de productos químicos ou radiactivos en calquera punto do
acuífero terciario ou aluvial subxacente.

-

O perímetro de protección de cada pozo será, como mínimo: de 100 m2 por unidade.

-

Ningún pozo de abastecemento poderá situarse a menos de 20 m de fosas sépticas, pozos
de infiltración, pozos negros, etc., non debendo penetrar os dispositivos de evacuación de
augas na zona saturada.
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Os pozos deberán situarse a máis de 1.000 m de emisarios de augas residuais que circulen
por canles naturais, vertedoiros controlados ou de calquera foco contaminante.

Condicións de deseño
Todas as conduccións serán soterradas seguindo no posible o trazado das beirarrúas.
No proxecto contemplaranse os elementos da rede que son necesarios para garantir o subministro, incluso se
houbese que saír do seu ámbito espacial estricto, sendo propio desta determinación de obras e custos
adicionais que en instalacións, servidumes e elementos accesorios supoña, garantindo a súa conservación en
caso de que o Concello non os recoñeza e reciba como propios da rede municipal.
En canto ás características das conduccións observaranse as seguintes regras:
-

O diámetro mínimo utilizado será de 75 mm

-

A presión de traballo mínima será de 10 Atm

-

Con carácter xeral utilizaranse tubos de fundición dúctil, admitíndose o polietileno para
diámetros inferiores a 100 mm

-

Nos puntos altos e baixos das conduccións colocaranse ventosas e desauguadoiros

-

A profundidade mínima das conduccións referida á xeratriz superior será de 0,60 m

-

A rede de distribución deberá ir disposta por riba da rede de sumidoiros coa debida
protección das cargas de tráfico nos puntos de cruce de calzadas

-

A velocidade da auga nas conduccións estará comprendida entre 0,5 e 1,5 m/seg.

Artigo 103. REDE DE SUMIDORIOS E DEPURACIÓN
Condicións xerais
O deseño das redes de sumidoiros nos proxectos terá en conta a ordenación global da zona para o seu
dimensionamento, tendo en conta especificamente que as redes proxectadas teñan que servir a un ámbito
superior ó do proxecto.
Queda prohibido calquera tipo de vertido a ceo aberto, incluso no solo rústico, salvo que cumpra estrictamente a
normativa que prescriben os organismos responsables da salubridade e o medio ambiente e se obteña a
preceptiva autorización municipal.
Condicións do cálculo
Para calcular a rede de sumidoiros adoptaranse como caudais de augas residuais o medio e o máximo previstos
para o abastecemento de augas. Para os caudais de augas de chuvia poderanse tomar como curvas
aproximadas de intensidades máximas de chuvia as correspondentes á fórmula:
I= 260 x n x 0,42 x t x 0,52 , onde “n” é o número de anos con probabilidade de repetición, “t” o tempo en
minutos de duración de chuvia e “I” a súa intensidade en metros por segundo e hectárea.
En todos os casos, ós caudais obtidos segundo os métodos expostos aplicaránselles os coeficientes de
escorrentía, cuns valores mínimos que serían os seguintes:
-

Zonas urbanizadas con edificación colectiva: 0,70.

-

Zonas de edificación unifamiliar en ringleira: 0,5 m

-

Zonas de edificación unifamiliar illada: 0,4

-

Zonas de edificación industrial: 0,4

-

Zonas de parques e xardíns ou de cultivo: 0,2

Condicións de deseño
O saneamento realizarase polo sistema separativo con diferentes conduccións para as augas residuais e
pluviais.
Todas as vías xerais de tránsito rodado estarán dotadas no momento da súa construcción dos sumidoiros ou
colectores correspondentes se aínda non existisen ou resultasen pouco apropiados.
As velocidades na rede deberán quedar comprendidas ente os límites necesarios para evitar, por unha parte, a
sedimentación de efluentes e, por outra, a erosión do material das conduccións.
Só no caso de vivendas unifamiliares illadas se poderá permitir o uso de fosas sépticas cando constitúan un
conxunto.
Os diámetros mínimos a empregar na rede serán de 30 cm na exterior e de 20 cm nas acometidas domiciliarias.
Para pendentes inferiores a 1/200 o diámetro non será inferior a 40 cm. A velocidade, en todo caso, estará
comprendida ente 0,6 e 3,5 m/seg. debendo xustificarse razoadamente as solucións fóra destes límites.
As características dos colectores empregados nas redes de recollida de augas residuais serán tales que se
garantan as condicións de impermeabilidade esixidas no prego de prescricións técnicas xerais para tubos de
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saneamento de poboacións aprobado segundo a orde do 15 de setembro de 1974 polo Ministerio de Obras
Públicas e Urbanismo.
Nas canalizacións tubulares non se pasará de 60 m entre a separación dos pozos de rexistro, salvo que se trate
de obras especiais de aliviadoiros ou sifóns e, neste caso, preveranse pozos de limpeza á entrada e saída da
obra especial correspondente.
No resto dos sumidoiros tubulares disporanse pozos de visita ou rexistro a distancias comprendidas entre 30 e
40 m.
Nas cabeceiras dos sumidoiros que sirvan a varios edificios disporanse cámaras de descarga para a limpeza
cunha capacidade de 0,5 m3 para os sumidoiros de 30 cm e de 1 m3, como mínimo, para as restantes.
A profundidade dos tubos será como mínimo de 1 m desde a clave ata a superficie da calzada. En
profundidades inferiores que escorran por calzadas ou aparcadoiros viarios os tubos protexeranse con formigón.
Se os tubos escorren en proximidade de conduccións de auga potable situaranse como mínimo a 50 cm de
distancia entre as xeratrices de ambas e sempre inferiores ás de auga potable.
Os efluentes industriais someteranse ó control de forma que as redes de saneamento e elementos depuradores
colectivos obrigatorios non se vexan afectados polos vertidos industriais, tanto polo seu volume coma polas
súas concentracións químicas e bacteriolóxicas, contemplando a súa depuración previa antes do seu vertido á
rede urbana e ó sistema de tarifación progresiva a empregar en función do tipo de contía dos vertidos.
Artigo 104. REDE DE SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA
Clasificación da rede de enerxía eléctrica.
Rede de transporte: enlaza entre centrais de xeración ou achega enerxía ás subestacións de reparto.
Tensións entre 380-220Kv
Rede de reparto: as instalacións apóianse mutuamente, absorbendo cambios só na rede propia. Tensións: 13266-45 Kv.
Rede de distribución: tensións 20-15 kv.
Independentemente da tensión, entenderase sistema local toda rede que atenda exclusivamente a un abonado
local ou a unha actuación urbanística en concreto, é dicir, rede propia do sector urbanístico industrial.
Condicións da rede no solo urbano
1.

Rede de transporte
a.

Liñas: en solo urbano de edificación colectiva, cerrada ou aberta, estará prohibido o tendido
aéreo.
No solo urbano de edificación unifamiliar ou con tecido pouco compacto poderá autorizarse
en tendido aéreo ou petición de titular interesado, cando as circunstancias técnicas ou
económicas o aconsellen e exista a posibilidade de incluír o trazado aéreo por zonas
compatibles coas limitacións impostas por efectos de visualización, concorrencia de persoas,
calidade urbana, servidumes e distancias. As edificacións deberán ter as distancias previstas
no regulamento técnico correspondente.
No solo urbano industrial poderá admitirse o tendido aéreo, sendo conveniente que o seu
trazado vaia axustado ás vías de circulación. No solo urbano libre de edificación, como zonas
verdes públicas destinadas a parques e xardíns e de equipamento deportivo de recreo e
expansión, non se permitirá o paso de liñas aéreas.

b.

2.

3.

Subestacións: cando condicións de seguridade, mellora de servicio, reduccións de
servidumes e economía obriguen a fixar subestacións do tipo 220.132/66-45-15 kv, no centro
de gravidade das cargas garantirase un illamento e protección idóneos e disporanse dentro
dun edificio. Colocaranse corredores adecuados ata a acometida da rede establecida.

Rede de reparto
a.

Liñas: en solo urbano as liñas de reparto instalaranse soterradas, debendo estaren
protexidas entre elas e separadas adecuadamente para evitar que se creen induccións duns
cables noutros e por avaría se produza un acoplamento indebido entre tensións. Tamén se
terá en conta a dotación dos tendidos en gabia e canles con elementos de protección e
sinalización xa que teñen que cumprir as características de ser accesibles con medios
normais en calquera punto da rede.

b.

Estacións transformadoras: en solo urbano, a excepción do cualificado como uso industrial,
as ETD disporanse dentro do edificio con arquitectura acorde á estética visual do contorno.
No solo urbano industrial as ETD poderán dispoñerse á intemperie en emprazamentos
reservados previamente.

Rede de distribución
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a.

Liñas: en solo urbano as liñas de distribución en alta (20-15 kv) irán subterráneas debendo
estar protexidas entre elas e separadas adecuadamente para evitar que se creen induccións
duns cables noutros e por avaría se produza un acoplamento indebido entre tensións. Terase
en conta a dotación dos tendidos en gabias e canles con elementos de protección e
sinalización xa que terán que cumprir a característica de ser accesibles con medios normais
en calquera punto da rede.

b.

Centros de transformación: en solo urbano os CT en ningún caso se situarán á intemperie, e
habilitaranse corredores de acceso para 4 ou 5 cables subterráneos de tensión 20-15 kv e 16
de baixa tensión.

Condicións da rede no solo urbanizable
1.

2.

3.

Rede de transporte
a.

Liñas: poderán autorizar o seu tendido aéreo polos corredores de protección e reserva
previstos. A partir do momento de aprobación dun plan parcial poderá variarse o trazado
aéreo ou transformarse a subterráneo. Será necesario para poder esixir a transformación a
subterráneo que os terreos estean urbanizados ou en curso de urbanización e teñan as cotas
de nivel previstas no proxecto de urbanización, e cumpriran as formalidades do art. 29 do
Decreto 2.619/1966.

b.

Subestacións: poderase autorizar a súa situación en zonas adecuadas e protexidas con
acondicionamento de solo específico para iso. Para a súa alimentación disporanse
corredores coas dimensións suficientes ata a acometida da rede establecida.

Rede de reparto
a.

Liñas: o seu tendido poderá ser aéreo cando vaia polos corredores de protección e reserva
previstos. A partir do momento de aprobación dun plan parcial que non desenvolva un sector
industrial, poderá cercarse o trazado aéreo ou transformarse a subterráneo. Será necesario
para esixir a transformación a subterráneo que os terreos estean urbanizados ou en curso de
urbanización, e teñan as cotas de nivel previstas no proxecto de urbanización e cumpriranse
as formalidades do art. 29 do Decreto 2.619/1966.

b.

Estacións transformadoras: poderase autorizar a súa situación en zonas idóneas e
protexidas con acondicionamento de solo específico para iso. Para a súa alimentación
disporanse corredores coas dimensións suficientes ata a acometida da rede establecida,
distinguindo as servidumes da liña subterránea e aérea de acordo coa regulamentación
vixente.

Rede de distribución
a.

Liñas: os plans parciais que desenvolva o solo urbanizable terá que contemplar o disposto no
art. 53 do Regulamento de planeamento xunto co condicionado establecido por esta
normativa para solo urbano.

b.

Centros de transformación: os plans parciais que desenvolven o solo urbanizable terán que
contemplar o disposto no art. 53 do Regulamento de planeamento xunto co condicionado
establecido por esta normativa para solo urbano.

Condicións da rede no solo rústico
No solo rústico de especial protección as ordenanzas do presente plan xeral establecen as medidas a adoptar
para a conservación, mellora e protección do solo, flora, fauna, paisaxe, cursos e masas de auga, cultivos ou
explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais, etc.; consecuentemente co establecemento desta protección a
posibilidade de incluír neste solo unha infraestructura de enerxía eléctrica que quedará relegada a estes
condicionamentos.
No resto do solo rústico poderanse autorizar instalacións de utilidade pública que non se tivesen en conta no
plan xeral unha vez declaradas de interese xeral.
Artigo 105. REDE DE ILUMINACIÓN PÚBLICA
Iluminación
A iluminación media das vías públicas adoptarase de acordo coa densidade media horaria do tráfico rodado e
cando non se dispoña dos datos numéricos necesarios deberá ser a seguinte:
-

Vías primarias: de 15 a 20 lux

-

Vías secundarias: de 15 a 12 lux

-

Vías peonís, parques, xardíns: de 2 a 7 lux

Os cruces perigosos de vías terán un aumento de iluminación dun 25% respecto das vías onde estean situados.
Condicións de deseño
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1.

As luminarias poderán instalarse unilaterais, bilaterais pareadas e bilaterais ó tresbolillo, de acordo co
ancho da calzada.

2.

Nas vías de dobre calzada separadas por unha banda central non superior a 12 m de anchura, as
luminarias poderán colocarse sobre báculos de dobre brazo situados nesta banda central cando a
latitude de cada calzada non exceda de 12 m.

3.

A altura das luminarias sobre o plano da calzada estará comprendida entre 6 e 10 m podendo recorrer
a alturas superiores cando se trate de vías moi importantes, prazas ou cruces superiores. Para
calcular a altura citada teranse en conta o ancho da calzada, a potencia luminosa das lámpadas e a
separación entre unidades luminosas.

4.

As luminarias, apoios, soportes, candelabros e cantos accesorios se utilicen para este servicio público
serán análogos ós utilizados polo Concello nas rúas de características similares.

5.

As redes de distribución da iluminación pública serán independentes da rede xeral e alimentaranse
directamente da caseta de transformación mediante un circuíto propio.

6.

As acometidas das redes de iluminación pública efectuaranse dentro da caseta de transformación das
compañías subministradoras do fluído eléctrico e os centros de mando poderán ser: manuais,
unifocais, multifocais ou automáticos, segundo a clase de instalación de iluminación pública e as súas
características serán semellantes ás que utilice o Concello.

7.

Esixirase o soterrado de todas as conduccións eléctricas de iluminación pública e privada.

Artigo 106. CONDICIÓNS DOS ESPACIOS LIBRES
Condicións do proxecto
1.

O deseño analizarase atendendo á integración nos espacios públicos limítrofes distinguindo: áreas de
estancia, itinerarios singulares, arboredos, mobiliario urbano, etc.

2.

O proxecto determinará as áreas expresamente dedicadas á instalación de estructuras móbiles e
edificación provisional sometidas á cesión ou poxa municipal, así como os servicios de infraestructura
e instalacións ou dotacións públicas compatibles co carácter da área.

3.

O proxecto desenvolverá a urbanización integral do seu ámbito definindo as servidumes ás que dese
lugar o trazado das infraestructuras que decorran no ámbito.

O tratamento de xardinería, arboredo, pavimentación, mobiliario, sinalización e iluminación deberá adaptarse ás
posibilidades de conservación segundo corresponda á iniciativa pública ou á privada, a través dunha entidade
de conservación ou calquera outro tipo de iniciativa.

1.2. CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN
SXV.MP3-1
O viario cualificado nesta modificación puntual como SXV.MP3-1 contará cunha sección viaria de 10
metros, para o cal será preciso incrementar a súa anchura entre 5 e 6 metros, salvo o un primeiro
tramo (ao este) que xa conta cos 10 metros de anchura.
A ampliación viaria realizarase coa mesma tipoloxía e pavimento actuais (plataforma única de
aglomerado asfáltico). No correspondente proxecto de urbanización detallarase a sección do firme,
acorde coa intensidade de tráfico deste tipo de viarios e as normas xerais de urbanización.
Executarase a ampliación da sección da ponte mediante un taboleiro de lousa maciza de formigón
armado sobre vigas prefabricadas de formigón, apoiadas en dous muros laterais fabricados con
cachote de granito. Os laterais do taboleiro remataranse cun petril de granito do país de 50 cm de
espesor e un canto suficiente para ocultar a estrutura de formigón. Pola cara interior dos petrís
disporase unha varanda formada por listóns verticais de madeira tratada para o exterior, de sección
80x150 mm e separados entre si 100 mm. O deseño da varanda poderá ser modificado e deberá ser
detallado no proxecto de urbanización, manténdose en calquera caso o petril de granito e a varanda
de madeira.
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SXV.MP3-2
Este viario conta con dous tramos diferenciados:
O primeiro tramo, ao este, é a ponte existente, sobre o Rego Areal, que se atopa totalmente
executada, salvo a capa final de pavimento. Polo lado este da ponte chega un viario duns 18 metros
de sección, cunha zona central asfaltada (aparcamento e carrís de circulación) duns 12,5 m e dúas
beirarrúas de 2,75 m en formigón coloreado con bordos de granito.
O taboleiro da ponte está situado un 12 cm máis alto que a cota do carril asfaltado do vial, o cal
facilitará a solución proposta: un pavimento continuo de formigón lavado ou raiado, á cota das
beirarrúas existentes, conseguindo así pasar do actual viario de tráfico segregado a unha zona de
plataforma única totalmente accesible (desde as beirarrúas) e cunha rampla de acceso para os
vehículos, o que favorecerá o calmado dos vehículos que accedan á ponte.
Sinalizarase o inicio da ponte como zona de preferencia peonil, e velocidade máxima 20 km/h.
O segundo tramo será o que discorre desde o lado oeste da ponte ata un camiño asfaltado existente
que, a súa vez, comunica co viario polo que discorre o Camiño de Santiago.
Este tramo tamén será de plataforma única, con pavimento asfáltico, e con recollida das pluviais do
propio viario mediante cunetas abertas formigonadas.
Todo o viario contará con iluminación mediante farois con luminarias led.
Sinalizarase o inicio deste tramo (no extremo oeste) como zona de preferencia peonil, e velocidade
máxima 20 km/h.
Estas condicións poderán ser moduladas ou modificadas no proxecto de urbanización
correspondente,

sempre e cando se manteña unha solución de viario de plataforma única e

preferencia peonil.
SXV.MP3-3
Serán de aplicación as normas de urbanización establecidas no plan parcial do SU-R-4 aprobado
definitivamente en data 27.07.2004 (entendendo que a normativa á que fan referencia que xa fose
derrogada será substituída pola normativa máis recente na materia):
1.8. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
1.8.1. Red viaria y aparcamientos.
En los planos de proyecto, queda suficientemente definida el trazado y características de la red viaria.
La velocidad de cálculo para todos los viales se establece en 40 km/h.
Las secciones de los viales se detallen en la documentación de los planos, partiendo de criterios generales de
calzada con carriles de 3,75 m, aceras de 2,75 m y 375 m de ancho, respectivamente.
De acuerdo con el Art. 52.1 del RG, las alineaciones y rasantes de toda la red viaria, incluida
la peatonal, se definen en los planos de Proyecto, denominados:
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- Alineaciones y Rasantes: P.4.
- Perfiles longitudinales y transversales: P .5.
De conformidad con el Art. 52.2 del RG, el análisis de las circulaciones se realiza separando las circulaciones
rodadas de las peatonales, excepto en los pasos de cebra.
En cuanto a los aparcamientos, de acuerdo con el Art. 7 del anexo al RP para el desarrollo de la LS, los
aparcamientos públicos deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20x4,50 metros (se han
dimensionado de 2,30 x 5,00 m).
b) La superficie mínima de aparcamiento por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos, no será nunca
inferior a 25m'.
c) Del total de plazas de aparcamiento previstas en el Plan Parcial, se reservará un 2%, como mínimo, para
usuarios minusválidos. Estas plazas tendrán unas dimensiones de 3,30 por 5,00 metros y son, por lo tanto, 4
plazas.
En todos los tipos de calzadas nuevas a construir se prevé el firme con sub-base granular de 0,25 m. de
espesor, base de granular de 0,25 m. de espesor y cape de aglomerado asfáltico en caliente de 10 cm. de
espesor, previo riego de imprimación y adherencia.
Las aceras irán pavimentadas con loseta de cemento comprimido, colocadas sobre una solera de 10 cm. de
espesor e irán rematadas por ella do de la calzada con bordillos prefabricados de hormigón y con rigola por el
lado de aparcamientos.
Las aguas pluviales se recogerán a los lados de las calzadas para lo cual se prevén pendientes transversales
del 2% hacia las aceras.
1.8.2. Red de abastecimiento de aguas.
El sistema propuesto se recoge en el plano S.3, en el que se ha tenido en cuenta el punto de conexión a la red
existente y las normativas vigentes, como son las Normas Tecnológicas siguientes:
NTE-IFA - lnstalación de Fontanería- Abastecimiento.
NTE-IFRE - Instalación de Fontanerla, así como la NBE-CPI-82 (Norma Básica de la Edificación) - Condiciones
de Protección contra incendios.
La red de abastecimiento de agua se conecta a la red general próxima al polígono. Esta red forma parte del
suministro general del Municipio de Barro.
La red será de tubería de fundición e irá colocada a una profundidad mínima de 0.80 metros.
Las bocas de riego se prevén con una separación máxima de 30 metros entre sí, no proyectándose más de 12
de ellas a cada distribuidor, tal y como se especifica en la NTEꞏIFR.
Respeto a la red de hidrantes contra incendios, la NTEꞏIFA, dispone que la separación máxima entra dos
hidrantes no debe superar los 100 metros. También la NBEꞏCPI en su apartado 4.2.2.2 dice que "cualquier
punto de las fachadas al nivel de rasante, deberá encontrarse a menos de 100 metros de un hidrante de
incendios", con lo que se confirma la distancia fijada en la NTE-IFA La instalación de los hidrantes prevista en
este Plan Parcial se ha hecho de acuerdo con el Art. 5.2 de la NBE-CPI, conectándose cada uno de ellos a la
red proyectada. El diámetro de todos ellos es de 100 mm.
El Proyecto de Urbanización resolverá la conexión con las redes municipales.
El cálculo de las redes en el Proyecto de Urbanización deberá garantizar que el consumo por todos los
conceptos en todo el Polígono no sea inferior a 5 litros/sg.
El cálculo de la red se hará de forma que no haya acometidas a bocas contraincendios con presión inferior a 50
m. columna de agua.
La presión de trabajo de las tuberías será de 10 Atrn.
Los Proyectos de Urbanización cumplirán igualmente con la normativa específica:
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (OM de Obras
Públicas del28 de julio de 1974 - BOE del 2 y 3 de octubre de 1974). Corrección de errores (BOE del 30-10-74).
- Norma Tecnológica NTEꞏIFA "Instalaciones de Fontanería - Abastecimientos' (OM de la Vivienda de 23 de
diciembre de 1.975 - BOE del 3.01.76).
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- Norma Tecnológica NTEꞏIFR "Instalaciones de Fontanería Riego". (OM de la Vivienda de fecha 23 de agosto
de 1.974).
- Capítulo V “Considicones Urbanísticas” de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-82 “Condiciones de
Protección contra Incendios en los Edificios” (RD 2051/1982 de 10 de abril). (BOE del 18 y 19 de septiembre de
1982)
1.8.3. Red de alcantarillado.
El sistema de alcantarillado propuesto es el separativo. Las redes de aguas residuales se conectarán a las
redes municipales y las pluviales a cauces naturales existentes.
Las tuberías a colocar serán de PVC de saneamiento dispuestas sobre capa de arena de 10 cm de espesor
medio.
El esquema propuesto se recoge en los planos S.1 y S.2, pudiéndose observar que todos los pozos de registro
están separados como máximo 50 metros entro sí, y disponen de sumideros en la calzada, para recogida de las
aguas pluviales.
El Proyecto de Urbanización resolverá la conexión con las redes municipales, a través de los viales municipales
y de acuerdo con las directrices municipales del Concello.
Se prohíbe cualquier tipo de fosa séptica o pozo negro.
El cálculo de la red de alcantarillado en el correspondiente Proyecto de Urbanización tendrá en cuenta las
siguientes condiciones mínimas:
-Velocidad de agua a sección llena: 0,50- 3,00 m/s.
- Pozos de registro visitables en cambios de dirección y de rasantes y de alineaciones rectas a distancias no
superiores a 50 m.
-Tuberías de PVC de saneamiento.
- Sección mínima de alcantarillado de 0,20 m.
- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria.
- Se canalizarán las aguas superficiales existentes conduciéndolas a la red general de aguas pluviales.
Cumplirán igualmente los Proyectos de Urbanización con la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISA
"Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado" (OM de la Vivienda de 6 de marzo de 1973) y el pliego de
prescripciones técnicas del MOPU (BOE 23 de septiembre del 86).
1.8.4. Red de suministro de energía eléctrica.
La red de energía eléctrica de baja tensión se alimentará a través de Centro de Transformación a instalar que se
conectará a las líneas de media tensión cercanas.
La red estará formada por la acometida indicada y las líneas de distribución a las diferentes zonas y servicios.
El esquema correspondiente se ha recogido en el plano S.4.
El cálculo de las redes de baja tensión en el Proyecto de Urbanización se realizarán de acuerdo con lo
dispuesto en la siguiente normativa:
Energía eléctrica en alta:
- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 315111968 del Ministerio de Industria de 28
de noviembre- BOE de 27-12-68). Corrección de errores (BOE de 8-3-69).
Electricidad en Baja Tensión:
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 84212002, de 2 de agosto) e Instrucciones
Técnicas Complementarias.
La red de distribución será subterránea.
Las cargas mínimas a prever serán las fijadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como el
grado de electrificación deseado para las construcciones.
Se tendrá, asimismo, en cuenta las siguientes condiciones y prescripciones:
- El Centro de Transformación deberá localizarse sobre terrenos definidos en el Plan y su exterior armonizará
con el carácter y edificación de la zona en la que se sitúen, a ser posible se ubicará enterrado.
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- Todas las instalaciones satisfarán, aparte de lo establecido en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, la
normativa particular del Concello de Barro y de la Compañía suministradora de energía en lo que no se oponga
a lo aqui establecido.
La instalación de alumbrado público se adaptará a los parámetros que se indican en el cuadro siguiente y su
disposición se recoge en el plano S.5:

PARÁMETROS

Iluminancia

PARA TRÁFICO RODADO

PARA PEATONES

ADECUADO
CONDUCTOR

EXIGENCIAS
SEGURIDAD

EXIGENCIAS
PEATONALES

ZONAS EXCLUSIVAS
PEATONES

Recomendable: 30
lux

12 lux

8 lux

5 lux

1:3

1:4

1:6

Admisible: 20 lux
Uniformidad
mínama/media

1:3

Deslumbramiento

SCO

SCO

NCO

NCO

Temperatura color
correlación

4.000 K

4.000 K

4.000 K

4.000 K

Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos para el tráfico rodado deben realizarse de forma
que se logre minimizar sus costos actualizados al momento de su puesta en servicio (inversión más gastos de
explotación) y la vida económica prevista debe ser superior a 18 años.
En los alumbrados que satisfagan los parámetros establecidos para peatones, debido a que la estética de la
luminaria y báculo tendrá un importante peso en su elección. La instalación se realizará de forma que se
consigan minimizar los costos de explotación actualizados al momento de su puesta en servicio y la vida
económica prevista será superior a 16 años.
En todo caso, la situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar muy secundario en la escena
visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni para transitar ni por la producción de ruidos
molestos.
Las redes de distribución serán subterráneas.
Este tipo de tendido será obligatorio en las instalaciones clasificadas como "adecuadas para conductores" y en
aquellas realizadas en zonas con arbolado o aceras de anchura inferior a 2 m., excepto en este último caso
cuando se utilicen como soportes brazos murales.
En cualquier caso, las instalaciones satisfarán, aparte de con las normas existentes en el municipio, con las
exigencias de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, y con las siguientes:
- Norma Tecnológica NTE-IEB "Instalaciones de Electricidad - Alumbrado exterior”. (Orden del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo del18 de julio de 1978 – BOE de 12-1-1978).
- Guías sobre Iluminación de Exteriores del Comité Español de Iluminación. Publicación CIE nº 12.2 (TC-4.6).
1977.
- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Ministerio de Fomento de 1999.
1.8.5. Red de canalización telefónica.
El esquema correspondiente se grafía en el plano S.6, mediante tubería de PVC, subterránea hasta las zonas
diferentes de usos previstos.
Se dispondrá bajo las aceras de la red peatonal a 50 cm. de profundidad mínima. La canalización será con
tubos de PVC en número y disposición que fije el proyecto de urbanización de acuerdo con las normas dictadas
por la Compañía Telefónica Nacional (C.T.N.E.). En los cruces de calles la canalización irá a 80 cm. de
profundidad y se reforzará con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor.
1.8.6. Otras redes de servicios.
Para otras redes de comunicación se emplearán las canalizaciones de telefonía y no se considera la colocación
de red de gas al no existir proyecto de suministro general a la zona de dicha energía.
1.8.7. Jardinería y mobiliario urbano.
Las zonas verdes de uso público se ajardinarán con arbustos y arbolado de especies autóctonas de la zona y
tratamiento de suelo de fácil y económica conservación.

84/171

DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 87
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

2. ORDENANZA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DURANTE A EXECUCIÓN DAS OBRAS
A presente ordenanza de protección medioambiental divídese en dúas partes. En primeiro lugar,
unhas normas xerais aplicables a todas as obras de urbanización previstas nesta modificación
puntual, e tamén aplicables a posteriores obras de mantemento e conservación; e, en segundo
lugar, unhas condicións específicas para favorecer a integración ambiental das actuación nas beiras
do rego de Areal.
2.1. NORMAS XERAIS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Tanto durante a execución das obras de construción, ou ampliación, dos tres viarios previstos na
modificación puntual como durante posteriores traballos de conservación (limpeza, renovación de
firmes, ...), adoptaranse as seguintes medidas preventivas encamiñadas a limitar as posibles
afeccións sobre o aire, o solo e a auga:
-

Condicións da maquinaria en obra.
Realizarase un mantemento mecánico preventivo da maquinaria empregada pola/s empresa/s
construtora/s e/ou polo concello, co fin de evitar posibles vertidos de aceite ou combustibles ao
medio, e para reducir as emisións de gases e ruído á atmosfera.
Antes do inicio dos traballos comprobarase que a maquinaria conta coas inspeccións técnicas ao
día, rexeitándose a maquinaria que non conte cos certificados correspondentes.
Se durante a execución das obras se observase que algunha das máquinas estivese a provocar
algún tipo de vertido ou unha emisión anormalmente alta de gases, paralizarase o traballo ata a
reparación ou substitución da máquina afectada.

-

Selección de materiais.
Empregaranse nas obras materiais en bo estado e cos seus correspondentes certificados de
fabricación, o cal será comprobado á recepción dos mesmos.
Sen prexuízo do anterior, sempre que sexa posible, e na medida en que non afecte á calidade
das obras, empregaranse materiais reciclados (áridos reciclados para os recheos, asfalto con
caucho reciclado, ...). No proxecto de urbanización deberá incluírse un documento ou apartado
específico no que se indicará a procedencia dos materiais e no que se deberán xustificar os
motivos polos que se utilicen materiais novos nos casos nos que existan no mercado alternativas
en material reciclado, sendo admisibles aqueles casos nos que o uso de materiais reciclados
provoquen unha redución significativa do resultado final ou un incremento no prezo superior a un
15%, en relación ao uso de materiais de nova produción.
No caso de emprego de elementos de madeira (mobiliario, varandas, ...), deberán contar con
certificado que acredite a procedencia dunha xestión forestal sostible (FSC, PEFC, ...).

-

Recuperación do material de escavación.
As terras procedentes das escavacións que resulten precisas seleccionarase e almacenarase
para a súa correcta reutilización no caso de ser viable. As terras vexetais recuperaranse para a
súa utilización en axardinamentos (na mesma ou noutras obras), e o resto do material que polas
súas características mecánicas sexa adecuado para recheos e compactacións seleccionarase
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para a súa utilización na mesmo ou noutras obras. O resto do material xestionarase como
residuo cun xestor autorizado.
En ningún caso se admitirá o vertido incontrolado do material de escavación, nin a súa cesión a
terceiros salvo que se poida garantir a correcta reutilización cos criterios indicados na presente
normativa.
-

Criterios de baixo consumo e mellor rendemento.
Para a selección do mobiliario e as instalacións seguirase o criterio de empregar elementos de
baixo consumo, mellor rendemento e menor mantemento.
No caso das instalacións de iluminación, empregaranse luminarias de tecnoloxía led, e
valorarase a posibilidade de instalar redutores de fluxo.
Nas instalacións de abastecemento e saneamento non se admitirá o uso de tubaxes de formigón
ou fibrocemento, debendo empregarse materiais de mellor rendemento e menor mantemento
(PVC, PEAD, ...).

-

Xestión adecuada de residuos.
De acordo co correspondente plan de xestión de residuos dos proxectos de urbanización,
seguirase unha adecuada xerarquía na xestión dos residuos xerados durante as obras, na que
primará a redución en orixe, e a xestión adecuada de cada residuo en función da súa tipoloxía.
No tempo que pase entre a produción do residuo e o seu tratamento posterior, realizarase un
almacenamento nos lugares habilitados ao efecto, nos que se evitará calquera tipo de afección
ao medio (de ser o caso, impermeabilización previa do terreo, construción muros elementos de
contención e/ou delimitación do perímetro, ...).

-

Control dos vertidos de formigón ou asfalto
Non se permitirá en ningún caso nin que as formigoneiras nin as máquinas estendedoras de
asfalto se desfagan dos sobrantes de material.
Tampouco se permitirá a limpeza das cubas ou as ferramentas nas proximidades das correntes
de auga.

-

Control da escorrentías.
Durante a fase movemento de terras terase especial coidade no control dos posibles aportes de
materiais ás correntes de auga, por pequenas que estas sexan.
Na parte baixa do vial 3.2 executaranse muretes de contención impermeabilizados e unha balsa
de decantación que permita eliminar o material arrastrado polas augas de rego ou de chuvia
antes do seu vertido ao rego Areal. En calquera caso, no proxecto de urbanización deseñaranse
as medidas adecuadas para evitar o arrastre de terras ao rego.

-

Control da dispersión de terra e po.
Nos períodos de seca procederase á humectación e/ou rega de materiais pulverulentos.
Os camións irán equipados con lonas ou toldos durante o transporte de material.
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2.2. INTEGRACIÓN AMBIENTAL NO ENTORNO DO REGO AREAL
Parte das obras (nos viarios 3.1 e 3.2) afectará ao entorno inmediato do rego Areal. Adoptaranse
medida tanto para minimizar as posibles afeccións ambientais ao dito medio, como para mellorar a
súa situación actual.
ZONA DO VIAL 3.1
O SXV.MP3-1 consistirá na ampliación do viario actualmente existente cara Valbón, ampliación que
se realizará pola súa marxe sur. Nesta marxe afectarase a terreos que actualmente dedícanse a
xardín (na parcela do tanatorio) ou a prado, e que só na propia beira do rego Areal contan con
arborado, en concreto, algúns ameneiros (alnus glutinosa) de pouca idade.

,
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As zonas que se vexan afectadas polas obras ás marxes do viario replantaranse coas especies
herbáceas e riparias existentes (fentos, ameneiros, ...).
ZONA DO VIAL 3.2
O SXV.MP3-2, no que se refire á parte non executada (todo o viario agás a ponte) discorrerá
integramente por unha parcela municipal, que se atopa actualmente bastante alterada, xa que, por
unha banda, nos últimos anos realizáronse na súa parte alta movementos de terras, e xa que nos
últimos meses executouse o traslado da torre da liña de alta tensión que anteriormente se atopaba
na parcela lindeira polo sur, e que actualmente sitúase no linde entre ambas.

Como se pode ver na imaxe, os movementos de terras realizados deixaron esta zona da parcela (a
metade oeste) coa topografía orixinal alterada e sen vexetación.
Por outra parte, na parcela existe actualmente vexetación
arbustiva (xesta, toxo e herbáceas) e algunhas árbores de
pequeno porte, e de carácter alóctono (pino e eucalipto).
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Durante a execución das obras de urbanización, fóra do viario pavimentado, deberase proceder á
plantación de especies autóctonas, nas seguintes condicións:
-

Nos primeiros 15 metros desde o rego Areal, naquelas zonas nas que existan especies alóctonas
ou nas que as propias obras afecten ao arborado existente, plantaranse especies riparias
autóctonas: ameneiros (alnus glutinosa) e bidueiros (bétula pubescens).

-

No resto da parcela eliminaranse as especies alóctonas, e, salvo as zonas de protección da liña
de alta tensión e do gasoduto, plantaranse carballos (quercus robur).

carballos

ameneiros e
bidueiros

No proxecto de urbanización deberán detallarse as zonas, as especies, portes e densidades das
plantacións a realizar, conforme as determinacións recollidas nesta ordenanza, e sempre
respectando as áreas de protección dos novos elementos catalogados (os muíños).
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3. ORDENANZA DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL
Será de aplicación a ordenanza nº 14 da normativa do PXOM, de protección do patrimonio, coa
particularidade de engadir ao listado de bens catalogados os dous muíños detectados durante a
prospección realizada.
Artigo 90. ORDENANZA NÚM. 14 DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO
DEFINICIÓN
Comprende os bens que integran o patrimonio cultural de Galicia, conforme sinala o art. 1º da Lei 8/1995 de 30
de outubro do patrimonio cultural de Galicia, así como os terreos afectados, que se incorporan en canto á súa
definición, protección e catalogación neste documento por ser obxecto do planeamento municipal, e que tal
efecto inclúe todos os de interese artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico e cultural.
Este documento presenta a relación de bens e elementos catalogados que estean incluídos no catálogo do
patrimonio cultural de Galicia, ademais dos que polo seu interese se incorporan nel.
A constatación sobrevida de calquera outro elemento, ben ou xacemento obxecto de catalogación e protección
deberá ser incorporado ó inventario ou catálogo con aplicación das determinacións que sobre protección
estableza o presente documento. Tal circunstancia leva aparellada unha alteración no réxime urbanístico da
propiedade e deberá procederse á modificación puntual do plan, conforme determina o art. 50 da Lei 1/1997 de
24 de marzo do solo de Galicia.
ÁREAS DE PROTECCIÓN
Dentro das áreas de protección que se sinalan neste documento será preciso un informe previo da Comisión
provincial de Patrimonio, da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, que terá carácter
preceptivo e vinculante para realizar calquera dos actos suxeitos á licencia que se sinalan no art. 168 da Lei
1/1997 de 24 de marzo do solo de Galicia.
Así mesmo, estas áreas de protección integran, obviamente, os elementos protexidos e/ou catalogados que
constitúen a razón da súa delimitación. Para estes elementos establécese unha protección baseada en evitar a
súa desaparición e estará baixo a responsabilidade do Concello e da Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo e deberá autorizar expresamente e con carácter vinculante calquera intervención que lles
afecte, en cumprimento do establecido no art. 54 da Lei 8/1995 de 30 de outubro do patrimonio cultural de
Galicia.
As áreas de protección estableceranse para o elementos puntuais formando unha franxa cunha profundidade
medida desde o elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe. Cando por outra parte existan varios
elementos singulares que se articulan nun conxunto, esta área de influencia trazarase a partir dos elementos
máis externos do conxunto e abarcará a totalidade daquel.
Coas determinacións sinaladas, as áreas de protección mínimas quedan establecidas consonte a descrición
seguinte:
-

50 m cando se trate de elementos etnográficos inventariados tales como fornos, pombais, cruceiros,
hórreos, feiras, muíños, fontes, petos de ánimas ou calquera outro.

-

100 m cando se trate de elementos da arquitectura relixiosa tales como mosteiros, conxuntos parroquiais,
igrexas, capelas, santuarios ou cemiterios, da arquitectura militar tales como castelos, murallas e outros, da
arquitectura civil tales como pontes, casas señoriais e pazos, etc., e da arquitectura industrial tales como
serradoiros.

-

200 m cando se trate de restos arqueolóxicos tales como sepulcros megalíticos, dolmens, petroglifos,
castros e outros.

As distancias que aquí se sinalan serán aplicables cando a protección no apareza grafada en planos, ou para
aqueles novos elementos integrantes do patrimonio arquitectónico ou arqueolóxico, en tanto en canto non sexan
delimitados graficamente.
TIPOS DE PROTECCIÓNS EN ATENCIÓN Ó TIPO DE BENS, ELEMENTOS OU XACEMENTOS
Para as correspondentes proteccións establécese a seguinte clasificación:
A) EDIFICIOS, CONXUNTOS OU ELEMENTOS OBXECTO DE PROTECCIÓN
A.1) PROTECCIÓN INTEGRAL
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A.2) PROTECCIÓN NON INTEGRAL
B) PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO
B.1) ZONA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
B.2) ZONA DE RESPECTO
EDIFICIOS CONXUNTOS OU ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL
ALCANCE DA PROTECCIÓN
Distinguiranse varios casos en función da natureza do obxecto protexido.
1.- Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo figure exclusivamente como tal, a protección
entenderase que se estende a toda a parcela onde se sitúe esta edificación, quedando excluída calquera
segregación en novas parcelas tanto para edificios protexidos en solo urbano coma rústico.
No caso de edificios situados no medio rural con parcelas de grande extensión esta condición entenderase
referida como mínimo á área definida por unha liña homotética trazada a 50 m de distancia dos muros exteriores
á edificación ou grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio a protexer (pazo e edificacións
auxiliares, igrexa e adro, etc.)
En calquera caso en toda nova edificación que se vaia situar nas inmediacións do elemento protexido
atenderase ó establecido no art. 59 da Lei 1/1997 de 24 de marzo do solo de Galicia.
2.- Cando o obxecto protexido sexa un edificio ou edificios e os xardíns ou espacios libres que con el forman
unha unidade (igrexa e adro, casa-pazo e xardín-horta, etc.) ou conxunto (igrexa, casa rectoral e campo de
festas, etc.) quedará excluída calquera segregación do ámbito protexido. Nos espacios non ocupados pola
edificación, calquera modificación dos elementos que configuren formalmente o ámbito será obxecto de licencia.
O Concello deberá solicitar un dictame pericial ou administrativo por parte dos facultativos ou organismos
competentes cando a modificación pretendida non se xustifique como conservación ou mantemento e poida
supoñer un cambio de carácter de ámbito protexido. Queda expresamente prohibida a tala de especies
arbustivas ou arbóreas que polo seu porte, idade ou situación estratéxica sexan autóctonas ou non formen parte
importante da xardinería ou do contorno inmediato. Para as novas edificacións que se vaian situar nas
inmediacións do conxunto protexido atenderase ó establecido no art. 59 da Lei 1/1997 de 24 de marzo do solo
de Galicia.
3.- Cando o elemento protexido non sexa unha edificación entenderase que a protección afecta non só a este
elemento senón a un contorno que garanta o mantemento do significado do elemento protexido e o libre acceso
e contemplación. Este contorno será como mínimo de tres metros ó redor de todo o perímetro deste elemento.
Neste contorno non se poderán levantar novas edificacións nin permitir usos distintos dos actuais salvo o de
libre público.
OBRAS PERMITIDAS
Con carácter xeral autorizaranse obras de restauración total ou parcial e de conservación.
No caso de que nun edificio catalogado e obxecto de protección integral se pretendese efectuar algunha obra
non clasificable como de conservación ou restauración e si de consolidación ou rehabilitación, a necesidade e
oportunidade destas obras terá que xustificarse na memoria do proxecto que se achegue á solicitude de
licencia. O Concello poderá denegar esta licencia se considerase que é posible e conveniente un maior grao de
protección e conservación. Para tal efecto o Concello poderá solicitar un dictame pericial ou administrativo dos
facultativos ou organismos competentes.
Quedan explicitamente prohibidas as obras de reestructuración e derrubamento parcial ou total. Igualmente as
de rehabilitación que supoñan un cambio tipolóxico e/ou de uso.
DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUDE DE LICENCIA
A solicitude de licencia de restauración e, no seu caso, de consolidación ou rehabilitación, ademais dos
documentos esixidos nas ordenanzas municipais, deberá ir xunto coa documentación seguinte:
-

Descrición do marco referencial da orixe do edificio: propiedade que ordenou a súa construcción, autores de
proxecto e obra, uso orixinal ó que se destinou e variacións de uso e propiedade, etc.

-

Evolución do edificio e do contorno inmediato que poidan xustificar as solucións adoptadas.

-

Levantamento a escala 1/100 do edificio na súa situación actual (plantas, alzados exteriores e interiores,
seccións, etc.) e das edificacións auxiliares e complementarias, así como as ampliacións de escala
necesarias de detalles característicos. Levantamento da parcela onde se enclava, a escala non menor de
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1/500 que indique a situación relativa dos edificios principal e auxiliar e especificando os cultivos, manchas
de arboredo, xardinería, etc.
-

Descrición fotográfica do edificio e montaxe das solucións adoptadas tanto das propias edificacións coma da
xardinería, etc.

-

Memoria xustificativa da oportunidade da obra a realizar, así como dos efectos sobre os usos usuarios
actuais e sobre os elementos obxecto de protección.

-

Proxecto detallado das obras a realizar.

No caso de edificios protexidos no medio rural enclavados en grandes terreos, á solicitude de licencia de
calquera tipo que afecte a unha área definida por unha liña homotética a 100 m de distancia dos muros
exteriores da edificación ou grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio a protexer achegaráselle,
ademais dos documentos esixidos nas ordenanzas municipais, a documentación seguinte:
-

Plano de situación en relación co edificio para protexer.

-

Incidencia no contorno da obra ou actividade para a que se solicita licencia así como memoria xustificativa
de non alterar as condicións ambientais e paisaxísticas do ben cultural protexido (incluirá para o caso de
edificacións unha relación detallada de materiais a empregar e da solución formal adoptada, etc.)

De acordo co disposto na Lei de solo e neste plan poderán redactarse plans especiais para cumprir mellor estas
determinacións.
A administración competente en materia de protección de bens culturais e o Concello coordinarán as súas
competencias respectivas de acordo coas determinacións deste documento e sen prexuízo da ampliación do
catálogo. O Concello solicitará con carácter previo á concesión de licencias de obras nestes edificios e
elementos e un informe do organismo competente en materia de protección histórico-artística.
EDIFICIOS, CONXUNTOS E ELEMENTOS OBXECTO DE PROTECCIÓN NON INTEGRAL
ALCANCE DA PROTECCIÓN
Distinguiranse varios casos en función da natureza do obxecto protexido.
1.- Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo figure exclusivamente como tal, a protección
entenderase que se estende a toda a parcela onde se sitúe tal edificación, quedando excluída calquera
segregación en novas parcelas tanto para edificios protexidos en solo urbano coma rústico.
No caso de edificios situados no medio rural con parcelas de grande extensión esta condición entenderase
referida como mínimo á área definida por unha liña homotética trazada a 50 m de distancia dos muros exteriores
á edificación ou grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio a protexer (pazo e edificacións
auxiliares, igrexa e adro, etc.)
En calquera caso toda edificación nova que se fose situar nas inmediacións do elemento protexido atenderase ó
establecido no art. 59 da Lei 1/1997 de 24 de marzo do solo de Galicia.
2.- Cando o obxecto protexido sexa un edificio ou edificios e os xardíns ou espacios libres que con el forman
unha unidade (igrexa e adro, casa-pazo e xardín-horta, etc.) quedará excluída calquera segregación do ámbito
protexido con destino ó existente. Nos espacios non ocupados pola edificación, calquera modificación dos
elementos que configuren formalmente o ámbito de influencia da edificación será obxecto de licencia. O
Concello deberá solicitar un dictame pericial ou administrativo de facultativos ou organismos competentes cando
a actuación pretendida poida supoñer un cambio de carácter do ámbito protexido. Para as novas edificacións
que se vaian situar nas inmediacións do conxunto protexido atenderase ó establecido no art. 59 da Lei 171997
de 24 de marzo do solo de Galicia.
3.- Cando o obxecto protexido sexa exclusivamente a fachada dun edificio, a protección abarcaraa
exclusivamente a ela. O Concello deberá solicitar un dictame pericial ou administrativo dos facultativos ou
organismos competentes cando a actuación pretendida poida supoñer un cambio de carácter do ámbito
protexido. Cando a clasificación correspondente ó edificio protexido permita un maior volume edificable,
poderase engadir á edificación existente ata acadar a máxima edificabilidade permitida, mantendo as condicións
e características da fachada, e a composición, ritmo de ocos, etc., do edificio existente, con materiais acordes co
criterio de posta en valor da fachada protexida.
4.- Cando o elemento protexido non sexa unha edificación entenderase que a protección afecta non só a este
elemento senón a un contorno que garanta o mantemento do significado do elemento protexido e o libre acceso
e contemplación. Este contorno será como mínimo de tres metros ó redor de todo o perímetro deste elemento.
Neste contorno non se poderán levantar novas edificacións nin permitir usos distintos dos actuais salvo o de
libre público.
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OBRAS PERMITIDAS
Con carácter xeral autorizaranse obras de restauración total ou parcial, de conservación, consolidación e
rehabilitación.
1.- Cando nun edificio obxecto de protección non integral se pretendese unha reestructuración xeneralizada
(conservación da envolvente externa: fachadas e cubertas e baleirado interior) o Concello esixirá a presentación
da documentación complementaria que se especifica no epígrafe correspondente a este apartado, e a memoria
do proxecto que se achegue á solicitude xustificará suficientemente que as obras que se proxectan non afectan
ó carácter do edificio obxecto de protección nin ó do seu contorno. Se o Concello estimase que este carácter
non queda garantido poderá denegar a licencia. O Concello solicitará en todo caso un informe previo do
organismo competente en materia de protección histórico-artística.
Quedarán explicitamente prohibidos os derrubamentos parciais ou totais que afecten á envolvente do edificio, a
modificación dos ocos ou a apertura doutros novos, e todos aqueles cambios nesa envolvente que modifiquen a
composición xeral.
2.- Sen embargo, cando a cualificación correspondente ó edificio protexido permita un maior volume edificable,
ata acadar a máxima edificabilidade permitida, mantendo as condicións estructurais da planta do edificio, e a
composición, ritmo de ocos, etc., do edificio existente, con materiais acordes co criterio de posta en valor do
edificio catalogado.
DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR LICENCIA
Nos edificios con protección non integral as solicitudes de licencia de reestructuración e/ou adicción de plantas
ou incremento de volume incluirán preceptivamente, ademais dos documentos exhibidos nas ordenanzas
municipais, a seguinte documentación detallada:
-

Descrición fotográfica pormenorizada do estado actual do edificio e dos elementos máis característicos.

-

Alzado fotográfico do tramo de vía onde estea situado o edificio.

-

Proxecto detallado das obras a realizar.

Nos edificios situados no medio rural presentarase levantamento da parcela na que se sitúa a escala non menor
de 1/500 indicando a situación relativa dos edificios principal e auxiliares e especificando os cultivos, manchas
de arboredo, xardinería, etc.
TIPOS DE OBRA QUE AFECTAN Ó CONXUNTO DO EDIFICIO
a) Conservación: son aquelas destinadas a cumprir as obrigas da propiedade no que se refire ás condicións de
ornato e hixiene da edificación. Non poden afectar ás características formais do edificio nin ocasionarán
alteracións ou substitucións de calquera dos seus elementos estructurais ou de deseño.
b) Restauración: son aquelas obras encamiñadas a unha conservación en grao máximo nas que se pretende a
reparación dos elementos, estructurais ou non, do edificio á vez que reproducir as súas condicións orixinais
sen achegar elementos de novo deseño, incluso a restauración do mobiliario orixinal e da decoración ou dos
procedementos polo menos das últimas etapas de utilización.
Cando implique a substitución inevitable dalgún elemento, a reposición será o máis fiel posible ás condicións
orixinais.
c) Consolidación: son aquelas obras encamiñadas á conservación e mantemento que impliquen substitución
parcial ou total dalgún elemento estructural con achega de elementos novos con deseño ou natureza
material diferente ós substituídos pero respectando integramente a organización espacial, a tipoloxía
estructural e a composición exterior da envolvente do edificio (fachadas e cubertas).
d) Rehabilitación: son aquelas obras encamiñadas a mellorar e adecuar as condicións de habitabilidade e que
impliquen unha redistribución da organización espacial conservando as características estructurais e a
composición exterior da envolvente do edificio (fachadas e cubertas).
e) Reestructuración: son aquelas obras encamiñadas a unha renovación incluso dos elementos estructurais
que impliquen variacións do tipo de estructura, podendo incluír a demolición dos elementos estructurais ou
en grao máximo o baleirado do edificio conservando as fachadas existentes ó exterior, interior e patios e a
liña e tipo de cuberta.
f)

Adición de plantas: son aquelas obras encamiñadas a aumentar o número de plantas do edificio mantendo
ou non a tipoloxía estructural. Asimilable á reestructuración en canto ó grao de conservación e tolerancia. As
condicións nas que pode realizarse a adición especifícanse no grao de protección correspondente. Só neste
caso, a cuberta do edificio non se considerará protexida.
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PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO
Todos os xacementos arqueolóxicos que se inclúen neste documento dispoñen do grao de protección que
corresponde ós xacementos catalogados ou inventariados.
En consecuencia, definiremos para eles as seguintes zonas, que se definen graficamente na planimetría:
-

Zona de protección integral dos xacementos arqueolóxicos.

Esta zona queda definida polos terreos comprendidos dentro do límite do perímetro máis externo do ben.
Nesta zona non poderán realizarse construccións, tendidos e instalacións aéreas ou subterráneas –
electricidade, saneamento, abastecemento de auga, gaseoductos, conduccións telefónicas ou calquera outrasescavacións, recheos ou calquera movemento de terras en xeral, así como a plantación, tala ou arrancado de
árbores, os cultivos que requiran labores profundos e a apertura de pozos ou minas. Só se autorizarán, co
informe preceptivo e vinculante da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, as actuacións que
sexan compatibles co ben ou coa súa posta en valor.
Considérase unha excepción lóxica das prospeccións que este órgano autonómico autorice cando o xacemento
se descubra ou localice.
-

Zona de respecto

Definida polo contorno adaptado ó redor do perímetro máis exterior do ben. Os usos nesta zona deberán
especificarse para cada caso concreto. A tramitación de licencia para realizar calquera actuación nesta zona
deberá informala con carácter preceptivo e vinculante a Comisión provincial de Patrimonio da Consellería de
Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Artigo 91. CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS
CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL
-

ARQUITECTURA RELIXIOSA (AR)

AR.1.- Capela do Pazo de Santo Antoniño
AR.2.- Santuario dos Milagros. Amil
AR.3.- Igrexa Parroquial San Mamede. Portela
AR.4.- Capela San Mauro
AR.5.- Igrexa Parroquial Santa María. Curro
AR.6.- Igrexa Parroquial San Martíño. Agudelo
AR.7.- Igrexa Parroquial San Breixo. Barro
AR.8.- Igrexa Parroquial San Andrés. Valiñas
AR.9.- Capela das Dores
AR.10.- Capela das Virtudes
-

ARQUITECTURA VIVIL (AC)

AC. 1.- Pazo de Santo Antoniño
AC. 2.- Casa natal de Ramón Ruibal
AC. 3.- Casa rectoral de Agudelo
AC. 4.- Cruceiro do Camiño
AC. 5.- Cruceiro de Cancela
AC. 6.- Cruceiro de Aspera
AC. 7.- Cruceiro de Constela
AC. 8.- Cruceiro de Güimil
AC. 9.- Cruceiro de Triaba
AC. 10.- Cruceiro de Chan de Santos
AC. 11.- Cruceiro de Valiñas
AC. 12.- Cruceiro da igrexa de Agudelo
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AC. 13.- Cruz da igrexa de Agudelo
AC. 14.- Cruceiro de Lardoeira
AC. 15.- Cruceiro de Valbón
AC. 16.- Cruceiro de igrexa de San Breixo
AC. 17.- Cruceiro da capela das Virtudes
AC. 18.- Cruceiro da igrexa de Curro
AC. 19.- Marco das Leguas
AC. 20.- As “Almiñas” Porráns
AC. 21.- Relevo na parede de vivenda. San Mauro
AC. 22.- Casa da Torre
AC. 23.- Casona de Perdecanai
AC. 24.- Cruceiro en Torre de Curro
AC. 25.- Cruceiro de Setefontes
AC. 26.- Muíño de vento “Veiga da Porta”. Triaba
AC. 27.- Conxunto de muíños de Barosa
AC. 28.- Casa da Granxa

AC. 29.- Muíño de Prado
AC. 30.- Muíño da Pombeira
-

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

GA36002001

MONTE DO CASTRO

GA36002002

CASTRO DE PARADA

GA36002003

CASTELO DE CASAS

GA36002004

A CHAN DE MONTE GÜIMIL

GA36002005

MONTE REDONDO

GA36002006

OS CASTROS

GA36002007

MÁMOA DO ROEL

GA36002008

XACEMENTO IGREXA CURRO
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4. AFECCIÓNS AERONÁUTICAS
A totalidade do ámbito está incluída nas Zonas de Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo.
As alturas recollidas no plano normativo representan as liñas de nivel das superficies limitadoras das
Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo que afectan ao ámbito, as cales determinan as
alturas (respecto ao nivel do mar) que non debe superar ningunha construción (incluídos todos os
seus elementos como antenas, pararraios, chemineas, equipos de aire acondicionado, caixas de
ascensores, carteis, remates decorativos, etc.), modificacións do terreo ou obxecto fixo (postes,
antenas, aeroxeneradores incluídas as súas palas, carteis, etc.), así como o gálibo do viario ou vía
férrea.
No plano I.04 indícase a traza dos límites de aproximación intermedia; e como anexo V incorpórase
o plano do Plan Director, prevalecendo este segundo sobre o primeiro.

Pontevedra, febreiro de 2019
Os arquitectos

José Jorge Santos Ogando

José Carlos Mera Rodríguez

en representación de:
SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P.
O arquitecto

Carlos D. Besada Ferreiro
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RESULTADO DA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA E PATRIMONIAL
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS ÁMBITOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº 3 DEL PXOM DE BARRO (PONTEVEDRA).

INFORME MEMORIA

1. Presentación.
El presente Informe Memoria describe los trabajos de prospección arqueológica intensiva
realizados los días 18 y 19 de abril de 2018 en los terrenos afectados por las actuaciones
previstas en la Modificación Puntual nº 3 del PXOM del Ayuntamiento de Barro
(Pontevedra).
Este estudio ha sido encargado por el Ayuntamiento de Barro, con CIF nº P‐3600200‐D y
domicilio en San Antoniño 11, Perdecanai, 36194, Barro (Pontevedra).
2. Modificación Puntual nº 3 del PXOM de Barro.
El objetivo general de la modificación puntual (MP) es mejorar la articulación y la movilidad
del núcleo de san Antoniño y sus zonas de expansión. Los objetivos específicos de la MP son
los siguientes:
‐ Facilitar una adecuada conexión del núcleo de San Antoniño y los suelos
urbanizables 1, 2 y 4 por el oeste con el núcleo de Valbón. Para ello, se prevé la
ejecución de un nuevo vial que proporcione salida hacia el oeste al puente existente
al final en la rotonda que une los SU‐R‐1 y SU‐R‐2, conectando así el vial central entre
ambos suelos con el núcleo de Valbón.
‐ También se prevé la ampliación del puente existente al norte, mejorando así la
conexión del vial que delimita el SU‐R‐2 por el norte (y lo separa del suelo urbano no
consolidado 2) con el núcleo de Valbón.
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‐ Permitir la conexión de la rúa das Baladas, dándole una salida por su extremo oeste.
Se prevé la ejecución de un nuevo viario que una el final de la rúa das Baladas con la
antedicha rotonda (SXV MP3‐3). No se trata, en realidad, de planificar un nuevo
viario, sino de facilitar la ejecución de uno ya planificado en el plan parcial del SU‐R‐4.
Las obras a realizar, una vez aprobada la modificación puntual, serán las propias de
urbanización de los viales previstos:
‐ MP3‐1 y MP3‐2: rasanteo de terreno (parte de relleno y parte de excavación) y
pavimentación sencilla (cajeado con zahorra y capa de aglomerado asfáltico)
‐ MP3‐3: rasanteo de terreno (parte de relleno y parte de excavación),
pavimentación (carriles asfaltados y aceras laterales) e instalaciones enterradas
(tubos de saneamiento, abastecimiento, electricidad y telecomunicaciones).
3. Caracterización de las zonas de trabajo.
Zona del vial MP3‐1: La construcción de este vial permitirá la conexión del vial que delimita
el SU‐R‐2 por el norte con el núcleo de Valbón. Fisiográficamente, consiste en una zona de
ladera de monte, dedicada a explotación forestal y degradada por movimientos de tierras
que han dejado el nivel de transición al sustrato en superficie.

Foto 1. Ortofoto del ámbito del vial MP3‐1.
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Foto 2. Vista del tramo inferior del ámbito del MP3‐1.

Foto 3. Vista del tramo medio del ámbito del MP3‐1.

Foto 4. Vista del tramo superior del ámbito del MP3‐1.
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Zona del vial MP3‐2: En este ámbito se construirá un enlace de unos 100 m de longitud con
inicio en la rotonda que une los SU‐R‐1 y SU‐R‐2 y final en la pista superior que conduce al
núcleo de Valbón. Se trata de una zona de ladera totalmente degradada, cubierta por monte
bajo de xesta y caracterizada por la presencia en superficie de los materiales de transición al
sustrato natural.

Foto 5. Ortofoto del ámbito del vial MP3‐2.

Foto 6. Vista del tramo medio del ámbito del MP3‐2.
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Foto 7. Vista del tramo superior del ámbito del MP3‐2.

Foto 8. Vista de la zona de unión del vial MP3‐2 (a la derecha de la foto) con la pista asfaltada que
conduce a Valbón (Camino de Santiago). En la margen oeste del Camino se localiza el crucero
catalogado Ac15, Cruceiro de Valbón.

Zona del vial MP3‐3: El nuevo vial, con unos 300 m de longitud, permitirá la unión del
extremo oeste de la Rúa das Baladas con la rotonda que une que une los SU‐R‐1 y SU‐R‐2,
prolongándose unos 100 m en dirección suroeste siguiendo el trazado de la pista actual que,
por esa zona, enlaza el núcleo de Santo Antoniño con el de Valbón. El ámbito existente entre
la rotonda y la rúa das Baladas posee un primer tramo consistente en una zona de terrenos
degradados en los que predomina la presencia en superficie del nivel de transición al
sustrato. El segundo tramo y su prolongación hacia el este y el suroeste aparece ocupado
por prados, parcelas dedicadas a cultivos y áreas de arbolado (pinos y eucaliptos).
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Foto 9. Ortofoto del ámbito del vial MP3‐3.

Foto 10. Vista del primer tramo del ámbito del vial MP3‐3.
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Foto 11. Vistas del segundo tramo del ámbito del vial MP3‐3.

Foto 12. Prolongación hacia el este del ámbito del vial MP3‐3.
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Fotos 13 y 14. Prolongación hacia el suroeste del ámbito del vial MP3‐3.

4. Trabajos efectuados y resultados obtenidos.
4.1. Trabajos efectuados.
Al objeto de evaluar el impacto que la construcción de los nuevos viales pudiera causar a
posibles bienes culturales existentes en sus ámbitos respectivos o sus inmediaciones, se
efectuaron los siguientes trabajos:
Análisis cartográfico. Se realizó el estudio de los mapas 1:25.000 y 1:5.000 y las fotografías
aéreas de la zona del proyecto, con el fin de obtener información que referenciase la posible
existencia de bienes patrimoniales en este ámbito y, de ser el caso, su señalización
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cartográfica. Se emplearon, asimismo, los planos referentes al diseño de la Modificación
Puntual.
Consulta de documentación. Asimismo, se consultó el Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Xunta de Galicia y las Normas de Planeamiento municipales, a fin de
conocer la situación y características de los bienes culturales catalogados en el ámbito de la
MP y su entorno inmediato en una banda perimetral de 200 m.
Trabajo de campo. Finalmente, al objeto de evaluar mediante el trabajo de campo el posible
impacto que las actuaciones previstas pudieran causar sobre el patrimonio cultural existente
en las zonas de actuación, se realizó una prospección superficial intensiva de los terrenos
situados en el ámbito de la MP y su entorno inmediato en una banda perimetral de 200 m.
4.2. Resultados.
Los trabajos de prospección arqueológica intensiva realizados en el ámbito de los viales
proyectados y su entorno inmediato en un ámbito de 200 m obtuvieron los siguientes
resultados:
‐ No se documentó la presencia de yacimientos, materiales o indicios de naturaleza
arqueológica en la superficie prospectada.
‐ El extremo oeste del vial MP3‐2, según aparece grafiado en los planos del proyecto de MP,
se localiza 16 m al este del Camino de Santiago, que en esta zona coincide con el trazado de
la pista asfaltada que conduce a Valbón, penetrando 14 m dentro del área de protección del
Camino. En la margen oeste del Camino se localiza, asimismo, el crucero catalogado Ac15,
Cruceiro de Valbón, situado 26 m al oeste del final del vial.

Foto 15. Elemento Ac15, Cruceiro de Valbón.
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‐ El vial proyectado MP3‐3 se localiza 40 m al suroeste del entorno de protección de los
elementos AR1, Capilla del Pazo de San Antoniño, y AC1, Pazo de San Antoniño.

Foto 16. Elemento AR1, Capilla del Pazo de San Antoniño.

Foto 17. Elemento AC1, Pazo de San Antoniño.

‐ En la margen oeste del Rego Areal, que atraviesa de norte a sur la zona prospectada, se
localizaron las ruinas de dos molinos hidráulicos1.

1

Agradecemos a D. Xesús Rodríguez Castro, secretario del Ayuntamiento de Barro, la información

proporcionada sobre la existencia y localización de los dos molinos, así como su amabilidad al
acompañarnos a las inmediaciones de ambos.
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Elemento: E1
Nombre: Muíño de Prado
Localización: Santo Antoniño
Coordenadas UTM

x: 529273

y: 4708250

Entorno: Junto al cauce del Rego Areal
Descripción: Molino en ruinas y cubierto de vegetación. De planta rectangular,
aparentemente solo conserva los muros exteriores. Se localiza en una zona actualmente
inundada, no siendo posible acceder a su interior y saber si conserva la maquinaria.

Fotos 18 y 19. Vista exterior del estado actual del Muíño de Prado (E1).
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Elemento: E2
Nombre: Muíño da Pombeira
Localización: Santo Antoniño/Valbón
Coordenadas UTM

x: 529268

y: 4707854

Entorno: Cerca del cauce del Rego Areal
Descripción: Molino en ruinas y cubierto de vegetación. De planta cuadrada, aparentemente
solo conserva los muros exteriores. Se localiza en una zona actualmente inundada, no siendo
posible acceder a su interior y saber si conserva la maquinaria.
Respecto a la infraestructura asociada al molino, existen referencias contemporáneas que
documentan la existencia de los restos de una presa de mampostería, localizada
aproximadamente 300 m al norte, y de un canal de captación que, desde la presa, conduciría
el agua desviada del Rego Areal hasta el molino. Durante la prospección no se pudo acceder
a la zona donde se presume la ubicación de los restos de la presa debido a la espesa
vegetación que cubre toda la zona. Respecto al canal, su trazado atravesaría una parcela
actualmente dedicada a prado situada al sur de la presa. Inspeccionada esta finca, en su eje
longitudinal central se observa una impronta que puede corresponderse con la huella
colmatada del canal que, o bien ha desaparecido o ha sido rellenado.

Foto 20. Vista exterior del estado actual del Muíño da Pombeira (E2).
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Foto 21. Restos en el cauce del Rego Areal de la presa asociada al elemento E2, Muíño da Pombeira
(Fuente: Xesús R. Castro).

Foto 22. Vista de la zona de localización aproximada de la presa asociada al molino E2, Muíño da
Pombeira.

Foto 23. Impronta de los restos del canal de captación del
molino E2, Muíño da Pombeira, en la cartografía LIDAR (Fuente: Xunta de Galicia. Información sobre
la misma: Xesús R. Castro).
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Foto 24. Trazado del canal de captación asociado al Muíño da Pombeira según las referencias
existentes, comprobadas parcialmente mediante el trabajo de campo realizado en la presente
prospección.

Foto 25. Impronta del trazado del canal de captación del molino E2, Muíño da Pombeira.
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5. Conclusiones.
Los trabajos de prospección arqueológica intensiva realizados en los terrenos afectados por
las actuaciones previstas en la Modificación Puntual nº 3 del PXOM del Ayuntamiento de
Barro (Pontevedra) presentan las siguientes conclusiones:
‐
‐
‐

‐

No se han localizados elementos ni materiales de naturaleza arqueológica en el ámbito
prospectado.
Como resultado de la prospección se han localizado dos molinos inéditos (E1, Muíño de
Prado y E2, Muíño da Pombeira).
Se documenta que la realización del vial MP3‐2 produce las siguientes afecciones:
‐ En su extremo W, las obras penetran 14 m en la zona de protección del Camino
de Santiago, generando un impacto de tipo moderado.
‐ En su zona E las obras penetran 20 m en el área de protección que se propone
para el elemento E1 (Muíño de Prado), generando un impacto de tipo moderado.
Las medidas correctoras que se proponen son:
‐ Plasmación cartográfica de los elementos del patrimonio cultural localizados en
las inmediaciones de las zonas de actuación en los planos del proyecto de MP e
información de su existencia a los responsables de la ejecución del proyecto.
‐

‐

Previamente a las obras relacionadas con la ejecución del proyecto de MP,
balizamiento de los elementos del patrimonio cultural próximos a la zona de
actuación MP3‐2 (Camino de Santiago y molino E1). Asimismo, dado que en este
punto el Camino es una pista asfaltada habilitada para la circulación de vehículos,
en el caso de que se previera y permitiese su utilización para el tránsito de
maquinaria relacionada con las obras de ejecución del proyecto de MP,
balizamiento del crucero catalogado Ac15, Cruceiro de Valbón.
Control arqueológico de las obras dentro de las áreas de protección del Camino
de Santiago y del molino E1.

Santiago, 23 de abril de 2018

Fdo: Andrés Bonilla Rodríguez
Arqueólogo
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ANEXO III.

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

MODIFICACIÓN DO CATÁLOGO DO PXOM (FICHAS DOS NOVOS ELEMENTOS)

Seguindo o informe emitido pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural realizouse unha prospección
do ámbito, na procura de posibles elementos de carácter arquitectónico ou arqueolóxico que
deberan ser obxecto de protección (ver anexo II).
Como resultado da dita prospección, procédese a modificar o catálogo do PXOM vixente para
introducir nel as dúas construcións documentadas:
-

Muíño de Prado:

elemento de arquitectura civil, numerado como E1 na memoria da
prospección arqueolóxica realizada. Inclúese como elemento AC-29 no
catálogo do PXOM.

-

Muíño da Pombeira: elemento de arquitectura civil, numerado como E2 na memoria da
prospección arqueolóxica realizada. Inclúese como elemento AC-30 no
catálogo do PXOM.

Resulta aplicable a ordenanza nº 14 (de protección do patrimonio) da normativa do PXOM. Na dita
ordenanza detállanse as posibles obras en edificacións e elementos catalogados, en función do grao
de protección. No presente caso, establécese un grao de protección integral para os dous muíños,
no cal permitiranse as seguintes actuacións:
a)

Conservación: son aquelas destinadas a cumprir as obrigacións da propiedade en canto
refírese ás condicións de ornato e hixiene da edificación. Non poden afectar as características
formais do edificio, non podendo ocasionar alteracións ou substitucións de calquera dos
elementos estruturais ou de deseño do mesmo.

b)

Restauración: son aquelas obras encamiñadas a unha conservación en grao máximo nas que
se pretende a reparación dos elementos, estruturais ou non, do edificio á vez que reproducir as
súas condicións orixinais sen achega de elementos de novo deseño, incluso a restauración do
mobiliario orixinal e da decoración ou dos procedentes polo menos das últimas etapas de
utilización.
Cando implique a substitución inevitable dalgún elemento, a reposición será o máis fiel posible
ás condicións orixinais.

c)

Consolidación: son aquelas obras encamiñadas á conservación e mantemento que impliquen
substitución parcial ou total dalgún elemento estrutural con achega de elementos novos con
deseño ou natureza material diferentes aos substituídos pero respectando integramente a
organización espacial, a tipoloxía estrutural e a composición exterior da envolvente do edificio
(fachadas e cubertas).
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 148
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

Páxina en branco
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 149
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

Denominación : Muíño de Prado

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

AC-29

Localización

Santo Antoniño

Coordenadas UTM

529.273 / 4.708.250

Estado de conservación

Ruinoso

Entorno

Sitúase no entorno inmediato e zona de protección do Rego Areal, pola súa marxe
oeste. Situado nunha zona parcialmente inundada e con abundante vexetación, o que
dificulta o acceso ao seu interior.

Descrición

Muíño tradicional de planta rectangular, de dimensións interiores aproximadas de
5,20 x 2,70 metros, e muros de 70 cm de espesor. Actualmente en ruínas e
colonizado por vexetación.
Conserva, en mal estado, os muros exteriores de mampostería e a soleira de pedra, e
conta no seu interior co penedo e a moa, de 110 cm de diámetro.
Consérvase parcialmente a estrutura da canle de entrada da auga.

Grao de protección

Integral

Obras permitidas

a, b, c (conservación, restauración, consolidación)

Ámbito de protección

50 metros desde os muros exteriores do muíño

Plano de clasificación do
solo
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 150
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

Esbozo da planta

Fotografías do estado
actual
(a data 2018.05.14)
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 151
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 152
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

Páxina en branco
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 153
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

Denominación : Muíño da Pombeira

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

AC30

Localización

Santo Antoniño / Valbón

Coordenadas UTM

X: 529.268 / Y: 4.707.854

Estado de conservación

Ruinoso

Entorno

Sitúase no entorno inmediato e zona de protección do Rego Areal, pola súa marxe
oeste. Situado nunha zona parcialmente inundada e con abundante vexetación, o que
imposibilita o acceso ao seu interior.

Descrición

Muíño tradicional de río, actualmente en ruínas e colonizado por vexetación.
Debido ao seu estado actual e localización, non se pode comprobar se conserva a
súa maquinaria.

Grao de protección

Integral

Obras permitidas

a, b, c (conservación, restauración, consolidación)

Ámbito de protección

50 metros desde os muros exteriores do muíño

Plano de clasificación do
solo
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 154
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

Páxina en branco
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 155
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

ANEXO IV. LISTADO DE PROPIETARIOS AFECTADOS POLA MODIFICACIÓN PUNTUAL

SXV.P3-1
parcela

propietario

36002B516025930000OF

FONTAN BUSTO MANUEL

36002A325001310001ZT

CONCELLO DE BARRO

SXV.P3-2
parcela

propietario

36002B516026010001PO

CONCELLO DE BARRO

SXV.P3-2
parcela

propietario

36002A325000110000BS

CONCELLO DE BARRO

36002A325000150000BW

CONCELLO DE BARRO

36002A325000170000BB

EN INVESTIGACION

36002A325000190000BG

CONCELLO DE BARRO

36002A325000580000BT

CONCELLO DE BARRO

36002A325001770000BA

CONCELLO DE BARRO

36002A325000570000BL

PRADO RODRIGUEZ, JESUS

36002A325000560000BP

NEGREIRO CALDAS, JOSE MANUEL

36002A325000530000BY

EN INVESTIGACION

36002A325000550000BQ

EN INVESTIGACION

36002A325000540000BG

EN INVESTIGACION

36002A325000590000BF

GARCIA MAQUEIRA, CELINA

36002A325000610000BT

FERANDEZ VAZQUEZ, JESUS

36002A325000600000BL

PEIXOTO FONTAN, CARMEN

36002A325000670000BD

FONTAN BUSTO, AMELIA

36002A325000660000BR

FONTAN BUSTO, AMELIA

36002A325000650000BK

GARCIA MAQUEIRA, CELINA

36002A325000640000BO

FONTAN BUSTO, FLORINDA

36002A325100640000BZ

FERANDEZ VAZQUEZ, JESUS

36002A325100650000BU

FERANDEZ VAZQUEZ, JESUS

36002A325100870000BD

PAZOS UCHA, MANUEL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 156
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

36002A325000880000BP

FEIJOO GONZALEZ, AMPARO

36002A325000900000BQ

PARRADO BUA, JOSE

36002A325000910000BP

EN INVESTIGACION

36002A325000630000BM

EN INVESTIGACION

36002A325000620000BF

EN INVESTIGACION

36002A325000870000BQ

PAZOS UCHA, CLARA

36002A3250000780000BH

PEIXOTO PEON, JOSE RAMON

36002A325001760001ZE

DESCONOCIDO

36002A325000790000BW

EN INVESTIGACION

36002A325000800000BU

EN INVESTIGACION

36002A325001790000BY

PEIXOTO PEON, JOSE RAMON

36002A325000140000BH

CONCELLO DE BARRO

36002A325000160000BA

CORDO UZAL, MANUEL

36002A325000180000BY

CONCELLO DE BARRO

36002A325000680000BX

PEIXOTO FONTAN, CARMEN
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 157
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

ANEXO V.

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

PLANO SERVIDUMES AERONÁUTICAS
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 158
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

Páxina en branco
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 159
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

ANEXO VI. INFORMES EMITIDOS LOGO DA APROBACIÓN INICIAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 160
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

Páxina en branco
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 161
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 162
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 163
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

139/171

DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 164
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 165
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 166
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 167
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 168
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 169
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 170
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 171
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 172
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 173
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 174
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 175
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 176
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

152/171

DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 177
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL

153/171

DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 178
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 179
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 180
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 181
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 182
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 183
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 184
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 185
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 186
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 187
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 188
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 189
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 190
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 191
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro

DOCUMENTO PARA AP. PROVISIONAL
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DILIXENCIA.- O presente expediente forma parte da MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DO PXOM DO CONCELLO DE BARRO.
O DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN PROVISIONAL foi aprobado polo Pleno en sesión que tivo lugar o 28 de marzo de 2019.
Páxina 192
Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Nº

CONTENIDO

ESCALA

I.01

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO

E-1:5000

I.02

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
PXOM VIXENTE. CLASIFICACIÓN

E-1:5000

I.03

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
PXOM VIXENTE. ORDENACIÓN PORMENORIZADA

E-1:5000

I.04

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
CARTOGRAFÍA E AFECCIÓNS

E-1:5000

I.05

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
USOS DO SOLO

E-1:5000

I.06

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
ESTRUTURA ORGÁNICA DO TERRITORIO

E-1:5000

O.01

ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
ESTRUTURA ORGÁNICA DO TERRITORIO

E-1:5000

O.02

ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
PXOM. ORDENACIÓN PROPOSTA

E-1:5000

O.03

ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
PXOM. CLASIFICACIÓN DO SOLO 1-4 MODIFICADO

E-1:5000

O.04

ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SISTEMA VIARIO. COTAS E RASANTES

E-1:1000

O.05

ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
PERFILES SXV.MP3-3 (TRAMO 1)

E-1:1000

O.06

ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
PERFILES SXV.MP3-3 (TRAMO 2)

E-1:1000

O.07

ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SISTEMA VIARIO. ESQUEMAS DE SERVIZOS

E-1:1000

O.08

ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUPERPOSICIÓN CO PARCELARIO CATASTRAL

E-1:1000

Pontevedra, febreiro de 2019
Os arquitectos

José Jorge Santos Ogando
José Carlos Mera Rodríguez
en representación de:
SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P.
O arquitecto

Carlos D. Besada Ferreiro
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