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DOCUMENTO I
MEMORIA XUSTIFICATIVA DAS SÚAS DETERMINACIÓNS

PLAN PARCIAL S-01 - VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
4

1.- INTRODUCIÓN

DOCUMENTO URBANÍSTICO:
Plan Parcial do Solo Urbanizable S-01 del PXOM del Concello de Vilamartín de Valdeorras.

SITUACIÓN:
San Miguel de Outeiro
Viario Paralelo á CN-120 y CC-536
Vilamartín de Valdeorras (Ourense)

PROMOTOR:
O promotor do Plan Parcial é o Concello de Vilamartín de Valdeorras resolvendo mediante un dos
sistemas de actuación directo que é o de COOPERACIÓN.

TÉCNICO REDACTOR:
José Martínez Rodríguez - Arquitecto

DATA:
Abril de 2016

EXPEDIENTE:
15.02/1501
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2.- ANTECEDENTES
A data 13 de decembro de 2013, o Concello de Vilamartín de Valdeorras aprobou o Plan Xeral de
Ordenación Municipal. Anteriormente non dispoñía de instrumento urbanístico que permitise desenvolver
actuacións en ámbitos residenciais ou en ámbitos industriais.
O Plan Xeral delimita dous ámbitos de Solo Industrial situados próximos ao Núcleo Urbano de
Vilamartín: o que se pretende desenvolver neste expediente, situado ao oeste, denominado AR- S-01, en San
Miguel de Outeiro, e o situado ao leste, denominado AR- S-02, e emprazado próximo ao núcleo de Arcos.
Con data 29 de agosto de 2016, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio recibiu
a solicitude de inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada do Plan Parcial de Solo
Urbanizable S-01, achegando o Documento Ambiental Estratéxico e o Borrador do Plan Parcial.
Con data 16 de novembro de 2016, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
resolve favorablemente o non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria o Plan
Parcial de Solo Urbanizable S-01 do Concello de Vilamartín de Valdeorras.
Expediente 2016 AA E1930.
Con data 22 de decembro de 2016, recíbese da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio copia do informe emitido pola confederación Hidrográfica Miño-Sil relativo ao Plan Parcial S-01 do
Concello de Vilamartín de Valdeorras.

3.- OBXECTO

O obxecto e a finalidade do Plan Parcial é que mediante a xustificación das determinacións contidas
no presente Documento Urbanístico póidase levar a cabo o desenvolvemento de sector de SOLO
URBANIZABLE DELIMITADO que o PXOM de Vilamartín de Valdeorras denomina S-01.
Defínese o ámbito de planeamento, tipoloxías edificatorias, condicións de edificación e usos, reservas
do solo para dotacións urbanísticas, trazados viarios e servizos, así como o resto de determinacións do Plan
Parcial.
Coa redacción do Plan Parcial para a creación de Solo Urbano Industrial no Concello de Vilamartín
de Valdeorras, preténdese dar resposta ás necesidades actuais do municipio, nun intento de fixar a poboación
mediante a creación e potenciación de industrias que cren postos de traballo, e ordenar unha serie de
actividades existentes que teñen acceso polo viario de servizo que percorre lonxitudinalmente o lado sur do
sector S-01.
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4. MEMORIA INFORMATIVA. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DE PLANEAMENTO

4.1.

CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO SECTOR

4.1.1.

SITUACIÓN
O terreo é de forma rectangular e atópase perfectamente delimitado:
- no seu lado sur polo viario de servizo paralelo á CN-120 Logroño-Vigo, que actualmente é

a única comunicación coa meseta,
- no seu lado norte ten un tramo de 80 metros ao longo do viario CC-536, estrada que une
os núcleos de poboación da Rúa e Vilamartín, o resto deste lado está perfectamente definido polo
propio parcelario,
- no seu lado leste discorre un camiño pavimentado que une o viario de servizo con
Vilamartín. Este viario non ocupa todo o lateral, o resto deste lado e o lateral oeste lindan con parcelas
perfectamente delimitadas.
Dispón dunha boa situación para a creación de Solo Industrial encontrándose no medio de
dúas poboacións como son O Barco e A Rúa, e sendo lugar de paso entre elas.

4.1.2.

XEOLOXÍA
O río Sil constitúe o eixo ordenador e o elemento de condensación de actividade do municipio

de Vilamartín. Atravésao no seu terzo sur en dirección leste-oeste, en forma de val semiaberto e con
ribeiras de suave pendente, entre os 300 m e 500 m de altitude na súa marxe dereita. Na marxe
esquerda do Sil, ao sur do Termo, o relevo elévase en fortes pendentes ata o alto do Mouzón, a 1326
m.
Na depresión do río Sil fóronse depositando materiais de arrastre dando lugar a terreos
formados por cuarcitas, areniscas e arxilas, o solo do S-01 ten estas características.
É común atopar zonas de lousas que dan lugar á formación de vales, dada a facilidade da
súa rotura e exfoliación.

4.1.3.

TOPOGRAFÍA
Os terreos do S-01 se sitúan entre as cotas altimétricas +306,6 e +315 m.
Existe unha actuación en canto a edificacións xa consolidadas ao longo do viario de servizo:

Consello Regulador do Viño de Valdeorras, Residencia de persoas maiores, Gasolineira e Empresa
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de Transportes, que se sitúan a nivel do viario entre as cotas +306,60 m e 307,20 m, practicamente
en horizontal.
Os terreos que se atopan sen encher, no seu estado primitivo sitúanse entre as cotas +300
m e +303 m.
Actualmente existe un camiño que comunica a zona leste de a actuación coa CC-536, no
último tramo. Chegando á CC-536 presenta un desnivel que vai desde a cota +303 m á +313,5 m.
En conclusión o parque empresarial a deseñar vai ter na súa maior parte unha cota de
rasante por encima da cota +306,9 m, cota de inicio de viario en confluencia co carril de servizo e
entrada e saída principal do S-01. Na súa maior parte será practicamente horizontal e o viario de
conexión coa CC-536 alcanzará a cota + 313,5 m.

4.1.4.

CLIMATOLOXÍA
Desde o punto de vista climático, no municipio de Vilamartín podemos considerar dúas zonas

ben diferenciadas. O S-01 atópase na banda correspondente ás marxes do río Sil, é dicir, ao terzo
Sur do termo municipal, con dominio oceánico-continental.
Caracterízase polas súas precipitacións relativamente escasas (800-1000 m.m.a) e
estacionais (choivas outono-inverno). O verán é deficitario en canto auga, temperatura media ao redor
de 14ºC.

4.1.5.

HIDROLOXÍA
Desde o punto de vista geomorfolóxico, Vilamartín de Valdeorras está atravesado por unha

das fosas tectónicas da Galicia meridional. É unha fosa estreita, profunda e alongada en dirección
leste-oeste, seguindo o río Sil. O relevo é moi accidentado e marcado por tres ríos: o Sil, o Leira e o
arroio de San Xulián, estes dous últimos de orientación norte-sur.
O arroio máis próximo ao polígono a desenvolver é o Regueiro San Miguel que, baixando en
sentido norte-sur, desemboca no río Sil, situándose a unha distancia do S-01 de 180 metros en
dirección oeste. A este arroio preténdense conectar as augas de choiva procedentes do S-01 unha
vez decantadas.
Este arroio pasa polo medio do núcleo rural de San Miguel de Outeiro, en parte canalizado,
e pasa baixo a CN-120 para, inmediatamente, conectar co río Sil.

4.1.6.

USOS E EDIFICACIÓNS ACTUAIS
No ámbito do sector para urbanizar existen catro edificacións que se manteñen, ás cales se

lles debe conservar as actuais parcelas onde se implantan.
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Enmarcando de oeste a leste, na parcela 4 implántase unha industria destinada ao
transporte. Ten unha edificación a modo de nave destinada a oficinas e mantemento da flota de
camións. A parcela ten unha superficie importante, sendo o 23,98% da totalidade do S-01.
Na parcela 8 desenvólvese a actividade de estación de servizo, gasolineira acompañada de
lavado de coches e cafetería.
Na parcela 9 hai unha edificación destinada a residencia de persoas maiores. Edificio de
plantas semi soto, baixa, primeira e baixo cuberta.
Na parcela 10 a edificación alberga a sede do consello regulador da denominación Viños de
Valdeorras. E unha construción practicamente encostada á residencia de persoas maiores e fai
esquina co camiño que conduce a Vilamartín.
Todas estas edificacións sérvense desde a estrada de servizo paralela á CN-120 e están
dotadas de abastecemento de auga, saneamento, electricidade e telefonía, alcanzando un 33,59%
da superficie total do S-01.
O resto das parcelas, ata un total de 29, nunha porcentaxe dun 60% teñen aproveitamento
agrícola con plantacións de viñedo, e o resto atópase a monte baixo.
Na zona central do polígono sitúanse as parcelas de menor dimensión, ocupando a zona
norte e a que linda co viario de servizo; na zona sur, as parcelas de maior superficie.

4.1.7.

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

Viarias
Os únicos viarios urbanizados existentes son: o de servizo, que ocupa todo o lado sur da
actuación dando abastecemento ás edificacións xa mencionadas, e o tramo de CC-536 situado no
lado norte.
Existe un camiño de servizo para as fincas que une o lateral leste, camiño de Vilamartín, coa
CC-536. O seu acabado actual é en terra e ten un ancho medio de 3,00 metros.

Abastecemento de auga
O actual viario de servizo dispón dunha tubaxe PE-63mm que discorre desde o paso por
baixo da CN-120 ata a gasolineira. Desde aquí abastécese a edificación destinada ao transporte cun
ramal unitario para o seu servizo.
A CC-536 dispón dunha tubaxe que dá servizo ás edificacións actuais ao longo do viario e
fóra do ámbito de actuación.
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Saneamento
Augas pluviais.
Non existe recollida canalizada de augas pluviais. Ao longo do viario de servizo e fóra do
mesmo, sobre a actual zona verde de separación coa CN-120, existe unha canalización de bo tamaño
que recolle augas de escorrentías e utilízase para rega de fincas. Esta canalización non se ten en
conta no desenvolvemento do S-01.
Augas residuais.
Ao longo do viario de servizo discorre unha tubaxe de formigón de diámetro 250mm en
sentido leste-oeste, que recolle as augas residuais das edificacións existentes. Finaliza na estación
depuradora situada ao bordo do viario e a unha distancia de cen metros do extremo oeste do S-01.
Esta EDAR ten unha capacidade de 40 m3/día.

Enerxía eléctrica
Iluminación privada. Ao longo do viario de servizo existe unha liña de iluminación onde
conectan as actuais edificacións.
Iluminación pública. O viario de servizo ten iluminación pública mediante báculos en número
suficiente para a súa correcta iluminación.
Existe un centro de transformación no camiño situado ao leste do S-01. Quedará integrado
na nova zona de aparcadoiro. Este centro ten as seguintes características: 32CBE2 e 80V707.

Telecomunicacións
Existe unha rede de telefonía aérea ao longo do camiño que percorre de leste a oeste o S01 onde conectan as actuais edificacións.
O seu comezo é á altura do consello regulador e chega próximo á CC-536. Resólvese con
postes de madeira e postes de formigón.
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4.2.

ESTRUTURA DA PROPIEDADE DEL SOLO

11

4.2.2.

SISTEMA DE ACTUACIÓN
Fixouse o sistema de cooperación, en función das características que ten o sector en canto

a propietarios, parcelas con edificación e demais particularidades, de forma que o sector desenvólvase
canto antes.
Artigo 116. Determinacións xerais.
1. No sistema de cooperación os propietarios achegan o solo de cesión obrigatoria e
a Administración executa as obras de urbanización con cargo a eles.
2. A aplicación do sistema de cooperación esixe a aprobación do proxecto de reparcelamento dos terreos comprendidos no polígono.
3. O proxecto de re-parcelamento será formulado de oficio polo municipio ou polos
propietarios que representen, como mínimo, o 25% da superficie do polígono.
4. O procedemento, contido e demais normativa aplicable ao re-parcelamento
axustarase ao disposto no capítulo V do título IV da presente lei.

4.2.3.

DIVISIÓN DO SECTOR EN POLÍGONOS
Está a tratarse o sector como único polígono e así se pretende desenvolver.
Se a xestión chegase a ser inviable cabe a posibilidade de dividir o ámbito en dous ou máis

polígonos segundo o PXOM.
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4.3.

NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE

4.3.1

SITUACIÓN URBANÍSTICA SEGUNDO O PXOM DE VILAMARTÍN DE

VALDEORRAS
O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilamartín de Valdeorras clasifica os terreos
obxecto de desenvolvemento como SOLO URBANIZABLE DELIMITADO. Trátase dunha Área de
Reparto denominada AR- S01. A continuación achégase a ficha que o Plan Xeral incorpora como
Anexo 1.
A superficie total do sector é coincidente coa sinalada no PXOM que é de 86.494 m2.
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4.3.2.

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL SEGUNDO A LEI 2/2016 DO SOLO DE GALICIA

Segundo establece a Lei 2/2016 do solo de Galicia na súa disposición transitoria primeira, ao
Solo Urbanizable Delimitado, aplicaráselle integramente o disposto no planeamento existente
Os parámetros para ter en conta no sector S-01 son os seguintes:
Usos:
Uso principal:

industrial

Uso compatible: terciario
O uso terciario pode ser nunha superficie máxima do 10% da edificabilidade total.
O uso terciario comprende: hospedaxe, comercio, oficinas e servizos profesionais, salas de
reunións e residencia comunitaria.

Superficie do sector:
Superficie total: 86.494 m2

Aproveitamento:
edificabilidade total:

0,66 m2/ m2

Edificabilidade total:

57.086 m2

Coeficiente de homoxeneización:
Industrial: 1,00
Terciario: 1,20

Aproveitamento total uso característico:
Aproveitamento total máximo:

58.227

Aproveitamento tipo:

0,673

Prazo de execución :
Dous quinquenios.
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4.3.3.

SOLO URBANIZABLE DELIMITADO. CONDICIÓNS XERAIS

Segundo establecen o artigo 27a da Lei 2/2016 do solo de Galicia, e o artigo 3.4.1 do PXOM
de Vilamartín de Valdeorras, constitúen o Solo Urbanizable Delimitado ou inmediato, os terreos
incluído nos sectores xa delimitados polo Plan Xeral, e que teñen establecidos os prazos de execución
e as súas condicións con vistas ao seu desenvolvemento inmediato, de conformidade coa estratexia
de actuación establecida en consecuencia coas actuacións públicas programadas ou privadas
concretadas.
O desenvolvemento da ordenación pormenorizada de cada un dos sectores realizarase
mediante os plans parciais, de acordo co previsto na súa ficha respectiva.
Segundo o artigo 10.2.1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Villamartin de Valdeorras,
as determinacións incluídas para cada sector fíxanse na ficha correspondente.
As superficies construídas, densidades e a edificabilidade terán sempre o carácter de cifras
máximas admisibles. As superficies dedicadas a equipamentos públicos e espazos libres terán a
consideración de cifras mínimas.

Serán de aplicación os artigos 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 do PXOM. en canto a Normas de Solo
Urbanizable Delimitado.

Art. 10.2.1. Regulación dos sectores de Solo Urbanizable Delimitado
No anexo da presente normativa inclúese o ficheiro correspondente a cada unha das áreas
de reparto de Solo Urbanizable, con indicación das súas superficies, edificabilidades, aproveitamento.

Art. 10.2.2. Desenvolvemento do Solo Urbanizable Delimitado
Cada sector de Solo Urbanizable Delimitado desenvolverase mediante un Plan Parcial, que
abranguerá a totalidade do ámbito, constituíndo cada sector unha área de reparto.
O Plan Parcial cumprirá as obrigas de contido e outras que lles sinale a Lei do Solo e
Regulamentos que a desenvolvan, e as determinacións establecidas polo Plan Xeral.
A normativa do Plan Parcial aterase ao establecido nestas Normas, podendo detallar,
completar e desenvolver as definicións e condicións xerais recollidas nas mesmas.
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Art. 10.2.3. Condicións específicas para o desenvolvemento do Solo Urbanizable industrial
O concello adquire o compromiso de promover a creación dun órgano xestor do Solo
Industrial no momento en que se complete, ó menos, o 25% do polígono.
Este órgano terá unha composición mixta concello-empresas-órgano ambiental da
administración autonómica, e terá como obxectivos, as seguintes misións:
• Unha vez coñecida a tipoloxía e actividade das empresas instaladas, deseñar un Plan de
residuos industriais, recollida selectiva e reciclaxe (Plan Integral de Xestión de Residuos Industriais).
• Seguir, controlar e modificar, se é o caso, o Plan de seguimento que figura no ISA,
incorporando as necesidades específicas das empresas instaladas no polígono e vixiando calquera
tipo de impacto ambiental.
• Formar e sensibilizar aos traballadores do polígono en técnicas ecolóxicas aplicadas ás
súas funcións na empresa.
• Promover, deseñar e implantar un Sistema de xestión medioambiental.
• Deseñar e poñer en marcha un Plan de acción, axeitado a escala e eventual especialización
do polígono, que contemple, entre outras cuestións, un plan de rexeneración, cos seguintes proxectos
específicos:
- Mellora das infraestruturas viarias, de saneamento e de abastecemento.
- Establecemento de sistemas de captura e almacenamento de augas pluviais para uso
interno. - Establecemento dun plan de xestión do tráfico.
- Implantación dun sistema de iluminación eco-eficiente do polígono.
- Exploración e xeración de enerxía renovable.
- Desenvolvemento dun plan de prevención de riscos.
- Implantación, se procede, de plantas de tratamento colectivo de efluentes, ben a nivel do
polígono en conxunto, ou para o control de augas residuais de actividades especializadas. Isto debe
ir acompañado de medidas de reutilización das augas depuradas.
- Establecemento de plantas de transferencia de residuos sólidos perigosos.
- Fomento do intercambio dos residuos valorizables entre empresas do polígono ou do
exterior.
- Rexeneración paisaxística, tanto interna como externa.
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4.3.4.

CONDICIÓNS DE DESEÑO E ADECUACIÓN AMBIENTAL DA ORDENACIÓN DOS

SECTORES DE SOLO URBANIZABLE
Nos Plans Parciais que se formulen en desenvolvemento do Plan Xeral, deberanse ter en
conta como concepto primordial da ordenación pormenorizada que establezan, os condicionantes do
medio natural onde se proxecta a actuación. Terase especial respecto polas redes hídricas, as concas
naturais de drenaxe, as masas arbóreas preexistentes.. debéndose utilizar devanditos condicionantes
como elementos integrantes e articuladores da estrutura urbanística.
Considérase así mesmo, como obxectivo fundamental a perseguir nestas actuacións, o da
integración da nova estrutura urbana dentro da rede de asentamentos existentes, resolvendo a
problemática de instalacións urbanas, rede viaria e os servizos das zonas adxacentes.
Ningún Plan Parcial poderá alterar a estrutura de accesibilidade, mobilidade e relación
existente actualmente sobre o territorio, salvo que dita alteración estivese xa incluída nas previsións
do Plan Xeral. Para ese efecto, no deseño da estrutura viaria e das redes de accesibilidade externa
ou interna do Sector, deberase garantir a continuidade dos itinerarios e relacións existentes ou que
se prevexan no Plan Xeral para os distintos ámbitos territoriais, así como a xerarquía dos elementos
fundamentais da rede viaria.
As reservas de solo para dotacións, equipamentos, servizos, espazos libres e peonís
formarán un sistema estruturante con continuidade dos seus itinerarios peonís e constituirá unha
conexión eficaz coa rede de espazos libres. As reservas dispoñeranse agrupadas formando centros
cívicos ou espazos de encontro, facilitando a súa accesibilidade ás áreas de solo exteriores ou
perimetrais

4.3.5.

CONDICIÓNS DE DESEÑO DE INFRAESTRUTURAS E ESPAZOS LIBRES
Serán de aplicación os artigos 5.7.13, 5.7.15, 5.7.16, 5.7.17, e 5.7.18 do PXOM en canto a

normas de urbanización en Solo Urbano.

4.3.6.

AFECCIÓNS SECTORIAIS
El PXOM sinala as afeccións que a estrada nacional 120 e o ferrocarril determinan sobre o

sector S-01 de solo industrial, afectando a todo o seu lado sur.
- Sistema viario.
Afección de estradas da RIXE: liña limite situada a 50 metros da arista exterior da C.N.120.
Servidume de estradas da RIXE: liña límite situada a 8 metros da arista exterior da C.N.120.
- Sistema ferroviario.
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Zona de protección do sistema xeral ferroviario: liña límite situada a 70 metros do ferrocarril.
Zona límite de edificación do sistema xeral ferroviario: liña límite situada a 50 metros do
ferrocarril.
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4.4.

CONDICIÓNS XERAIS. CUALIFICACIÓN DOS TERREOS

4.4.1.

RÉXIME URBANÍSTICO APLICABLE
O réxime aplicable ao sector delimitado será o correspondente ao Solo Urbanizable

Delimitado como área de reparto AR-S01, segundo establece o Plan Xeral de Ordenación Municipal
de Vilamartín de Valdeorras.
O propio Plan Parcial fixa a edificabilidade, prazas de aparcadoiro e os espazos públicos.

4.4.2.

ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
Tomaranse os establecidos para o Solo Urbanizable no artigo 42 da Lei 2/2016 do solo de

Galicia, así como o Artigo 65 do Decreto 143/2016 do Regulamento da Lei 2/2016 e a ficha
correspondente do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Villamartín de Valdeorras.

4.4.3.

CONDICIONES DA ÁREA DE REPARTO AR- S01
O Plan Parcial que se deseña para o AR-S01 tenta non producir un impacto ambiental

negativo. En parte está conseguido, xa que en contacto co viario de servizo, nunha porcentaxe
importante de fachada, xa existen edificacións que permiten boa visibilidade ao interior do S-01, xa
que deixan libre gran parte da parcela.
A zona libre, espazo verde que se programa próximo á residencia de persoas maiores,
implica a non creación de barreiras visuais sobre o devandito edificio.

Número de plantas:
Con carácter xeral a edificación industrial dispoñerá dunha única plana, autorizándose, a
construción de dúas plantas intermedias resultando un máximo de tres plantas.
En edificio de oficinas, exento ou non, e en usos terciarios, permítense tres plantas sobre
rasante.
Permítese a construción dunha planta de soto, sen consumo de edificabilidade.

Edificabilidade máxima:
Segundo a ficha correspondente á área de reparto que recolle o PXOM de Vilamartín de
Valdeorras para o sector delimitado S-01, establece unha superficie construída máxima de 57.086 m2,
resultando un coeficiente de edificabilidade de 0,66 m2/ m2.
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a) Uso industrial
O uso industrial é o principal de S-01, alcanzando o 90% da edificabilidade total.
Teranse en conta todos os parámetros que sinala o PXOM no Titulo V - Capitulo 3.
Calculo de edificabilidade:
- Edificabilidade total

57.086,00 m2

- Industrial ( 90%)

51.377,40 m2

- Coeficiente de homoxeneización: 1,00
Establécese unha tipoloxía de edificio illado ou encostado cunha altura máxima de cornixa de 12
metros onde se poden desenvolver tres plantas.

b) Uso terciario
O uso terciario é compatible co principal no S-01, alcanzando un 10% da edificabilidade total.
Teranse en conta todos os parámetros que sinala o PXOM no Titulo V - Capitulo 4.
Calculo da edificabilidade:
- Edificabilidade total

57.086,00 m2

- Terciaro (10%)

5.708,60 m2

- Coeficiente de homoxeneización: 1,2
- Edificabilidade terciario

6.850,32 m2

Establécese a tipoloxía de edifico illado ou encostado cunha altura máxima de cornixa de 12 metros
onde se poidan desenvolver tres plantas.
Permítense os usos sinalados no PXOM, Titulo V: uso global industrial e uso global de servizo
terciario.

4.4.4.

OUTRAS CONDICIÓNS
Ademais das determinacións contidas no PXOM de Villamartín de Valdeorras, son de

aplicación e de obrigado cumprimento:
1.-

Lei 2/2016 do solo de Galicia.

2.-

Decreto 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei do Solo de Galicia
2/2016.

3.-

Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
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4.-

Lei 10/2014 de Accesibilidade e supresión das barreiras na Comunidade
Autónoma de Galicia.

5.-

Decreto 35/2000 que aproba o Regulamento da Lei 10/2014.

6

Decreto 1/2016 que aproba a revisión do Plan Hidrolóxico Miño-Sil.

7.-

Lei 6/1998 sobre Réxime do solo e valoracións, do ámbito estatal revisada o 14 de
Xuño de 2006.
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5. MEMORIA XUSTIFICATIVA – PROPOSTA DE ORDENACIÓN

5.1.

XUSTIFICACIÓN DA SÚA CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE

5.1.1.

CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE EN RELACIÓN CO PXOM
A delimitación do sector recóllese nos planos de Ordenación Municipal, escala 1:1000, como

Solo Urbanizable Delimitado. O presente Plan Parcial ten como obxecto regular a urbanización e a
edificación, desenvolvendo o Plan Xeral por medio da Ordenación detallada.
O Concello de Vilamartín de Valdeorras aprobou o PXOM, documento que incorpora tres
solos urbanizables, dous deles con uso principal industrial e un terceiro con uso principal terciario.
Mediante o desenvolvemento do Plan Parcial prográmase Solo Industrial (ámbito de
actuación de 86.494,00 m2), compatible con terciario, que posibilite a implantación de empresas dentro
do termo municipal de Vilamartín de Valdeorras, tamén preténdense conseguir os seguintes
obxectivos:
a)

Procurar a sustentabilidade do medio rural potenciando o asentamento da

poboación mediante a creación de Solo Industrial que posibilite a creación de postos de traballo que
beneficien á poboación da contorna de San Miguel de Outeiro e de Vilamartín de Valdeorras.
b)

Definir as actuacións a realizar para mellorar e ampliar as infraestruturas, servizos

e dotacións do Concello que permitan superar as condicións de vida e laborais da poboación.

5.2.

OBXECTIVOS E CRITERIOS DA ORDENACIÓN

5.2.1.

ADECUACIÓN DA ORDENACIÓN
A ordenación do sector urbanizable parte de dúas premisas para chegar a unha ordenación

adecuada:
- Comunicar o viario de servizo paralelo á CN-120 coa CC-536.
- Deseñar uns viarios interiores que permitan unha división lóxica do polígono e unha futura
ampliación cara ao seu lado leste.
Prográmase un viario principal de 17,60 m de ancho que practicamente divide o S-01 en dúas
zonas de igual tamaño e que mediante unha glorieta distribúe o tráfico en dous sentidos,
programando viarios secundarios de 12,50 metros de ancho con orientación leste e oeste.
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A circulación interior vese limitada a dar servizo unicamente ao Solo Industrial. Desde a
glorieta descrita anteriormente e en sentido oeste prográmase un viario que trata de manter, en canto
a dimensións, a parcela que alberga a edificación destinada ao servizo do transporte, chegando á
estrada comarcal CC-536 que enlaza os núcleos de poboación da Rúa de Valdeorras e Vilamartín de
Valdeorras, sendo a segunda e última comunicación que o S-01 ten cos viarios existentes.
En sentido leste, desde a glorieta principal prográmase outro viario que ten a súa terminación
noutra glorieta, xa que o límite do sector urbanizable non permite programar un viario no seu linde
leste. Esta glorieta ten como finalidade principal permitir o desenvolvemento desta zona do
sector e permitir unha posible ampliación cara á outra fase do parque empresarial.
Os novos viarios adáptanse ao estado actual das edificacións existentes e á topografía do
terreo.
Para o deseño e posterior execución da urbanización, débese ter en conta a Lei
10/2014 de Accesibilidade e 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.

5.2.2.

LIMITES DE SUSTENTABILIDADE E DOCUMENTO AMBIENTAL
O artigo 41 da LSG, no seu apartado 3 establece que “Para usos industriais ou terciarios,

tanto en Solo Urbano non consolidado en que sexan necesarios procesos de urbanización como no
Solo Urbanizable, a superficie total edificable non poderá superar o límite resultante de aplicar o índice
de edificabilidade de 1 metro cadrado edificable por cada metro cadrado de solo”.
No Solo Urbanizable que nos ocupa o índice de edificabilidade fixado polo PXOM de
Vilamartín de Valdeorras é de 0,66 m2/m2 por tanto cómprense os límites de sustentabilidade
establecidos por Lei.
Con data 16 de novembro de 2016 a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio resolve non someter a procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria ao Plan
Parcial do Solo Urbanizable S-01 de Vilamartín de Valdeorras.
Téñense en conta no presente documento as conclusións do informe emitido e das
consultas realizadas no procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada.
As características do Plan mantéñense na súa totalidade: obxecto, superficie do ámbito,
edificabilidade e o desenvolvemento do sector nun único polígono e unha única fase.
Distribución de viarios e espazos libres, redes de servizo e conexións con servizos
existentes.
Téñense en conta as características ambientais da área afectada.
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Confírmase que debe realizarse unha nova estación depuradora próxima a San Miguel de
Outeiro para tratamento do saneamento do sector urbanizable.
Téñense en conta os informes de:
- Servizo de Planificación de Paisaxe.
- Dirección Xeral de pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.
- Confederación hidrográfica Miño-Sil.
Sobre os efectos ambientais previsibles débese ter en conta a calidade acústica do ámbito e en
especial a residencia de persoas maiores.

5.2.3.

CONEXIÓN COAS AREAS LINDEIRAS
A solución proposta constitúe unha unidade funcional xa que incorpora o desenvolvemento

urbanístico unha serie de edificacións que actualmente teñen actividade, conseguindo mellorar os
seus servizos actuais coa incorporación de novas tecnoloxías en canto a telecomunicacións e servizos
en xeral.
É un sector delimitado por viarios ou por un parcelario perfectamente definido.
O ámbito do S-01 conforma unha estrutura urbana independente con posibilidades de
ampliación.

5.2.4.

CONEXIÓN DOS SISTEMA LOCAIS COS XERAIS EXISTENTES
O sistema de comunicacións do sector para urbanizar ten dúas ligazóns cos viarios

existentes. Prográmase un viario novo principal que distribúe o tráfico desde unha glorieta ao resto do
sector.
Os sistemas existentes de infraestruturas de servizos non teñen capacidade para soportar a
nova carga do sector industrial, como se describe no apartado “5.3 VIARIOS E REDES DE
SERVIZOS”. Prográmanse novas redes con capacidade para desenvolver o novo Solo Industrial.
Prográmanse espazos libres de carácter autónomo que non teñen relación cos existentes no
núcleo de Vilamartín, xa que están moi distanciados, pero si van realizar un servizo importante ao
actual equipamento asistencial. Estes espazos libres están dotados de arboledo autóctono.
Prográmanse aparcadoiros próximos á residencia de persoas maiores completando un
servizo que actualmente é deficitario.
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5.2.5

INTEGRACIÓN COA PAISAXE E A VEXETACIÓN
En termos globais o catálogo de Paisaxes de Galicia inclúe os terreos do S-01 dentro da

comarca paisaxística de Valdeorras, formando parte das Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil.
O sector que se desenvolve non supón unha afección paisaxística significativa xa que en
parte está edificado, atopándose próximo ao núcleo rural de San Miguel de Outeiro.
A topografía do solo basicamente é uniforme, elevando os viarios a nivel das conexións cos
actuais e procedendo a un pequeno recheo de certas zonas.
As futuras edificacións adáptanse á rasante do viario xa que a súa pendente é reducida.
A contorna e parte do sector actualmente están destinadas ao cultivo do viñedo, non habendo
elementos relevantes na paisaxe.
Téñense en conta as consideracións sinaladas polo servizo de Planificación da
Paisaxe:
-

Plantación de árbores autóctonas dás beirarrúas no trazado dos viarios.

-

Nas lindes co viario e nos espazos libres o arboledo será autóctono.

-

As ordenanzas de edificación deben asegurar uniformidade de volumes, alturas,
materiais, cores e peches (preferentemente vexetais), evitando tipoloxías dispares
nas fachadas e cubertas.

-

Minimizaranse os movementos de terras.

-

O deseño de materiais dos viarios e elementos de urbanización será homoxéneo.

-

As traseiras dás novas naves, cara a fora do polígono, deberán estar ben
rematadas, sen cores rechamantes e evitar superficies metálicas susceptibles de
xerar brillo.
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5.3.

VIARIOS E REDES DE SERVIZOS

5.3.1.

CARACTERÍSTICAS DA REDE VIARIA
Como se dixo anteriormente, a rede viaria existente é o viario de servizo que percorre o lado

sur do S-01 e un tramo da CC-536 no seu lado norte.
O PXOM non sinala a execución de novos viarios na delimitación do ámbito, nin de sistemas
xerais.
Estes dous viarios existentes son suficientes para o desenvolvemento urbanístico, e o viario
de servizo actualmente permite o correcto funcionamento das edificacións existentes antes
mencionadas.
Prográmase un viario principal de 17.60 m de ancho que practicamente divide o S-01 en dúas
zonas de igual tamaño e que mediante unha glorieta distribúe o tráfico en dous sentidos,
programando viarios secundarios de 12,50 metros de ancho con orientación leste e oeste.
A circulación interior vese limitada a dar servizo unicamente ao Solo Industrial. Desde a
glorieta descrita anteriormente e en sentido oeste prográmase un viario que trata de manter en canto
a dimensións a parcela que alberga a edificación destinada ao servizo do transporte, chegando á
estrada comarcal CC-536, que enlaza os núcleos de poboación da Rúa de Valdeorras e Vilamartín
de Valdeorras, sendo a segunda e última comunicación que o S-01 ten cos viarios existentes.
En sentido leste, desde a glorieta principal prográmase outro viario que ten a súa terminación,
noutra glorieta, xa que o límite do sector urbanizable non permite programar un viario no seu
linde leste. Esta glorieta ten como finalidade principal permitir o desenvolvemento desta zona do sector
e permitir unha posible ampliación cara á outra fase do parque empresarial.
Os novos viarios adáptanse ao estado actual das edificacións existentes e á topografía do
terreo.
Para o deseño e posterior execución da urbanización, débese ter en conta a Lei
10/2014 de Accesibilidade e 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.
As características básicas de cada viario son as seguintes (todas as cotas que se mencionan
no Plan Parcial teñen carácter provisional, será o proxecto de urbanización quen defina a
totalidade das obras tanto en cotas altimétricas como en rasantes):
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Viario 1
Lonxitude

=

117 m

Pendente long.

=

1%

Ancho total

=

17,60 m

Elementos do viario:
Carril-bici:

Ancho = 1,60 m. Un sentido

Beirarrúa:

Ancho = 2,00 m (4,50 m onde non hai aparcadoiros)
Pavimento = lousa de formigón
Pendente drenaxe = 2%

Aparcadoiro:

Ancho = 2,50 m
Pavimento = 2 capas de mestura bituminosa
Pendente drenaxe = 2%

Calzada:

Ancho = 7,00 m
Pavimento = 2 capas de mestura bituminosa
Pendente drenaxe = 2%

Viario 2
Lonxitude

=

215 m

Pendente long.

=

2,5%

Ancho total

=

12,50 m

Elementos do viario:
Beirarrúa:

Ancho = 1,50 m
Pavimento = lousa de formigón
Pendente de drenaxe = 2%

Aparcadoiro:

Ancho= 2,5 m
Pavimento = 2 capas de mestura bituminosa
Pendente drenaxe= 2%

Calzada

Ancho = 7 m
Pavimento = 2 capas de mestura bituminosa
Pendente drenaxe = 2%
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Viario 3
Lonxitude

=

152 m

Pendente long.

=

2,5%

Ancho total

=

12,5 m

Elementos do viario:
Beirarrúa:

Ancho = 1,50 m
Pavimento = lousa de formigón
Pendente drenaxe = 2%

Calzada:

Ancho = 7,00 m
Pavimento = 2 capas de mestura bituminosa
Pendente drenaxe = 2%

Deséñanse dúas glorietas, unha situada no centro do S-01, recolle o viario principal e
distribúe o viario 2 cara ao oeste, alcanzando a CC-536, e o viario 3 cara ao leste, finalizando noutra
glorieta, ambas teñen iguais características e dimensións.

5.3.2.

Espazo central =

20 m

Calzada=

8m

Beirarrúa=

1,5 m

Diámetro total:

39 m

RESERVA VIARIA
A rede viaria e aparcadoiro públicos cederanse ao Concello de Vilamartín de Valdeorras para

que poida materializarse o desenvolvemento urbanístico do sector, sendo unha superficie total de
10.099,30 m2, onde se inclúe a superficie correspondente ás glorietas. Dita rede viaria será cedida ao
dominio público unha vez urbanizada.

5.3.3.

REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA
A rede existente dá servizo ás edificacións actuais, é de escaso diámetro, 63 mm,

polo que se debe programar unha nova traída de auga.
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O Concello de Vilamartín de Valdeorras ten previsto realizar un novo abastecemento

cun

percorrido desde o depósito a CC-536, á cal se debe acometer e dar servizo ao S-01.
Para o abastecemento de auga potable proxectarase unha rede de subministración con
tubaxe de polietileno enterrada, cun diámetro 110PE, desde a acometida á rede municipal na CC-536
ao longo dos tres viarios e nun tramo do viario de servizo segundo plano.
A dotación prevista anualmente é de 24.000 m3, dos cales 8.000 m3 son para uso
persoal e 16.000 m3 para industrial.
.

As redes serán malladas e enterradas, en polietileno, para presión de traballo de 10
atmosferas. Preveranse arquetas de entrada aos edificios. Nas zonas de paso de viarios reforzaranse
as tubaxes de acordo coa normativa correspondente. Os hidrantes contra incendios
dispoñeranse a distancia non superior a 200 m entre eles, cun diámetro mínimo de 100 mm.
A separación entre as bocas de rega non será maior de 50 m.
En todos as cruces de rúas e cambios de dirección, colocaranse chaves de corte.
Os hidrantes levarán chave de acometida de 100 mm de diámetro e entroncarán como
mínimo a tubaxe de diámetro 100 mm, bocas de 70 mm e unha central de 100 mm.
As zonas verdes públicas levarán chave de acometida e contador, ao cal se conectará a
rega automática.
As bocas de rega de calzadas levarán chave de acometida.
As redes efectuaranse a unha profundidade media de 60 cms. Sobre cama de area e
separadas 30 cms. Como mínimo de calquera outra instalación, situándose o máis próximas aos
peches das fincas.
Todos os contadores irán aloxados nos peches das parcelas, ao exterior, dentro de módulos
rexistrables, segundo a Normativa vixente.

5.3.4.

REDE DE SANEAMENTO
O Plan Parcial proxecta a rede de saneamento do sector mediante un sistema separativo,

recollendo e evacuando, de forma totalmente independente, as augas residuais das pluviais.
Á rede actual existente no viario de servizo acometen as edificacións que hai en activo e
termina na depuradora próxima a San Miguel de Outeiro que ten unha capacidade de 30 m3/hora.
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Rede de augas residuais
Se programa ao longo dos novos viarios unha rede de augas residuais que, ao atoparse co
actual viario de servizo, prolóngase ata a parcela municipal onde esta a actual EDAR.
A nova rede realízase con tubaxes de diámetro 350 SN4 e se dimensionará de tal maneira
que en ningún caso supere a velocidade de 6 m/seg, co devandito caudal máximo, asegurándose á
súa vez a autolimpeza da rede mediante un deseño que impida que a velocidade mínima se sitúe por
baixo dos 0,6 m/ seg, para o caudal circulante en cada tramo.
O caudal mínimo estímase en función do caudal medio (Qt=1,35 l/seg) ao final da rede pola
relación: caudal da hora mínima / caudal medio = 0,50.
A actual estación depuradora non é suficiente para recoller a nova rede de saneamento.
Débese programar a posta en funcionamento dunha nova EDAR con capacidade de 30 m3/hora,
igualando á actual.

Rede de augas pluviais
Resólvese unha rede de augas pluviais paralela ás residuais para recollida dos sumidoiros
que se colocan a unha distancia máxima de 25 metros, con tubaxe de PVC de diámetro 300.
No encontro do viario 1 co actual viario de servizo programarase un pozo areeiro de forma
que se decanten as partículas sólidas e a auga vértase directamente ao Regueiro de San Miguel, que
pasa polo medio do núcleo de San Miguel de Outeiro moi próximo á desembocadura do Río Sil.
Este pozo areeiro pode chegar a realizar a función de depósito para rega. Enténdese que
esta previsión non é necesaria debido a que as zonas verdes non son de gran tamaño, sendo
desproporcionado o investimento a realizar para resolver este sistema de rega.
Para o cálculo da intensidade da choiva calcularase o tempo de concentración igual ao tempo
de escorrentía máis o tempo de percorrido. A intensidade da choiva estará comprendida entre 120 e
200 litros por segundo/Ha.
En base a este dato e á superficie de cada sector, calcularase o caudal pluvial máximo en
cada ramal.
O caudal máximo recollido ao final da rede será Q = C x I x S, onde “ C” é o coeficiente de
escorrentía medio comprendido entre 0,30 e 0,50, “I” é a intensidade da choiva en litros por
segundo/Ha correspondente á máxima precipitación dos últimos 10 anos na zona e “ S” a superficie
en Has. da conca.
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5.3.5.

REDE DE ENERXÍA ELÉCTRICA
Na zona leste do S-01 existe un centro de transformación de Unión Fenosa 32 CU73 -

Valdesobreira - 250 onde se realizará a conexión. Realizarase un estudo para sinalar no Proxecto de
Urbanización a potencia que debe ter devandito centro.
Realizásense percorridos polos novos viarios con catro tubos PVC de 160 dando servizo á
iluminación pública e particular.

Rede eléctrica de media tensión
A potencia prevista calcularase seguindo as instrucións complementarias vixentes do
Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, establecendo un coeficiente de simultaneidade de 0,5.
Dispoñeranse redes de media tensión, 15 a 20 Kv e a baixa tensión, 240-380 V.

Rede de iluminación pública
Establécense dous criterios para a iluminación pública: un para as zonas da rede viaria
xeral e outro para a zona de parques e xardíns.
Para a rede viaria xeral, considerarase un nivel luminoso mínimo de 15 luxes e a iluminación
realizarase, mediante luminarias pechadas, equipadas no alto factor para lámpadas LEDs, sobre
columnas de 6 m de altura.
Para a zona de parques e xardíns, considerarase un nivel luminoso mínimo de 10 luxes e
a iluminación realizarase mediante luminarias, equipadas no alto factor para lámpadas LEDs, sobre
columnas de 3 m.

5.3.6.

REDE DE TELECOMUNICACIÓNS
Deixarase prevista unha condución en tubaxe de PVC cun diámetro de 100 mm, para o seu

posterior tendido por parte da compañía subministradora das liñas telefónicas necesarias.
A tubaxe enterrarase pola mesma gabia que o resto das instalacións obxecto do
presente estudo.
As derivacións realizaranse no interior de cámaras de rexistros segundo especifícase

nos

planos.
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5.4.

DOTACIÓNS URBANÍSTICAS
O sector S-01 do PXOM de Vilamartín de Valdeorras encádrase nun contexto un tanto
particular xa que hai unha porcentaxe importante de solo que actualmente ten servizos urbanísticos e
onde hai unha serie de empresas con actividade, en concreto as catro empresas en funcionamento
teñen o 33,59% do solo AR-S01.
O Concello de Vilamartín, para posibilitar o desenvolvemento do Solo Industrial e terciario,
expón programar unhas mínimas reservas de solo en canto a sistemas locais, sempre cumprindo coa
Lei 2/2016, do 10 de Febreiro do Solo de Galicia.

5.4.1.

SISTEMAS DE ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Sistema de espazos públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, expansión e

recreo da poboación.
A Lei 2/2016 deixa liberdade en canto á porcentaxe de zonas libres en solo de uso terciario
industrial.
Prográmase unha zona libre no espazo posterior á residencia de persoas maiores, de forma
que estes residentes poidan gozar da mesma. O Solo Industrial que se programa está afastado do
núcleo de Vilamartín por conseguinte os posibles espazos libres non se van utilizar polos residentes
no núcleo principal.
Espazo libre Plan parcial: 2.944,45 m2.

5.4.2.

SISTEMAS DE EQUIPAMENTO PÚBLICOS
Sistema de equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios,

asistencial, docente, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios.
O Plan Parcial non establece cesión para equipamento, o Concello de Vilamartín entende
que isto posibilita o desenvolvemento do expediente e actualmente non é deficitario en canto
dotacional.

5.4.3

PRAZAS DE APARCADOIRO
Prazas de aparcadoiro de vehículos: unha praza de aparcadoiro por cada 100 m2 edificables,

das que, como mínimo, a cuarta parte deben ser de dominio público.
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Prazas de carácter público (25%)

143

Prazas privadas ( 75%)

428

TOTAL PRAZAS APARCADOIRO

571

No plano de ordenación se grafía unha zona de aparcadoiro próxima á residencia de Persoas
Maiores, actualmente existe na devandita contorna espazos libres aos que se lles dá uso de
aparcadoiro.

5.4.4

ARBOLEDO
O Plan Parcial contempla a plantación dunha banda lineal de árbores ao longo do viario de

servizo existente sobre unha zona verde que ten un ancho de 2,60 metros e que se programa entre a
beirarrúa e o peche de parcela. Unha segunda liña de árbores plantarase na zona libre que se
programa na parte posterior da Residencia de Persoas Maiores no límite coa zona de aparcadoiro.
Esta actuación minimiza o impacto paisaxístico en canto ao desenvolvemento do Solo Industrial.
Número de árbores

58
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DOCUMENTO II
ANEXOS A MEMORIA

PLAN PARCIAL S-01 - VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
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1.- ORDENANZAS REGULADORAS

Artigo 1.- Ámbito de aplicación
Esta ordenanza será de aplicación no Solo Urbanizable Delimitado coa denominación AR-S-01 do
PXOM de Vilamartín de Valdeorras.

USO INDUSTRIAL
Artigo 2.- Tipoloxía edificatoria
A parcela zonificada responde ao uso industrial en edificación illada ou encostada. A tipoloxía
edificatoria permitida será a de edificación industrial en edificio único ou conxunto de edificacións
organicamente relacionado en vista á máis eficaz organización dos procesos produtivos.

Artigo 3.- Ordenanza . Usos
Débese ter en conta o articulado do PXOM definido no “CAPITULO 3. USO GLOBAL INDUSTRIAL”.
O uso característico correspóndese co uso industrial.
Usos compatibles:
-

Produción industrial: autorízanse os usos de artesanía e oficios artísticos.

-

Estación de servizo.

-

Almacéns, comercio e maiorista.

Artigo 4.- Parcela mínima.
Establécese parcela mínima de 1.000 m2 cunha fronte mínimo de 18 m.

Artigo 5.- Ocupación de parcela
Establécese unha ocupación máxima do 80% da parcela. Respectásense os seguintes retranqueados:
-

A fachada principal. Viario público : 5 m

-

Se é illada, a lindeiros laterais : 3 m

-

A fachada posterior: 3 m
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Artigo 6.- Condicións da edificación
-

A altura máxima da edificación establécese en 12 m. a cornixa ou bordo.
Nos casos en que esixencias de tipo técnico do sistema produtivo requírano, e previa

xustificación expresa, poderán autorizarse maiores alturas de elementos específicos.
-

Número máximo de plantas.
Con carácter xeral a edificación industrial dispoñerá dunha única planta, autorizándose a

construción de dúas plantas intermedias, resultando un máximo de tres plantas.
Permítese a construción dunha planta de soto, sen cómputo de edificabilidade.
-

Edificabilidade máxima: 0,90 m2/m2 sobre parcela neta.
A estes efectos, contarán os forxados intermedios interiores, pero non as pequenas

pasarelas ou mesetas propias do proceso produtivo.
-

Separación da edificación:

A separación mínima entre edificios, cando non están encostados, será de 6 m.
-

Outras condicións da edificación:
As alturas libres nas zonas de carácter non produtivo, será como mínimo de 2,50 m que se

incrementará a 3 m nas áreas onde sexa previsible gran concentración de persoas: comedores, aulas,
etc.
En naves e talleres de produción a altura libre mínima será de 4 m.
-

Corpos voados:
Os voos terán un fondo máximo permitido de 1,5 m cunha altura mínima sobre a rasante do

terreo de 4 m.

Artigo 7.- Reserva mínima de aparcadoiros
A previsión de aparcadoiros segundo o estándar legal esixido é de 1 praza por cada 100 m2
construídos, dos cales polo menos unha cuarta parte deben situarse en viario público.
De maneira xustificada, poñeranse diminuír o número de prazas esixidas, en casos como presencia
de gran superficie de almacenamento ou similar.
Cumprirase a normativa específica de reserva de prazas para discapacitados.
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USO DOTACIONAL
Artigo 8.- Tipoloxía edificatoria
A parcela zonificada responde ao uso dotacional en edificación illada ou encostada.

Artigo 9. Usos
Débese ter en conta o articulado do PXOM definido no “CAPITULO 4. USO GLOBAL DE SERVIZO
TERCIARIO”:
O uso característico é o terciario que se pormenoriza:
-

Hospedaxe

-

Comercio

-

Oficinas e servizos profesionais

-

Salas de reunións

-

Residencia comunitaria

Artigo 10. Parcela mínima
Establécese parcela mínima de 1.000 m2 cunha fronte mínima de 18 m.

Artigo 11. Ocupación de parcela
Establécese unha ocupación máxima do 80% da parcela. Respectáranse os seguintes retranqueados:
-

A fachada principal. Viario público : 5 m

-

Se é illada, a lindeiros laterais : 3 m

-

A fachada posterior: 3 m

Artigo 12. Condicións da edificación
-

Altura máxima de edificación: establécese en 10 m a cornixa ou bordo.

-

Número máximo de plantas

O número máximo de plantas é tres.
Permítese a construción dunha planta soto, sen cómputo de edificabilidade.
-

Edificabilidade máxima: 1,5 m2/m2 sobre parcela neta.
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-

Separación entre edificios.

A separación mínima entre edificios, cando están encostados, será de 6 m.
-

Corpos voados.

Os voos máximos serán de 1,5 m cunha altura mínima sobre a rasante do terreo de 4 m.

Artigo 13. Reserva mínima de prazas de aparcadoiro
A previsión de aparcadoiro é de 1 praza por cada 100 m2 construídos.

USO INDUSTRIAL E DOTACIONAL
Artigo 14. Condicións estéticas das edificacións.
Todas as fachadas deben ter o tratamento de fachada terminada. As traseiras das naves deben estar
correctamente rematadas con materiais de acabado de fachada, sen cores rechamantes, evitando superficies
que xeren brillo.
As cores para utilizar nas edificacións deben estar comprendidos na gama dos grises e ton area,
sendo xustificable outra proposta.
Artigo 15. Condicións dos cerramentos de parcelas.
O peche da parcela contra o viario público terá unha altura máxima de 1,20 m maciza, prohíbense as
fábricas de ladrillo ou bloque sen revestir. A altura máxima do peche será de 2,20 m.
Nos peches de lindeiros as características dos materiais serán as mesmas do apartado anterior e a
altura máxima da porción maciza non poderá superar os 2 m.
Os cores a utilizar nos peches deben estar comprendidos na gama dos grises e ton area.
Artigo 16. Condicións de urbanización.
Para as condicións técnicas e construtivas das obras en relación cos sistemas de infraestruturas de
redes de comunicacións e de servizos, así como para as condicións dos sistemas de espazos libres e zonas
verdes deberase ter en conta o CAPITULO 2. CONDICIÓNS DE URBANIZACIÓN DO PXOM.
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2.- FICHA RESUMEN PARÁMETROS URBANÍSTICOS S-01
PXOM
Clasificación do Solo

Urbanizable

Ordenación

Plan Parcial

Uso principal

Industrial

Uso compatible

Terciario (10%)

Superficie total

86.494 m2

Edificabilidade total

0,66 m2 / m2

57.086 m2

Coeficientes de homoxeneización

Industrial

1,00

Terciario

1,20

Aproveitamento total

58.227 m2

Aproveitamento tipo

0673

Prazo de execución

1º Quinquenio

CESIÓNS DO PLAN PARCIAL
Espazos libres

2.944,45 m2

Equipamentos

0,00 m2

Viarios y aparcadoiros

10.099,30 m2

PRAZAS DE APARCADOIRO
Prazas públicas

143

Prazas privadas en parcela

428

ARBOLEDO
Número de árbores

58

SUPERFICIE INDUSTRIAL E TERCIARIA
Aproveitamento urbanístico

73.450,25 m2
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3.- ACCESIBILIDADE E MOBILIDADE

No desenvolvemento do Solo Urbanizable S-01, en canto a mobilidade se refire, ao tratarse dun Solo
Industrial, distanciado do Núcleo Urbano, maioritariamente o tráfico rodado é o que mais impacto e
desenvolvemento vai ter tanto no polígono como na contorna do mesmo.

VIARIOS EXTERIORES AO S-01
O viario de servizo paralelo á CN-120 é basicamente de tráfico rodado. Entre as edificacións existentes
e o carril de rodaxe hai un espazo sinalizado con liña descontinua que a modo de beirarrúa utilízano os peóns.
Ao non estar incluído no ámbito do Plan Parcial non se trata devandito espazo, pero aconséllase que,
polo menos no lado que linda coas edificacións, a execución dunha beirarrúa que poida ser compartida como
itinerario peonil e itinerario de bicicleta.
No seu lado norte, a CC-536 dispón de dous carrís de rodaxe e de ambas beiravías que chegan a
Vilamartín. Trátase dun viario que na súa totalidade está destinado ao trafico de vehículos.
Como proposta e previsión exponse destinar o actual camiño, sen pavimento, que enlaza o S-01
desde o seu lado leste co núcleo de Vilamartín, a itinerario peonil e de bicicletas.
Podemos dicir que a accesibilidade e mobilidade rodada para chegar ao ámbito é boa. Non sucede o
mesmo coa mobilidade peonil ou en bicicleta.

VIARIOS INTERIORES AO S-01
O viario principal que se programa é de 17,60 metros de ancho, con beirarrúas de 2 metros, de forma
que a mobilidade peonil considérese a adecuada. Prográmase un carril-bici dunha dirección cun ancho de
1,60m.
Trátase dun polígono empresarial de pequena dimensión. Así os viarios 2 e 3 realízanse dun ancho
de 12,50 m para axustar os custos de urbanización e que sexa viable o desenvolvemento do S-01.
No seu lado leste prográmase unha zona de aparcadoiro encostado ao espazo libre e zona verde que
basicamente estará ao servizo da residencia de persoas maiores, aquí parte o camiño que se propón para que
sexa itinerario peonil e de circulación de bicicletas.

ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS
Cumpre coa actual normativa: Lei 8/97 de Accesibilidade e Supresión de barreiras Arquitectónicas na
Comunidade de Galicia, e co Decreto 35/2000 que desenvolve a Lei.
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Os itinerarios son practicables xa que teñen un ancho mínimo de 1,50 m e unha pendente dun 2,5%.
No proxecto de urbanización teranse en conta dimensións e pendentes de pasos peonís, pasos de
vehículos sobre beirarrúas, aparcadoiros, zonas de recreo en espazos libres, sinais e elementos verticais e
todo o relacionado coa urbanización.
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4.- CALIDADE ACÚSTICA DO ÁMBITO

Actualmente as edificacións existentes teñen unha mínima contaminación acústica, xa que son
actividades que non molestan á contorna, e o ruído que se produce é debido ao tráfico xerado no viario
existente e tráfico de entrada á empresa de transporte.
Débese ter en conta na implantación de futuras empresas de carácter industrial a Lei 37/2003, do 17
de novembro, do Ruído e o Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei.
Débese ter en conta a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.
O Plan Parcial do S-01 de Vilamartín abarca unha pequena porción de territorio que se atopa
emprazado de forma distanciada de núcleo rural de San Miguel de Outeiro, sendo esta a poboación máis
próxima.
Dentro do ámbito a desenvolver, atópase emprazada a residencia de persoas maiores que é a
actividade que se pode ver afectada polos niveis sonoros relacionados co Solo Industrial.

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
Para os efectos do desenvolvemento do artigo 7.2 da Lei 37/2003, do 17 de novembro, na planificación
territorial e nos instrumentos de planeamento urbanístico, tanto a nivel xeral como de desenvolvemento,
incluirase a zonificación acústica do territorio en áreas acústicas de acordo coas previstas na citada Lei.
As areas acústicas clasifícanse en función do uso predominante do solo. No S-01 é basicamente
industrial, fóra da edificación para persoas maiores, que ten uso residencial.
Para os efectos de aplicación do Real Decreto 1367/2007 enténdese que pode existir unha
SERVIDUME ACÚSTICA, xa que a residencia existe e o Solo Urbanizable vaise desenvolver, isto non exime
de acondicionar e obter unha calidade acústica adecuada na área da devandita edificación.

OBXECTIVOS DE CALIDADE ACÚSTICA
O obxectivo de calidade acústica para ruído é non superar o valor dos índices de emisión de ruído
establecido na táboa A, anexo II do Decreto 1367/2007.
Sectores do territorio con predominio de solo de uso residencial

Ld=65, Lle=65 e Ln=55.

Sectores do territorio con predominio de solo de uso industrial

Ld=75, Lle=75 e Ln=65.
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AREAS ACÚSTICAS
As areas acústicas definidas non deben ser zonas pequenas. No noso expediente isto non se cumpre
xa que o uso residencial é un ámbito reducido. Aínda así definimos as areas en función dos usos asociados:
- Área acústica tipo a):
Sectores do territorio de uso residencial.
Espazos edificados e parque e xardíns urbanos, actividades industriais e almacéns.
- Área acústica tipo b)
Sectores do territorio uso industrial.
Actividades de uso industrial e almacén.

MEDIDAS CORRECTORAS
Débese realizar un amortecemento acústico da zona industrial sobre a zona residencial mediante
plantación vexetal que chegue a exercer o efecto dunha pantalla acústica.
A faixa vexetal debe ser o mais densa posible, mesturando especias altas con baixas, colocando estas
en primeira liña.
Esta pantalla vexetal alcanzará desde a esquina sur-oeste da residencia ata a zona media do espazo
libre que se programa. Na zona norte do edificio residencial xa se programa unha fila de árbores autóctonas.
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PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
SIMPLIFICADA
Promotor: Concello de Vilamartin de Valdeorras.
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1.- INTRODUCIÓN. Promotor. Equipo redactor

Iníciase o desenvolvemento urbanístico do Sector S-01 do PXOM de Vilamartín de Valdeorras,
provincia de Ourense, segundo o establecido no Artigo 29 da Lei 21/2013 do 9 de decembro, de Avaliación
Ambiental, e preséntase a solicitude do DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO e o BORRADOR DO
PLAN, presentado polo promotor, para iniciar o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica
Simplificada, co fin de determinar a necesidade ou non do seu sometemento ao proceso de Avaliación
Ambiental Ordinaria.
EQUIPO REDACTOR.
A redacción do Plan Parcial do S-01 de Vilamartín de Valdeorras é levada a cabo polo equipo de
urbanismo do estudo de arquitectura de José Martínez Rodríguez e Daniel Rodríguez Fernández, arquitectos
colexiados Nº 993 e 773, respectivamente, do COAG.

PROMOTOR
O promotor do Plan Parcial do S-01 é o Concello de Vilamartín de Valdeorras.

SOLICITUDE DE INICIO
O promotor presentará ante o órgano substantivo, xunto coa documentación esixida pola lexislación
sectorial, unha solicitude de inicio da Avaliación Ambiental Estratéxica Simplificada acompañada do borrador
do plan ou programa e dun documento ambiental estratéxico (DAE).
Do documento ambiental estratéxico e do borrador do plan deberá remitir un exemplar en formato
papel e outro en soporte dixital (CD ou DVD). No soporte dixital incluirase un único arquivo en formato PDF
con toda a información presentada en papel, así como a información cartográfica nun formato compatible cos
sistemas de información xeográfica (SIG) segundo as instrucións técnicas publicadas na sección “Información
cartográfica”.
Unha vez que o órgano substantivo dea conformidade á documentación presentada, remitirá ao
órgano ambiental a solicitude de inicio, o borrador do plan e o documento ambiental estratéxico.

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO (IAE)
O órgano ambiental elaborará un informe ambiental estratéxico (IAE) no que determinará se o plan
debe someterse ou non a unha avaliación ambiental estratéxica ordinaria, tendo en conta o resultado das
consultas realizadas e de conformidade cos criterios establecidos no anexo V da Lei 21/2013.
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No caso de que o plan deba someterse a unha avaliación ambiental ordinaria, o órgano ambiental
elaborará o documento de alcance do estudo ambiental estratéxico e remitirallo, xunto co IAE, ao promotor
para continuar co procedemento ordinario.
Se no IAE o órgano ambiental determinase que o plan non ten efectos ambientais significativos o
procedemento ambiental finalizaría, debendo considerar en todo caso o promotor os condicionantes ambientais
establecidos no IAE.
O informe ambiental estratéxico (IAE) publicarase no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica
do órgano ambiental.
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2.- OBXECTIVOS DO PLAN PARCIAL DO SECTOR S-01. PXOM de Vilamartín de
Valdeorras

O obxectivo promovido polo Concello é o desenvolvemento do Plan Parcial S-01, Solo Urbanizable
Delimitado, que permitirá a creación dun número de parcelas determinado, posibilitando o desenvolvemento
industrial do municipio.
Actualmente o municipio de Vilamartín de Valdeorras non dispón de solo industrial. Coa aprobación
do PXOM o 13 de decembro de 2013, prográmanse dúas Áreas de Reparto de Solo Urbanizable, que se
ordenan mediante Plan Parcial e que teñen como uso principal o industrial: S-01 e S-02.
O Concello está interesado no desenvolvemento urbanístico dos devanditos sectores, xa que se
programa solo industrial e ordénanse unha serie de construcións que creceron á marxe do plan urbanístico.
O emprazamento dos Solos Urbanizables permite o desenvolvemento de ámbolos dous, xa que se
atopan distanciados e a ambos os dous lados do núcleo principal, o Solo Urbano de Vilamartín de Valdeorras.

Outro condicionante a favor do desenvolvemento de ambos Solos Urbanizables é que son de reducido
tamaño e principalmente o S-02 esta desenvolvido en máis do 50% da súa capacidade.
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Este solo industrial, compatible co terciario, mellora a sustentabilidade do medio rural potenciando o
asentamento da poboación mediante a creación de solo industrial que posibilite a creación de postos de traballo
que beneficien á poboación da contorna de San Miguel de Outeiro e Vilamarín de Valdeorras, e define as
actuacións para realizar para mellorar e ampliar as infraestruturas, servizos e dotacións do Concello que
melloren as condicións de vida e laborais da poboación.
O Documento Ambiental Estratéxico (DAE) céntrase na presentación e análise previo da incidencia
do desenvolvemento do Plan Parcial do Sector S-01 sobre o medio ambiente e os recursos naturais do seu
encadre territorial, introducindo de antemán, se procede, as medidas preventivas e correctoras que minimicen
os posibles impactos, así como a adecuación das infraestruturas e servizos necesarios para garantir o novo
desenvolvemento Industrial e Terciario en condicións de calidade e sustentabilidade ambiental en coherencia
cos obxectivos de protección do medio e os seus recursos.
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3.- ÁMBITO TERRITORIAL. Concello de Vilamartín de Valdeorras

No plano adxunto recóllese a situación do S-01 que se empraza entre o núcleo rural de San Miguel
de Outeiro e o núcleo urbano de Vilamartín, este máis afastado.

3.1.

A COMARCA
Desde a aprobación definitiva do mapa comarcal de Galicia por Decreto 65/1997, do 20 de febreiro,

da Consellería de Presidencia e Administración Pública, o municipio de Vilamartín quedou comprendido na
comarca de Valdeorras xunto cos municipios do Barco, Rubiá, A Rúa, Larouco, Petín, O Bolo, A Veiga e
Carballeda.
A comarca de Valdeorras ocupa a parte Nororiental da provincia de Ourense, lindando coas provincias
de Lugo, León e Zamora.
Limita ao norte coa provincia de León, ao leste coas provincias de León e Zamora, ao sur coa comarca
de Viana e ao oeste coas comarcas de Terra de Trives e Quiroga (Lugo).
Esta comarca forma parte dunha zona máis ampla con acusadas características que a individualizan
e diferénciana fortemente do resto de Galicia interior, sendo a súa paisaxe agraria froito da especial
organización do espazo cultivado, e o seu trazo máis peculiar por canto que a converte nunha área de transición
cara aos campos abertos de León e Castela.
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O relevo, sumamente accidentado e montañoso, está formado pola unión de macizos, serras e
altiplanos elevados e pequenos vales encaixados.
A rede hidrográfica está formada basicamente polo río Sil, que constitúe o seu eixo fundamental de
leste a oeste, río de gran poder erosivo que a atravesa pola súa área central e recibe as augas do Casaio, o
Xares e o Bibei pola esquerda e do Entoma, o Galir e o Leira pola dereita.
As características edafolóxicas, contribúen á singularidade de Valdeorras e convértena na comarca
de maior produción de lousa a nivel mundial.
O clima con marcados trazos mediterráneos contribúe tamén, pola súa influencia na paisaxe vexetal,
á individualización da comarca. Os contrastes de relevo, marcados pola dualidade montaña-vale, dan lugar a
unha serie de microclimas de carácter mediterráneo-continental nos que se produce unha gradación térmica e
pluviométrica desde o fondo dos vales ata a liña de cumes dos relevos montañosos, cubertas de neve durante
gran parte do inverno. Independentemente desta zonificación o réxime térmico caracterízase por un inverno
frío (4,5º C de media en decembro) e un verán cálido (21,7º C en xullo), dos que resulta unha elevada oscilación
térmica. Polo que respecta ás precipitacións, en Valdeorras en xeral chove pouco, rexistrándose un total anual
que rolda os 600 – 800 mm.

Estrutura municipal da comarca
A comarca de Valdeorras ten unha extensión de 972,1 Km2 representando o 13,35 % da provincia, e
cunha estrutura municipal como segue:
Parroquias

Núcleos

Hab.1998

Km2 Sup.

Hab/Km2

O Barco de Valdeorras

14

32

9.377

85,7

109,42

O Bolo

18

28

1.549

91,2

16,98

Carballeda de Valdeorras

17

23

2.341

222,7

10,51

Larouco

4

5

625

23,7

26,37

Petín

6

13

1.181

30,5

38,72

A Rúa

3

4

5.009

35,9

139,53

Rubiá

10

17

1.887

100,7

18,74

A Veiga

29

30

1.473

290,5

5,07

Vilamartín de Valdeorras

11

15

2.514

88,3

28,47

112

167

25.956

969,2

26,78

Municipio

TOTAL
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Infraestrutura viaria da comarca
1) Estradas Nacionais:
Nacional N-120 Logroño Vigo: atravesa a comarca no
seu terzo superior de nordeste a oeste seguindo en parte o val
do río Sil, polos municipios de Rubiá, O Barco, Vilamartín, A
Rúa e Larouco. Tivo un tráfico intenso, xa que comunica o
norte da provincia coa meseta, sendo na actualidade
absorbido pola autovía A-52 das Rías Baixas gran parte do
tráfico que soportaba, polo que rexistra hoxe desprazamentos
de carácter intracomarcal e de comunicación co sur de Lugo.
O seu estado de conservación tras as últimas obras de
reposición de firmes é aceptable. Este viario dará servizo ao
solo industrial que se propón.

2) Estradas da Xunta de Galicia:
Estrada C-536: o seu trazado Coincide en gran parte coa N-120 no tramo central ao seu paso pola
comarca desviándose nos seus extremos por Larouco no Oeste e seguindo o curso do río Sil no leste ata a
localidade de Quereño, despois de atravesar Carballeda. Na zona onde se programa o solo Industrial
convértese en viario de servizo dando acceso directo ao parque empresarial e comunicando coa CN-120
mediante un viario de incorporación.
Estrada C-533 a Gudiña-Lalín: A Xunta de Galicia corrixiu o seu trazado e mellorou o seu firme, sendo
en moitos dos seus tramos de nova execución. Constitúe a principal vía de comunicación e transporte da
comarca en dirección norte-sur ao poñer en comunicación a estrada Nacional N-120 coa Autovía A-52 e a
estrada Nacional N-525. Ten bastante tráfico e o seu estado de conservación é bo.
Estrada OR-121: comunica O Barco coa localidade de Prada, pertencente ao municipio da Veiga, de
trazado marcadamente sinuoso debido á topografía e fortes pendentes das zonas montañosas que atravesa;
o seu trazado fundamental é de norte a sur.
Estrada OR-122: o seu trazado parte de Carballeda e é a comunicación fundamental coa zona louseira
de Casaio de trazado sinuoso e fortes pendentes.
Estrada OR-622: parte do Barco discorrendo paralelamente á N-120 no tramo de Rubiá para
posteriormente desviarse á altura de O Real, enlazando pártea norte da comarca coa provincia de León.
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3) Estradas Provinciais (Deputación): Constitúen pequenos ramais de comunicación, en xeral, coa vías
fundamentais, dos cales son os principais o da Veiga e as súas ramificacións desde a C-533 e o do Bolo que
dan á mesma estrada autonómica.
4) Estradas municipais: Completan o sistema viario de acceso á totalidade dos núcleos rurais da comarca; son
numerosas e discorren polos distintos municipios que forman a comarca.
6) Outras comunicacións:
-Liñas férreas: A liña férrea A Coruña-Palencia, cruza a comarca de leste a oeste, seguindo o curso do río Sil
en todo o seu trazado. Existen as estacións da Rúa, Vilamartín, O Barco, Carballeda e Quereño.
-Liñas de telégrafos e Correos: Existen estafetas postais en todos os municipios desde as que atenden as
carterías distribuídas por toda a comarca.
-Liñas de transporte público por estrada: existen liñas directas con Ourense, Vigo, Benavente e Madrid.

Distribución e evolución demográfica na comarca
Os censos oficiais do INE (Instituto Nacional de Estatística) desde o ano 1900-40 ata a actualidade
figuran na táboa seguinte:
1940

1950

1960

1970

1981

1991

2015

O Barco

7.041

8.081

7.695

7.769

9.179

10.479

13.785

O Bolo

5.640

5.285

4.667

3.634

2.477

1.916

988

Carballeda

4.294

4.024

4.005

3.425

3.266

2.694

1.698

Larouco

1.742

1.576

1.420

1.126

986

689

526

Petín

2.729

2.669

3.220

2.903

1.615

1.313

953

A Rúa

4.040

4.096

4.526

5.242

5.712

5.050

4.595

Rubiá

4.456

4.220

4.090

3.919

2.731

2.219

1.473

A Veiga

6.357

6.357

5.330

4.332

2.927

1.748

946

Vilamartín

4.313

4.059

3.902

3.252

2.917

2.856

1.798

40.612

40.367

38.855

35.602

31.810

28.464

37.477

TOTAL

A poboación da comarca no ano 1991 representa o 8,27 % da provincia. Pode verse que a súa
densidade de poboación (26,78 hab/Km2) é moi inferior á media de Ourense (48,73 hab/Km2).
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A evolución total da comarca segue a mesma gráfica que o resto das comarcas da provincia (menos
a propia capitalidade, debido única e exclusivamente a Ourense); continúa a diminución con algún fito
esporádico de mantemento e de cando en cando de subida. Como cifras representativas podemos dicir que
nos últimos 50 anos pérdense uns 250 habitantes por ano, cifra que se ve incrementada, se nos referimos
exclusivamente aos últimos anos. A perda é debido máis aos movementos migratorios (case 7.140 no período
1970-1991) que ao crecemento vexetativo.

Encadre xeográfico do municipio
O municipio de Vilamartín, situado na
comarca de Valdeorras, no extremo nororiental da
provincia de Ourense, abarca unha extensión de
88,5 km2 cunha altitude que oscila entre 300 m e
1446 m. A súa posición xeográfica corresponde ás
coordenadas 7°04’ lonxitude oeste e 42°24’7”
latitude norte. Os seus límites administrativos son:
ao norte o municipio de Oencia na provincia de
León, ao leste o municipio do Barco de Valedoras,
ao sur o termo municipal de Petín e ao Oeste os
municipios da Rúa e Quiroga. O termo municipal é
predominantemente montañoso. Desde o punto de
vista Xeomorfolóxico, Vilamartín de Valdeorras está
atravesado por unha das fosas tectónicas da Galicia
meridional. É unha fosa estreita, profunda, alongada
en dirección O-E, seguindo o río Sil. O relevo é moi
accidentado e marcado por tres ríos: o Sil, con orientación E-O, o Leira e o arroio de San Xulián, de orientación
N-S.
Os abundantes cursos fluviais adaptáronse a un terreo profundamente fracturado, cuxos materiais
básicos (lousas, cuarcitas, esquistos e calcarias) foron presa da erosión diferencial. A altitude e a proximidade
da meseta matizan o clima subtropical oceánico (624 mm anuais de precipitacións e unha temperatura media
anual de 13 º C), de trazos mediterráneos, apreciables na vexetación (alcornoques, aciñeiras e madroños,
castiñeiro, cerquiños, amendoeiras e oliveiras).
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3.2.

UTILIZACIÓN DO SOLO

3.2.1

Usos rústicos
A única zona considerada como urbana é a capital do municipio, o núcleo de Vilamartín.

Datos de usos do solo:

Vilamartín de Valdeorras

% Terras de

% Prados e

% Terreo

% Outras

Cultivo

Pasteiros

Forestal

superficies

8,48

6,44

32,28

52,80

Agrario Gandeiro
A actividade agropecuaria supón un total de 1057 explotacións agrícolas censadas, sendo o número
de parcelas 11.361 e as unidades gandeiras 829. Destaca no sector primario a importancia da produción de
castañas e o viñedo, pertencendo este último á denominación de orixe Valdeorras. O limitado espazo cultivado
(8,48% da superficie total) que se dispón nas cortiñas ao redor das aldeas mostra o carácter complementario
que posúe a agricultura.
Forestal
Unha gran parte do territorio é espazo forestal (32,28 %) cunha alta porcentaxe de monte maderable.
Espazo Natural Protexido
Sistema de Serras de Cereixidos, dos cabalos, dá Enciña dá Lastra e do Eixe.
Ribeiras do Sil.
Praias fluviais.
Algúns destes espazos naturais están protexidos, segundo as Normas Subsidiarias Provinciais.

3.2.2

Asentamentos de poboación
O decreto 332/1996, do 26 de xullo polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás entidades

de poboación da Provincia de Ourense, recolle os núcleos incluídos nas súas respectivas parroquias do
municipio de Vilamartín de Valdeorras, considerándose que os núcleos de poboación que se beneficiarán
principalmente da creación do solo industrial definido no Plan Parcial son San Miguel de Outeiro e Vilamartín
de Valdeorras.
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3.2.3

Infraestruturas, equipamentos e instalacións

Constitúen un elemento importante da economía municipal, favorecendo o turismo rural e o comercio exterior.
Por outra banda, o plan de electrificación rural levou a un nivel suficiente o estado das redes eléctricas.

3.2.4

Infraestruturas de transportes e comunicacións

Estradas Nacionais:
-

Nacional N-120 Logroño Vigo.

-

Estrada C-536 de Ourense a Ponferrada

Discorrendo paralelamente ao río Sil no tramo de Vilamartín, enlazando a comarca de Valdeorras coa
capital provincial e a provincia de León.
Estradas Provinciais:
-

3.2.5

A vía que enlaza a N-120 á altura de Arcos con San Vicente de Leira, pasando por Córgomo e Baxeles

Instalacións

Abastecemento de auga: a maioría dos núcleos teñen un depósito para solucionar o abastecemento de auga
ás vivendas. A totalidade dos núcleos contan con este servizo.
Residuos sólidos: todos os núcleos teñen recollida de residuos sólidos.
Augas residuais: A calidade e o estado da rede de sumidoiros é aceptable en xeral.
Enerxía eléctrica: redes de Baixa Tensión en bo estado e coa capacidade de servizo suficiente. Os servizos
de iluminación pública fóronse completando na maioría dos núcleos apoiándose nas novas redes de baixa
tensión. Son redes aéreas de 220 V con luminarias sobre báculo.
Pavimentación do Solo Urbano: todos os núcleos teñen pavimentadas as súas vías principais, e a maior
parte destas pódense considerar en bo estado.
Telecomunicación: Todos os núcleos contan en xeral cun servizo aceptable de telefonía e cobertura de TV e
FM.
Seguridade; Bombeiros: servizo comarcal centralizado na Rúa; existen vehículos contra incendios.
Outros: Existe servizo de taxis e vehículos de ambulancia.
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3.2.6

Servizos educativos
Actualmente en Vilamartín funciona un só centro de ensino primario na capitalidade que serve á

totalidade da poboación escolar do municipio.

3.2.7

Servizos sanitarios
Os servizos sanitarios no municipio son un centro de saúde e unha farmacia na capitalidade.

3.2.8

Servizos de lecer e esparexemento
Instalacións públicas culturais e de esparexemento:

3.3.

-

Número de parques:

1

-

Número de Bibliotecas:

1

SOCIEDADE
Estudo da poboación no municipio de Vilamartín de Valdeorras

Densidade
O municipio de Vilamartín con 88,50 Km2 de extensión, conta cunha poboación de 2.164 persoas, o
que supón unha densidade de 28,47 habitantes por quilómetro cadrado.
En relación coa densidade doutros municipios galegos, trátase dun valor baixo, en especial respecto
de municipios de costa ou municipios con cidades que alcanzaron un maior desenvolvemento industrial ou de
servizos.
Respecto doutros municipios do interior de Lugo e Ourense, os valores son semellantes, polo que a
densidade de Vilamartín pódese considerar como característica destes lugares de montaña, onde a poboación
asentouse en altitudes entre os 300-900 metros de altitude.

Distribución da poboación por núcleos
Segundo datos do último CENSO PUBLICADO, a poboación distribúese nas parroquias ás que
afectará o Plan Parcial do municipio do modo seguinte:
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Núcleo

Poboación

VARÓNS – MULLERES

San Miguel do Outeiro

62

31-31

Vilamatín de Valdeorras

597

296-301

Evolución da poboación
Represéntase o número de habitantes no municipio no período comprendido entre os anos 2006 e
2009.
Año

2006

2007

2008

2009

Habitantes

2321

2247

2222

2164

Segundo estes valores apréciase unha diminución da poboación debida fundamentalmente ao
estancamento da natalidade (empeoramento da calidade de vida) e ao aumento da emigración.
EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN DOS NÚCLEOS AFECTADOS POLO PLAN PARCIAL
Núcleo de poboación

1960

1970

1981

1991

2015

San Miguel do Outeiro

133

134

139

66

70

Vilamatín de Valdeorras

958

917

927

635

690

Movemento natural da poboación. 1981-1985 e 1991
Nacementos

Defuncións

1981-1985

Vilamartín

1991

1981-1985

1991

Nº de

taxa nat.

Nº de

taxa

Nº de

taxa med.

Nº de

taxa de

nacim.

media

nacim.

nat.

defunc.

mortal.

defund.

mortal.

8

2.4

16

6.3

29

8.9

38

14.9

Polo que se refire ás taxas de natalidade no municipio de Vilamartín, vemos que existe unha leve
diminución progresiva no número de nacementos, manténdose non obstante a taxa de natalidade produto da
diminución máis acusada do censo de poboación
En canto ás taxas de mortalidade neste municipio, hai un incremento máis acusado que na natalidade
aínda que en números absolutos a cifra é moi similar.
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Estrutura da poboación por idades
A pirámide de poboación para o municipio de Vilamartín presenta un estreitamento na base (0 a 15
anos) debido ao descenso da natalidade, dúas zonas máis anchas correspondentes a grupos de idade entre
15 e 29 anos e 55 a 64 anos, e un estreitamento acusado en idades entre 30 e 50 anos, debido á emigración
fundamentalmente. A punta da pirámide máis ben ancha é indicadora dunha poboación envellecida.
Censo de poboación:
Menores de 15 anos

De 15 a 64 anos

Vilamartín

274

De 65 e máis anos
1420

470

Emprego
Estatisticamente o problema do paro está por encima da media provincial.
Taxas de paro e ocupación no municipio.

Paro rexistrado
1987
Vilamartín

197

1988

Censo de poboación 1991
1989

218

1990

244

3.4.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3.4.1.

Sector primario (agricultura e gandería)

201

1991 Ocupados
114

749

Parados
156

Activos Inactivos
905

1072

Características agrícolas en Vilamartín
No municipio a agricultura desenvólvese ligada á gandería nunha pequena porcentaxe. O cultivo
principal é o viñedo para abastecemento familiar e venda ás cooperativas e adegas industriais.
Nos vales observamos unha gradación entre a parte superior e inferior: arriba, o monte; a
continuación, nas bocarribeiras, o hábitat, mesturado ou rodeado polas cortiñas. O viñedo aparece a media
ladeira e zonas asolladas.
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Así pois, o municipio ofrece unha paisaxe agraria contrastada, condicionado pola coexistencia dunha
morfoloxía tripartita (vales, superficies de aplanamento, serras), na que se vai a desenvolver unha economía
agraria, con moi pouca orientación comercial, excepto no viñedo.

Superficie das explotacións (Ha)
Total

Vilamartín

Terras

Pastos

Especies arbóreas

Outras

labradas

permanentes

forestais

terras

6970

591

449

2250

3680

No municipio a maior parte das terras corresponden aos montes veciñais en mancomuna, aínda que
a maioría deles permanecen sen explotar.

Cultivos
A matogueira é a vexetación máis estendida cun 52,85% do total, seguíndolle a superficie arbórea de
piñeiro en distintas variedades ou coexistindo con outras especies, ao que lle segue o castiñeiro, destaca tamén
a superficie destinada viñedo, sendo pouco representativos os terreos destinados a labor intensivo.

Produción Agrícola
A produción agrícola está ligada no seu maior parte, ao consumo dos animais, aínda que hai certos
produtos como a pataca que ao producirse en grandes cantidades, destínase a consumo animal, humano e á
venda.
Tamén a castaña ten gran importancia nesta zona, xa que os beneficios obtéñense directamente da
súa venda; hai que destacar lugares moi produtivos, como San Vicente, nos que hai un gran número de
explotacións nas que se recollen máis de 2 mil quilos deste produto.

3.4.2.

Sector Secundario
A actividade industrial moi reducida, concéntrase nos núcleos de Vilamartín e Arcos. Ocupa xunto

coas empresas de construción a un 31,3% da poboación con traballo no municipio (10,7% en construción e
20,6% en industria).
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3.4.3.

Sector Terciario
De menor importancia que o sector secundario, o sector servizos localízase no seu maior parte no

núcleo de Vilamartín, mentres que nas outras entidades de poboación tan só algún comercio ou café-bar cobre
as necesidades mínimas dos núcleos.
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4.- ALCANCE E CONTIDO DO PLAN PARCIAL E AS SÚAS ALTERNATIVAS

O Plan Xeral de Ordenación no seu Título III, Réxime Urbanístico do solo, Sección Segunda, Réxime
das Áreas de Reparto en Solo Urbano non Consolidado establece as determinacións para o desenvolvemento
do Sector S-01.
Os datos do Solo Urbanizable industrial sinálanse na ficha, así como as condicións para o
desenvolvemento.
Achégase a ficha urbanística do PXOM.
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Estudáronse dúas propostas:

a)

Análise do Alternativa Cero.
O alternativa cero analiza o desenvolvemento da Área de Reparto baseándose nun aforro á hora de

executar a urbanización.
Prográmase un único viario lonxitudinal de oeste a leste. Termina nunha glorieta para poder virar e
volver saír á estrada comarcal 536. Tería entrada e saída pola CC-536. No extremo oposto, a glorieta linda cun
camiño de servizo que non se pode ampliar xa que o ámbito do Solo Urbanizable finaliza no devandito camiño.
Esta proposta necesitaría dunha xestión cos propietarios dos terreos lindantes co camiño, zona leste,
xa que o viario principal que enlaza co viario de servizo desenvólvese maioritariamente fóra da delimitación do
ámbito. A opción sería viable xa que as xestións que se fixeron cos propietarios dos devanditos terreos foron
favorables e a superficie non excedería o 5% do ámbito do sector.
Esta solución xera problemas circulatorios e condena o desenvolvemento do sector a non ter acceso
desde o viario de servizo paralelo á CN-120, devaluando de forma importante toda a superficie norte do sector.
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b)

Análise da alternativa de actuación. Alternativa Un (alternativa elixida)
A alternativa que presenta o Plan Parcial, que consiste en comunicar cun viario principal a vía de

servizo e o viario secundario que percorre o sector de oeste a leste, permite realizar unha parcelación máis
racional e lóxica, proporcionando graduar o tamaño das parcelas ás diferentes necesidades de intención de
compra, permitindo que existan parcelas de pequeno tamaño.
Esta solución revaloriza todo o ámbito, non só as parcelas en esquina co viario de servizo e o viario
principal, senón tamén toda a zona norte, xa que a entrada e saída próxima á CN-120 é vital para o correcto
desenvolvemento da implantación.
Supón unha mellora con relación ao alternativa cero. O fraccionamento do sector en tres zonas, se se
dese a circunstancia (pouco probable) de que o desenvolvemento total do polígono non fose posible, permitiría
a inmediata subdivisión da zona 1 (oeste do sector), onde está a edificación que alberga a actividade de
transporte e desenvolvemento.
Esta solución mellora a comunicación entre os viarios existentes, o viario de servizo paralelo á CN120 e a estrada comarcal 536 que conecta A Rúa e Vilamartín.
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5.-

RESUMO

DOS

MOTIVOS

DA

SELECCIÓN

DAS

ALTERNATIVAS

CONTEMPLADAS

Cando se realizaron os estudos previos contempláronse unhas alternativas que non chegaron a
plasmarse neste documento. Así, as dúas estudadas máis en profundidade teñen características semellantes
en canto a localización da zona libre, pensando na Residencia de Persoas Maiores, e unha pequena zona de
aparcadoiro en leste mesmo emprazamento.
A alternativa elixida, que é a 1, pretende mellorar as condicións urbanísticas, paisaxísticas e
ambientais.
-

Permite conservar a parcela das edificacións existentes.

-

Proxecta o viario secundario (oeste – leste) seguindo practicamente o trazado do camiño
existente, que é de servizo para a actividade que se desenvolve nas parcelas vitivinícolas.

-

Conservación de volumes en canto a alturas tanto en industrial como en terciario.

-

Mantense a parcela de gran tamaño no linde oeste. Actividade que non produce ruído, non
é molesta, non sendo necesario crear elementos que mitiguen acusticamente o posible
impacto ocasionado na contorna próxima ao núcleo de San Miguel de Outeiro.
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6.- DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLAN PARCIAL S-01

A tramitación urbanística do Plan Parcial do Sector S-01 estará ao amparo do establecido no artigo
29 da Lei 21/2013 do 9 de decembro de Avaliación Ambiental, no que se refire ao trámite ambiental, e os
correspondentes artigos da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Unha vez presentada a solicitude de inicio de avaliación ambiental estratéxica simplificada co Borrador
do Plan e do Documento Ambiental Estratéxico (DAE), o órgano substantivo comprobará que a documentación
presentada cumpre cos requisitos esixidos pola lexislación sectorial vixente e remitirá a solicitude de inicio e
os documentos que a deben acompañar ao órgano ambiental.
No prazo de vinte días hábiles desde a recepción da solicitude de inicio da avaliación ambiental
estratéxica simplificada, o Órgano Ambiental resolverá a súa admisión ou non admisión.
Se esta é admitida, o órgano ambiental efectuará consultas ás Administracións públicas afectadas e
tamén ás persoas interesadas, que poderán consultar tanto o Documento Ambiental Estratéxico como o
Borrador do Plan na sede electrónica onde quedarán publicados. O proceso de consultas ten un prazo máximo
de corenta e cinco días.
Transcorrido este prazo, o órgano ambiental formulará o Informe Ambiental Estratéxico nun prazo de
catro meses, determinando:
A-

O Plan Parcial do Sector S-01 debe someterse á Avaliación Ambiental Estratéxica Ordinaria

porque en base ao establecido na Lei 21/2013 e aos resultados das consultas previa, o Plan pode ter
efectos significativos sobre o medio ambiente. Neste caso, o órgano ambiental elaborará o Documento
de Alcance do estudo ambiental estratéxico e remitirallo ao promotor xunto co Informe Ambiental
Estratéxico para continuar co procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica Ordinaria.
B-

O Plan Parcial do sector S-01 non ten efectos significativos sobre o medio ambiente. Nese

caso o procedemento ambiental finaliza, aínda que o promotor deberá sempre ter en conta os
condicionantes ambientais establecidos no Informe Ambiental Estratéxico.
O Informe Ambiental Estratéxico publicarase no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do
órgano ambiental.
Se a Avaliación Ambiental Estratéxica Simplificada é admitida, o documento completo do Plan Parcial
do Sector S-01 será sometido a Información Pública durante dous meses tras a súa aprobación inicial no pleno
do Concello de Vilamartín de Valdeorras.
Durante este período, poderanse presentar alegacións e solicitaranse os informes preceptivos dos
organismos competentes.
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Unha vez salvado este trámite, o Plan Parcial corrixido elevarase ao Pleno Municipal para a súa
aprobación provisional e remitirao co expediente debidamente dilixenciado ao órgano competente.
Por último, o Concello procederá á súa aprobación definitiva.

PXOM
Clasificación do Solo

Urbanizable

Ordenación

Plan Parcial

Uso principal

Industrial

Uso compatible

Terciario (10%)

Superficie total

86.494 m2

Edificabilidade total

0,66 m2 / m2

57.086 m2

Coeficientes de homoxeneización

Industrial

1,00

Terciario

1,20

Aproveitamento total

58.227 m2

Aproveitamento tipo

0673

Prazo de execución

1º Quinquenio

CESIÓNS DO PLAN PARCIAL
Espazos libres

2.944,45 m2

Equipamentos

0,00 m2

Viarios e aparcadoiros

10.099,30 m2

PRAZAS DE APARCADOIRO
Prazas públicas

143

Prazas privadas en parcela

428

ARBOLEDO
Número de árbores

53

SUPERFICIE INDUSTRIA E TERCIARIA
Aproveitamento urbanístico

73.450,25 m2
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PLAN DE ETAPAS DO PLAN PARCIAL DO SECTOR S-01
O presente Plan de Etapas para o desenvolvemento das determinacións do Plan Parcial S-01
realízase de acordo ao establecido no artigo 68.i) da LSG 2/16, no que se incorpora a fixación de prazos para
dar cumprimento aos deberes dos propietarios, entre eles os de urbanización e edificación.
Para o presente desenvolvemento delimítase un único polígono, que se prevé acometa en ETAPA ÚNICA, na
que se van a realizar as actuacións que se concretan a continuación sendo os prazos máximos os seguintes:

1.

Redacción do Plan Parcial de Ordenación.
O presente documento en desenvolvemento.

2.

Proxecto de Reparcelamento.
Prazo de presentación: SEIS MESES desde aprobación definitiva do Plan Parcial.

3.

Proxecto de Urbanización.
Prazo de presentación: SEIS MESES desde aprobación definitiva do Plan Parcial.

4.

Execución das obras de Urbanización.
Prazo de execución: SEIS MESES desde aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización
e de Reparcelamento.

5.

Obtención de licenzas de edificación.
O prazo para a solicitude de licenzas de edificación será de 3 anos a partir da conversión do
terreo en solar.
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7.- CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL NO ÁMBITO DE S-01 E A SÚA CONTORNA

Orografía e Xeoloxía
Constitúe o río Sil o eixo ordenador e elemento de condensación de actividade do municipio de
Vilamartín. Atravésao no seu terzo sur en dirección leste-oeste, en forma de val semiabierto e con ribeiras de
suave pendente, entre os 300 e 500 m de altitude na súa marxe dereita. Na marxe esquerda do Sil, ao sur do
Termo, o relevo elévase en fortes pendentes ata o alto do Mouzón, a 1326 m.
A altitude oscila entre os 300 m no Sil e os 1446 m do pico Cónegas de Bidueiro, ao norte. O municipio
está enmarcado por altas montañas como a serra de Os Cabalos, no límite coa provincia de Lugo, con altitudes
próximas ao 1200 m. Ao norte, a serra da Aciñeira supera o 1400 m. No sur, o Mouzón alcanza os 1326 m e
considérase o primeiro alzamento da serra de Ou Eixe.
O fondo da depresión está recuberto de materiais detríticos de gran groso e fino (quizá neoxenos),
existindo formacións tipo terraza e rañas do Cuaternario.
A maior parte das terras de Vilamartín atópanse ao norte do río, que conta nesta marxe con dous
importantes afluentes: o río Leira e o arroio de San Xulián; ademais dos arroios de San Miguel e da Filgueira.
Nacen as concas do río Leira e do arroio de San Xulián na serra da Enciña dá Lastra, macizo
montañoso de dirección Este-Oeste que constitúe o límite norte do termo, e que alcanza as súas maiores cotas
nos picos de Montouto (1542 m) e A Turrieira (1610 m).

Edafoloxía. Chans.
As terras de Vilamartín están constituídas por un tipo de rocas sedimentarias e pouco metamorfizadas.
Destas, as lousas dan lugar a fermosos vales encaixados, dada a facilidade da súa rotura e exfoliación polas
correntes de auga, como é o caso do río Leira e os seus afluentes.
Na depresión do río Sil fóronse depositando materiais de arrastre, dando lugar a terreos de
conglomerados (cuarcitas, areniscas) e arxilas. A facilidade da escavación destes terreos de depósito permitiu
a construción polos seus habitantes das características “covas” ou adegas subterráneas existentes desde
antigo no municipio.
A antigüidade destas rocas varía desde a Era Primaria (lousas, areniscas e cuarcitas) ata o Terciario
(arxilas) e o Cuaternario (areas e gravas).
Tamén se observa a existencia de antigas “ferrerías” hoxe abandonadas, dada a existencia de mineral de ferro,
principalmente no val do río Leira.
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Hidrografía
Desde o punto de vista xeomorfolóxico, Vilamatín de Valdeorras está atravesado por unha das fosas
tectónicas da Galicia meridional. É unha fosa estreita, profunda, alongada en dirección leste-oeste, seguindo
o río Sil. O relevo é moi accidentado e marcado por tres ríos: O Sil, o Leira e o arroio de San Xulián, estes dous
últimos de orientación norte sur.
Recolle o río Leira no seu percorrido as augas de diversos arroios e barrancos: arroio do Cereixal, arroio dá
Teixeira, barranco de Meurozas, arroio de Robledo, arroio de Caborco de Pereais e arroio do Retorno, entre
outros. O movido do relevo e as fortes pendentes fan posible a existencia de múltiples torrenteiras mesmo no
verán, de gran beleza.
A auga é recurso abundante dentro do territorio municipal debido á elevada pluviosidade e á
impermeabilidade do substrato, fundamentalmente pizarroso.
A drenaxe, por escorrentía superficial, é bo debido ao relevo acusado e á impermeabilidade do
substrato. En consecuencia a hidroloxía superficial é intensa e a circulación subterránea practicamente escasa,
concretada a zonas moi puntuais, e ligada á fisuración existente no material rochoso.

Climatoloxía
Desde o punto de vista climático, podemos considerar dúas zonas fundamentais no municipio de
Vilamartín:
A banda correspondente ás marxes do río Sil, é dicir, o terzo sur do termo, de dominio oceánicomediterráneo; caracterízase este por as súas precipitacións relativamente escasas (800 – 1000 mm) e
marcadamente estacionais (choivas outono-invernais, con veráns deficitarios de auga); temperaturas medias
contorna aos 14º.
O centro e norte do termo municipal teñen un clima de transición entre o anterior e o oceánico –
continental, debido principalmente á progresiva altitude que alcanzan estas terras: as temperaturas fanse máis
extremas, aumentando o risco de xeadas e precipitacións en forma de neve; as temperaturas medias
descenden e as precipitacións son algo superiores (1000 – 1500 mm).
As características climáticas fálanos dunha variedade oceánico mediterránea, propia da conca
valdeorrense, e mesmo compoñentes continentais procedentes da meseta. A diferenza de altitudes establece
non pequenas variabilidades de tempo. As máximas sitúanse ao redor dos 19,5°. Vilamartín ocupa unha área
moi asollada e favorable para cultivos mediterráneos cun alto índice de concentración pluviométrica.
O clima atópase dentro do dominio subtropical oceánico, cun forte sinal mediterráneo. Iso reflíctese
nunha temperatura media anual próxima aos 14°, cunha amplitude térmica de 16,5°. O matiz mediterráneo
adquire trazos de continentalidade nos meses de decembro e xaneiro, que rexistran temperaturas inferiores
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aos 6°, mentres que no verán, máis suaves, non superan os 22°. As precipitacións con todo remarcan máis o
dominio mediterráneo, modificándose lixeiramente no verán, con cifras un tanto elevadas (42 mm en agosto),
debido á existencia de fenómenos tormentosos. A seca estival prolóngase ata ben entrado o outono (outubro
26 mm).
A existencia do encoro de Santiago sobre o Sil aumenta a humidade relativa da atmosfera e contribúe
á creación do microclima.

Vexetación
Debido a caracteres climáticos e deforestación, predomina o brezal leñoso (xardóns, xesta) ou
especies xa meseteñas (cistus laudaniferus). A cuberta vexetal, pouco tupida á beira da tópica exuberancia
galega, é herbácea. Oliveira e amendoeira han case desaparecido; cerqueiro, madroño, enciña e sobreira (que
daba moita cortiza) retrocederon e aínda son notables os choupos fluviais e os amieiros.
Vexetación típica da gran formación Aestilignosa (típica de carballeiras e haxedos, con inclusión por invasión
secundaria de piñeirais), clase Querceto- Fagetea, orde Quercetalia roboris, bosques caducifolios ácidos. Os
seus solos case sempre tenden cara ao podsol e albergan especies acidófilas. Son características da orde
Deschampsia flexuosa, Lonicera peryclimenum, Veronica officinalis, e en sentido amplo o fento común (
Pteridium aquilinum) e o bidueiro ( Betula verrucosa), así como o castiñeiro ( Castañea sativa).
Outras especies que se poden citar son Quercus pedunculata, Quercus pyrenacia, Galium
broterianum, Ajuga occidentalis, Genista fulcata, Prunus lusitanica, etc.
Especies coñecidas popularmente como: rebolo ou carballo cerquiño, salgueiro, freixo, álamo, regrillo,
amieiro, bidueiro, abelaira, abruñeiro, érbados, acibos, arandos e toxos mouros, carpazas, queirugas,
carqueixas, uces, xestas, fentos, xungos, edres, carrizas, ortigas, muruxas, ceruda, sacaprada, romeo, murgo,
ruda, dentabruño, xarxa, silveiras, aceda,...

Fauna
Abunda o xabaril, e tamén hai lobos, raposos e aves rapaces en escarpes. Coello, perdiz e peces do
Galir apenas son agora vistos, pero si troitas e anguías.
En montes e ríos: coello, lebre, tezo, lobo, raposo, xabaril, corzo, cervo, laverca, gineta, gato montés,
perdiz (loura e parda), paspallás, pato, pomba salvaxe, e diversas aves rapaces. Troitas, ras, sapos, serpes e
ratas de auga.

29

Paisaxe
O municipio de Vilamartín forma parte dunha rexión fundamentalmente montañosa, próxima á
denominada “depresión de Ponferrada”. As súas estruturas responden á acción da oroxenia herciniana,
formando parte do denominado “Xeonllo Astúrica” ou “Arco Astur”, parte integrante á súa vez do zócalo
meseteño.
A morfoloxía é acusada, pero con formas suaves e múltiples ondulacións que dan lugar a gran
cantidade de pequenos vales e vaguadas cuxa orientación principal é N – S.
Existen dúas depresións fundamentais, sensiblemente ortogonais polas que discorren os ríos Sil e
Leira (este último tributario do primeiro), e que resultan ser as áreas máis poboadas do Municipio.
As zonas máis abruptas, e que alcanzan unha maior altitude están situadas ao N do termo, nas
proximidades do límite coas provincias de Lugo e de León. Este afloramento montañoso ten a súa prolongación
pola parte central do termo (sempre en dirección N- S) que forman os dous vales máis importantes antes
citados.
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8.- POSIBLES EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES

Deséñase unha zona libre a modo de espazo verde o máis axustado posible á realidade. Daralle
servizo a un dotacional existente, residencial de persoas maiores. Enténdese que con esta zona libre é
suficiente para posibilitar o desenvolvemento do S-01.
Ao longo do viario existente, viario de servizo, prográmase un elemento lineal con ancho variable entre
a beirarrúa e péchelle de parcelas que, a modo de zona verde, posibilita a plantación dunha fila de árbores
autóctonas. Entendemos que estes espazos libres son suficientes nun solo industrial.
O proxecto de urbanización que desenvolve o sector é posible que xere unha serie de alteracións
sobre a compoñente vexetal, de todos os xeitos as obras para realizar son de pequena envergadura polo que
non se provén impactos sobre a integridade na zona do S-01.
Esta zona verde de nova creación ha de ser dotada de vexetación con especies arbóreas autóctonas
para integrar esta zona do sector e minimizar os impactos acústicos.

EFECTOS SOBRE A POBOACIÓN
É indubidable que o desenvolvemento do Sector S-01 vai ter un efecto económico positivo no Concello
de Vilamartín de Valdeorras e na área da comarca, mediante a xeración de emprego e actividade económica.
Así mesmo, ao actuar de dinamizador da actividade económica, repercutirá, de modo indirecto, sobre sectores
alleos ao propiamente da construción, tales como servizos, comercio, etc.
Fomentar a participación cidadá na toma de decisións: a participación cidadá queda incorporada no
propio proceso de plan a través das tramitacións tanto de Avaliación Ambiental Estratéxica como a dos propios
momentos e espazos establecidos para a participación cidadá nos procedementos administrativos
relacionados con este tipo de desenvolvementos, centrados no Plan Parcial en primeiro termo e posteriormente
nos Proxectos de Urbanización.
Non se prevén efectos negativos respecto da saúde humana. En todo caso establecerase para as
obras de urbanización un estrito e detallado Plan de Vixilancia Ambiental que incluirá a presenza, xunto coa
Dirección Facultativa das obras, dunha Dirección ambiental das mesmas.

EFECTOS SOBRE O SOLO
Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos: a xestión e depósito dos residuos sólidos
xerados está sometida ás regulamentacións e ordenanzas vixentes. Xa se contempla a reserva de espazos
necesarios para a localización dos colectores para a recollida dos residuos.
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É evidente que o desenvolvemento do Plan Parcial leva implícita a ocupación do recurso adoito aínda
que a actuación é moi lixeira e localizada nos viarios.
Débese ordenar adecuadamente o aproveitamento urbanístico, de modo que as edificacións
intégrense no sector e coas existentes.

EFECTOS SOBRE O AIRE
O viario de maior tráfico rodado é a N-120 que discorre paralela á beira sur do sector, pódese dicir
que o seu tráfico é de grao medio. Créase unha barreira vexetal a todo o longo do sector, con excepción da
fachada correspondente á Residencia de Persoas Maiores, onde o peche existente non permite esta
plantación. De todos os xeitos este edificio ten unha zona axardinada e con árbores na súa fronte que cumpre
a función de barreira acústica.
Realizarase un estudo sobre ruídos para comprobar que os límites se sitúan dentro do indicado na lei
de ruído e directivas respecto diso.

EFECTOS SOBRE A PAISAXE
O Plan Parcial debe ter como obxectivo favorecer a integración urbanística e paisaxística da proposta.
As edificacións non deben ter impacto visual sobre a paisaxe, evitando as barreiras arquitectónicas.
Non existen impactos ou incidencias sobre o ciclo hídrico. Débense realizar as drenaxes necesarias
para evitar posibles inundacións.
Non se prevén efectos negativos sobre os factores climáticos e sobre o patrimonio cultural.

VALORACIÓN GLOBAL DOS EFECTOS PREVISIBLES
Non se prevén efectos ambientais adversos se se establece a ordenación do sector de maneira
racional e ordenada, polo que entendemos viables desde o punto de vista ambiental a proposta de ordenación.
Por outra banda, tras os estudos realizados e aquí parcialmente expostos, a sustentabilidade ou
continuidade dos recursos naturais da contorna do ámbito e a súa singularidade non serán afectados polas
actividades que é previsible realícense neste espazo de solo se se seguen as directrices establecidas nos
obxectivos do Plan Parcial e as cautelas que estableza a Consellería de Medio Ambiente e Patrimonio.
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9.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS

O sector S-01 vese afectado polo PXOM de Vilamartín de Valdeorras e hanse de ter en conta as
Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT) e o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica do
Miño-Sil.

9.1. PXOM DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

No apartado 4. Alcance e Contido do Plan Parcial xa se recollen os parámetros do Plan en canto a
aproveitamento urbanístico, sendo a cualificación do sector Solo Urbanizable Delimitado.
O ámbito de aplicación do Plan Parcial enmárcase dentro dos sectores de carácter industrial con
outros usos permitidos que son os correspondentes ao terciario.
Exponse como desenvolvemento inmediato xa que actualmente hai edificacións que deben de
integrarse no devandito desenvolvemento urbanístico e hai interese por crear solo industrial no municipio de
Vilamartín.
Non hai máis sectores urbanizables na contorna próxima, estando dedicados os terreos lindeiros e
próximos ao cultivo do viñedo no seu maior parte.
O Plan Parcial que se propón segue as directrices e obxectivos definidos no PXOM.

9.2. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA

O municipio de Vilamartín non forma parte da rede que abarca as Directrices de Ordenación do
Territorio, con todo débense ter en conta en calquera desenvolvemento urbanístico en canto aos seus criterios
básicos.
As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), teñen como finalidade precisar a definición dun
modelo territorial para Galicia, establecendo as pautas espaciais de asentamento das actividades. As
propostas e determinacións das DOT pretenden definir unha senda para seguir e trazar un escenario de futuro,
que baixo unha perspectiva de sustentabilidade, aspira a conseguir a cohesión social e territorial de Galicia.
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As DOT foron aprobadas definitivamente mediante o Decreto 19/2011, do 10 de febreiro (DOG nº 36
do 22/02/2011).
A zona de Valdeorras encádrase no SISTEMA URBANO INTERMEDIO, débese potenciar o eixo O
Barco – Vilamartín – A Rúa, que discorre ao longo do Río Sil. Este corredor está considerado de alto valor
paisaxístico.
O desenvolvemento urbanístico industrial potencia as actividades ligadas cos sectores económicos,
máis dinámicos, en espacial a lousa, potenciando a actividade de transformación da materia prima, que xera
maior valor engadido e impulsa outros activos relacionados co viñedo.

9.3. PLAN HIDROLÓXICO DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL

O río Sil discorre paralelo ao ámbito do sector S-01 e, no medio, o ferrocarril, a CN-120 e o viario de
servizo do sector.
O PXOM sinala o límite de afección do Sil practicamente polo bordo que limita o Solo Urbanizable.
Hanse de ter en conta os obxectivos e medidas que se decidiron na avaliación ambiental no ámbito
xeográfico d aplicación que se definiron para o período 2015-2021.
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10.- MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental define o réxime xurídico aplicable á
avaliación ambiental estratéxica de plans e programas. Deste xeito, a Avaliación Ambiental Estratéxica é o
instrumento que permite integrar os aspectos ambientais na elaboración e aprobación de plans e programas
públicos desde o comezo, con motivo de conseguir un nivel adecuado de protección do medio e de
desenvolvemento sustentable.
Todos os plans e programas, e as súas modificacións, que sexan aprobados por unha administración
pública, máxime cando a súa elaboración e aprobación estea esixida por unha disposición legal ou por acordo
do Consello da Xunta, deben ser obxecto, con carácter xeral, de avaliación ambiental estratéxica.
A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental define dous tipos de avaliación ambiental
estratéxica:
1.

Ordinaria: cando o plan ou programa previsiblemente terá efectos significativos sobre o
medio, polo que debe ser avaliado antes da súa aprobación.

2.

Simplificada: cando é necesario que o Órgano Ambiental determine se o plan ten efectos
significativos sobre o medio (segundo os criterios establecidos no Anexo V: Criterios
mencionados no artigo 31 para determinar se nun plan o programa debe someterse a
avaliación ambiental estratéxica ordinaria da Lei 21/2013). Deberá tramitarse o
procedemento común se se conclúe que o plan ten efectos significativos sobre o medio.

O artigo 6.2 da Lei 21/2013 define que figuras son obxecto de avaliación ambiental estratéxica
simplificada:
-

As modificacións menores de plans e programas, é dicir, aquelas que non constitúen
variacións fundamentais das estratexias, directrices e propostas, ou da súa cronoloxía, pero
que producen diferenzas nos efectos previsto ou na zona de influencia (artigo 5.2 da Lei
21/2013).

-

Os plans e programas que establezan o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida
extensión.

-

Os plans e programas que, establecendo un marco para a autorización no futuro de
proxectos, non cumpran os demais requisitos para a avaliación ambiental común.

O presente documento refírese a un Plan Parcial, segundo as ordenanzas do PXOM do Concello de
Vilamartín, axustándose ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada, xa que pode ser
considerado menor en base á súa escasa dimensión e á súa integración dentro dun ámbito singular, e non
afecta a ningún espazo natural protexido.
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11.- MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS PROPOSTAS PARA CORRIXIR
EFECTOS NEGATIVOS NO MEDIO AMBIENTE

SOBRE A ATMOSFERA
Co fin de diminuír a emisión de po á atmosfera producida pola construción dos accesos, nas labores
de escavación e fixación de apoios procederase á humectación das zonas onde se estean realizando estes
traballos.

SOBRE RUÍDOS
Os niveis de presión sonora non poderán superar os valores límite de recepción para ruído para
ambiente exterior. Terase en conta a normativa sobre protección contra a contaminación acústica.
Como medida de control de ruído durante a fase de construción, realizaranse medicións do nivel de
ruído por unha entidade homologada.

SOBRE O SOLO
Durante os movementos de terras, especialmente na fase de urbanización, procurarase equilibrar ao
máximo o volume de desmonte co de terraplén. Os sobrantes ou estériles xerados, que en ningún caso serán
de terra vexetal, reutilizaranse para recheos, terrapléns, etc. Non se crearán vertedoiros incontrolados nin se
abandonarán materiais de construción ou restos da escavación nas proximidades da obra, trasladándose a
vertedoiro autorizado. Os residuos xerados serán xestionados de acordo coa súa natureza.

SOBRE A XESTIÓN DE RESIDUOS
Todos os residuos xerados, tanto na fase de urbanización como durante a construción, así como os
materiais sobrantes de obra serán xestionados de acordo coa súa natureza e retirados cando esta finalice,
levándose a vertedoiro autorizado ou recibindo o tratamento disposto na lexislación vixente.

SOBRE A VEXETACIÓN, A FAUNA, OS HÁBITATS E A BIODIVERSIDADE
Realizarase o valado e sinalización da zona de actuación antes do levantamento do viñedo que hai
actualmente e a talla de árbores.
O propio ruído ocasionado polos traballos de execución, do mesmo xeito que posteriormente o xerado
pola poboación usuaria da zona, manterá afastada á fauna local evitando así os posible atropelos.
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Atenderase ao cumprimento da normativa vixente de iluminación exterior co fin de minimizar a emisión
lumínica, así como o consumo enerxético.

SOBRE A PAISAXE
Durante o desenvolvemento do proxecto urbanístico atenderase á integración paisaxística das futuras
edificacións, ademais das normativas aplicables.

CALIDADE DO AIRE E CAMBIO CLIMÁTICO
A calidade do aire permanecerá moi similar ao non xerarse ningún foco importante de emisións.
Durante as obras de execución terase especial coidado cos movementos de terra, procedendo á rega
de pistas e humidificación da zona de traballo en período seco sempre que sexa necesario e verificando que
se realiza a adecuada cobertura das cargas e transportes de materiais, así como a limpeza de viarias.
Así mesmo toda a maquinaria e vehículos pesados deberán cumprir coa normativa aplicable en
emisións e realizar o mantemento adecuado.
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12.- MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO AMBIENTAL DO PLAN
PARCIAL DO S-01

Elaborarase un plan de seguimento e vixilancia dos principais efectos sobre o medio que garanta o
cumprimento das medidas protectoras e correctoras establecidas.
Trátase de instrumentar un plan a medio e longo prazo que estableza controis periódicos que permitan
detectar as desviacións dos efectos previstos nas medidas protectoras ou detectar impactos non previstos e
en consecuencia, redimensionar estas medidas ou adoptar outras novas, asegurando desta forma a protección
do medio ambiente e dos recursos naturais da zona que poidan verse afectados polo funcionamento da
actividade obxecto deste desenvolvemento urbanístico.
O seguimento ambiental do plan é responsabilidade final do promotor, aínda que en función da fase
pódense distinguir as seguintes responsabilidades:
Durante a fase de construción serán a empresa ou empresas adxudicatarias e a dirección de obra, os
responsables de realizar o seguimento, así como de garantir o cumprimento das medidas preventivas e
correctoras establecidas.
Para iso deberá incluírse esta obrigación no contrato. No proxecto de execución estableceranse con
máis detalle os controis para realizar. Así mesmo, o concello deberá velar porque se cumpra coa normativa
urbanística, así como pola integración paisaxística das zonas urbanizadas e das futuras edificacións.
Durante a fase posterior á execución serán os propietarios das distintas zonas os responsables do
seu mantemento e control.
En obra:
a) Realizarase un control sobre o balizamento da superficie afectada e a súa sinalización.
b) Vixiarase a xestión de residuos das obras, verteduras, líquidos procedentes das máquinas
ou das obras, retirada, provisión e reutilización de terra vexetal.
Fase posterior:
a) Limpeza e mantemento dos espazos e equipamentos públicos: papeleiras, iluminación,
xardinería, etc.
b) Mantemento das infraestruturas viarias.
c) Cumprimento da normativa urbanística
d) Mantemento dos servizos de abastecemento de auga, saneamento, electricidade,
telecomunicacións, etc.
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O programa de vixilancia que se redacte para o proxecto de urbanización do sector incluirá estas
medidas, así como a necesidade de vixilancia ambiental durante as obras, de que se supervise o seu
cumprimento. Así mesmo, o proxecto de urbanización conterá especificamente no seu orzamento polo menos
unha partida para “a vixilancia ambiental durante as obras” e “tarefas de xardinería” segundo o estudo que se
realice.
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13.- MARCO NORMATIVO
ORDENACIÓN URBANÍSTICA E TERRITORIAL

ÁMBITO ESTATAL
- Real Decreto legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y
rehabilitación urbana (BOE 31/10/2015)
- Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana (BOE 27/06/2013)
- Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento para el desarrollo y
aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
- Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con minusvalía (BOE 03/12/2003)
- Real decreto 505/2007 del 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con minusvalía para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones (BOE 11/05/2007)
- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/2010)

ÁMBITO AUTONÓMICO
- Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Chan de Galicia (DOG 19/2/2016)
- Decreto 19/2011 do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente as directrices de ordenación do territorio de
Galicia (DOG 22/02/2011)
- Lei 6/2007 do 11 de maio de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia (DOG
16/05/2007) coas modificacións introducidas no artigo 10. Pola lei 2/2016
- Lei 10/1995 do 23 de novembro de Ordenación do Territorio de Galicia ( LOT) coa súa modificación no engadido na
disposición adicional terceira pola lei 2/2016
- Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da lei de
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na comunidade autónoma de Galicia (DOG 29/02/2000)
- Lei 8/1997 do 20 de agosto de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas de Galicia. Derrogada, excepto o
establecido no parágrafo primeiro do punto 1 do artigo 40 e no punto 1 do artigo 44 da devandita lei
- Decreto 29/2010 do 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de Vivendas en Galicia
ÁMBITO MUNICIPAL
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- Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vilamartín de Valdeorras, con aprobación definitiva o 13/12/2013

LEXISLACIÓN AMBIENTAL

PREVENCIÓN AMBIENTAL

ÁMBITO ESTATAL
- Ley 11/2014 de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad medioambiental
(BOE 04/07/2014)
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 11/12/2013)
- Ley 6/2010 del 24 de marzo de modificación del texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de enero (BOE 25/03/2010)
- Real Decreto 2090/2008 del 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley
26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad medioambiental (BOE 23/12/2008)
- Ley 26/2007 de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental (BOE 24/10/2007)

ÁMBITO AUTONÓMICO
- Lei 9/2013 do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia (DOG nº 247 do
27/12/2013)
- Lei 3/2007 do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (DOG nº 74 do 17/04/2007)
- Decreto 295/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 1/1995 do 2 de xaneiro de Protección Ambiental
de Galicia, en relación co pacto ambiental da comunidade autónoma de Galicia (DOG nº2 do 03/01/2001)
- Lei 1/1995 do 2 de xaneiro de Protección Ambiental de Galicia (DOG nº29 do 10/02/1995 e corrección de erros en DOG
nº72 do 12/04/1995)
- Decreto 327/1991 polo que se regulamenta o sometemento á declaración de efectos ambientais de proxectos públicos
ou privados de execución de obras, instalacións ou actividades contempladas nas diferentes lexislacións sectoriais
(DOG nº 199 do 15/10/91)
- Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria única da lei 1/1995, de
protección ambiental de Galicia (DOG nº72 do 12/4/95)
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CONSERVACIÓN DA NATUREZA

ÁMBITO ESTATAL
- Ley 33/2015 de 21 de septiembre, por la que se modifica la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de
la biodiversidad (BOE nº227, del 22/09/2015)
- Real Decreto 1274/5011 de 16 de septiembre, por el que se aprueba el plan estratégico del patrimonio natural y de
biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la ley 42/2007 de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad
(BOE nº236, del 30/09/2011)
- Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección
especial y del catálogo español de especies amenazadas (BOE nº46 del 23/02/2011)
- Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad (BOE nº299 del 14/12/2007)
- Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural (BOE nº299 del 14/12/2007)
- Real Decreto 1421/2006 de 1 de diciembre, por el que se modifica el real decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la flora y fauna silvestre (BOE nº288 del 02/12/2006)
- Real decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre (BOE nº310, del 28/12/1995)

ÁMBITO AUTONÓMICO
- Decreto 37/2014 do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia
comunitaria de Galicia e apróbase o plan director da rede natura 2000 de Galicia (DOG nº62 de 31/03/2014)
- Lei 7/2008 do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia (DOG nº139 do 18/07/2008 e as modificacións do artigo 9
punto 4 e a derrogación do artigo 13, pola lei 2/2016 do chan de Galicia)
- Decreto 127/2008 do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e créase o inventario
de humidais de Galicia (DOG nº122 do 25/06/2008)
- Decreto 124 do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo privado de interese natural (DOG do 23/05/2005)
- Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se dispón a publicación
no Diario Oficial de Galicia da cartografía onde se recollen os límites dos espazos naturais declarados zonas de especial
protección dos valores naturais polo decreto 72/2004 do 2 de abril DOG nº69, do 12 de abril (DOG nº95, do 19/05/2004)
- Decreto 72/2004 do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de especial protección dos
valores naturais (DOG nº69, do 12/04/2004)
- Lei 9/2001 do 21 de agosto de conservación da natureza (DOG nº171, do 04/09/2001)
- Resolución do 12 de abril do 2000 sobre a declaración de zonas vulnerables na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG
nº74 de 14/04/2000)
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- Decreto 82/1989, do 11 de maio polo que se regula a figura de espazo natural en réxime de protección xeral (DOG nº104
do 01/06/1989)

RESIDUOS

ÁMBITO ESTATAL
- Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº181 del 29/07/2011)
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición (BOE nº38 del 13/02/2008)
- Real Decreto 9/2005 del 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE nº 15 del 18/01/2005)
- Orden M.A.N. 304/2002 del 8 de febrero, por la que se publica las operaciones de valoración y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos (BOE nº43 del 19/02/2002)
- Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero
- Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento de ejecución de la ley 20/86 básica de
residuos tóxicos y peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988
- Orden del 13 de octubre de 1989 sobre métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE nº270 del
10/11/1989)
- Real Decreto 833/1988 del 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica
de residuos tóxicos y peligrosos

ÁMBITO AUTONÓMICO
- Resolución do 7 de febreiro de 2011, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se fai público
o plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 aprobado polo Consello da Xunta de Galicia en data 13 de
xaneiro de 2011 e dáse a difusión e publicación esixidas pola lei 10/2008 do 3 de novembro, de residuos de Galicia.
- Resolución 8 de abril de 2010 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se aproba o documento
de autodiagnóstico ambiental previsto na lei 10/2008 do 3 de novembro de residuos de Galicia (DOG nº224 do 18 de
novembro)
- Orde 20 de xullo de 2009 pola que se regula os contidos dos estudos de minimización da produción de residuos que
deben presentar os produtores de residuos de Galicia.
- Decreto 59/2009 do 26 de febreiro, polo que regula a trazabilidade dos residuos
- Lei 10/2008 do 3 de novembro, de residuos de Galicia
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- Orde do 15 de xuño de 2006 pola que se desenvolve o Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da produción e xestión de residuos e o rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia
- Decreto 174/2005 do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos no rexistro
xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia.
- Resolución do 21 de novembro de 2001 pola que se acorda facer público o plan de xestión de residuos industriais e
chans contaminados de Galicia.
- Decreto 154/1998 do 28 de maio, polo que se publica o catálogo de residuos de Galicia

EMISIÓNS ATMOSFÉRICAS

ÁMBITO ESTATAL
- Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo
de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
- Ley 5/2013 de 11 de junio, por la que se modifica la ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la
contaminación y la ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
- Real Decreto 100/1011 del 28 de enero, por lo que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011)
- ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 16/11/1007)
- Real Decreto 1402/2007 del 29 de octubre, por el que se modifica el real decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el
que se aprueba el plan nacional de asignación de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero 2008-2012
(BOE nº260 de 30/10/2007)
- Real Decreto 1030/2007 de 20 de julio, por el que se modifica el real decreto 1370/2006 del 24 de noviembre, por el que
se aprueba el plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2008-2012 (BOE
nº174, del 21/07/2007)
- Ley 1/2005 por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (BOE
10/03/2005)
- Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº157 del 02/07/2002)

ÁMBITO AUTONÓMICO
- Orde conxunta do 14 de setembro de 2004, das Consellerías de Medio Ambiente e de Innovación, Industria e Comercio,
pola que se regula o procedemento para a obtención da autorización de emisións de gases de efecto invernadoiro (DOG
nº183 do 20/09/2004)
- Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia ( DOGnº252 do 31/12/2002)
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- Decreto 29/2000 de Galicia polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica (DOG
nº34 do 18/02/2000)
- Lei 12/1995 de Galicia do 29 de decembro, do imposto sobre contaminación atmosférica (DOG nº249, do 30/12/1995)

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

ÁMBITO ESTATAL
- Real decreto 1038/2012 del 6 de julio, por el que se modifica el real decreto
1367/2007, del 19 de octubre, por el que se desarrollará la ley 37/2003, del 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 26/07/2012)
- Real Decreto 1038/2012 del 6 de julio, por el que se modifica el real decreto 1367/2007, del 19 de octubre, por el que se
desarrollará la ley 37/2003, del 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas (BOE 26/07/2012)
- Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre de ruido, en lo
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 23/10/2007)
- Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 27/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE 17/12/2005)
- Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del ruido (BOE 18/11/2003)
ÁMBITO AUTONÓMICO
- Decreto 320/2002 de 7 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre
protección contra la contaminación acústica (DOG 28/11/2002)

LEXISLACIÓN SECTORIAL

ESTRADAS

ÁMBITO ESTATAL
- Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de carreteras (BOE nº234, del 30/09/2015)
- Real decreto 1231/2003 de 26 de septiembre, por el que se modifica la denominación y el catálogo de autopistas y
autovías de la red de carreteras del Estado
(BOE 30/09/2003)
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- Real decreto 1191/1997 de 19 de diciembre, de modificación del reglamento general de carreteras (BOE 10/01/1998))
- Real decreto 1812/1994 del 2 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento general de carreteras (BOE
23/09/1994)
ÁMBITO AUTONÓMICO
- Ley 8/2013 de 28 de junio, de carreteras de Galicia (DOG nº132, del 12/07/2013)
- Ley 6/2015 de 7 de agosto, por la que se modifica la ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia (DOG nº153,
del 13/08/2015)

AGUAS

ÁMBITO ESTATAL
- Real decreto 817/2015 de 11 de septiembre, por el que se establece los criterios de seguimiento y evaluación del estado
de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental (BOE nº219 de 12/09/2015, con la corrección de errores
publicada en el BOE nº225 del 28/11/2015)
- Real decreto 285/2013 del 19 de abril, por el que se aprueba el plan hidrológico de la parte española de la demarcación
hidrográfica del Miño-Sil (BOE 20/04/2013)
- Real decreto 1161/2010 de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007 del 6 de julio, por el que
se aprueba el reglamento de la planificación hidrológica (BOE nº227 del 18/09/2010)
- Real Decreto 903/2010 del 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación (BOE nº171, del 15/07/2010)
- Real Decreto 9/2008 del 11 de enero, por el que se modifica el reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por
el real decreto 849/1986, del 11 de abril (BOE nº14 del 16/01/2008)
- RD 907/2007 del 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de planificación hidrológica (BOE nº162, del 07/07/2007)
- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas (BOE nº176
del 24/07/2001)
- Real Decreto-Ley 4/2007 de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la ley de aguas, aprobado por el
real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE nº90 del 14/04/2007)
- Ley 10/2001 de 5 de julio del plan hidrológico nacional (BOE nº161 del 06/07/2001)
- Real decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla
los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 2/1985 de 2 de agosto de aguas (BOE nº103 del 30/04/1986)

ÁMBITO AUTONÓMICO
- Decreto 141/2012 do 21 de xuño, polo que se aproba o regulamento marco do servizo público de saneamento e
depuración de augas residuais de Galicia (DOG nº129 do 06/07/2012)
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- Lei 5/2006 do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos (DOG do 17/07/2006)
- Decreto 265/2000 do 26 de outubro polo que se modifica o Decreto 8/1999 do 21 de xaneiro, polo que se aproba o
regulamento de desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 8/1993 reguladora da administración hidráulica, relativo
ao canon de saneamento (DOG nº218 do 10/11/2000)
- Orde do 3 de marzo de 1999, pola que se aproban determinados modelos aos que se refire o regulamento de
desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 8/1993 reguladora da administración hidráulica, relativo ao canon de
saneamento (DOG nº52 do 16/03/99)
- Decreto 108/1996 do 29 de febreiro, polo que se aproba o regulamento do organismo autónomo augas de Galicia (DOG
nº55, do 18/03/1996)

MINERÍA

ÁMBITO ESTATAL
- Ley, 54/1980 de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973 de 21 de julio de minas (BOE 21/11/1980)
- Real Decreto 2857/1978 de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento general del régimen de la minería (BOE
11/12/1978-12/12/1978)
- Ley 22/1973 de 21 de julio, de minas (BOE 24/07/1973)
ÁMBITO AUTONÓMICO
- Ley 3/2008 del 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia (DOG 06/06/2008) con su modificación del artículo
14 por la Ley 2/2016 del suelo de Galicia

MONTES

ÁMBITO ESTATAL
- Ley 21/2015 del 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes (BOE nº173 del
21/07/2015)
- Ley 10/2006 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes (BOE 29/04/2006)
- Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes (BOE nº280 del 22/11/2003)
ÁMBITO AUTONÓMICO
- Decreto 52/2014 de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de ordenación y gestión de los montes
de Galicia (DOG nº87 del 08/05/2014)
- Ley 7/2012 de 28 de junio, de montes de Galicia (DOG nº140 del 23/07/2012)
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INCENDIOS

ÁMBITO ESTATAL
- Real decreto 1123/2005 de 26 de septiembre, por el que se declara, para incendios acontecidos en diversas
comunidades autónomas, la aplicación de las disposiciones contenidas en el real decreto-ley 13/2005 de 22 de julio, por
el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales (BOE 06/10/2005)
- Real Decreto 949/2005 de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las adoptadas en el real decretoley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales (BOE 02/08/2005)
- real decreto ley 11/2005 de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales
(BOE 23/07/2005)

ÁMBITO AUTONÓMICO
- Orde 18 de abril de 2007, pola que se zonifica o territorio en base ao risco espacial de incendio forestal (DOG 24/04/2007)
- Lei 3/2007 do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
(DOG 17/04/2007)
- Decreto 105/2006 do 22 de xuño, polo que se regulan as medidas relativas á prevención de incendios forestais, a
protección dos asentamentos no medio rural e a regulación de aproveitamentos e poboacións forestais (DOG 30/06/2006)
- Orde 12/07/2005 do 12 de xullo, pola que se declaran zonas de especial risco de incendios forestais (DOG 19/07/2005)

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE ALTA E MEDIA TENSIÓN

ÁMBITO ESTATAL
- Real decreto 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE nº139, el
09/06/2014)
- Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del sector eléctrico (BOE nº310, del 27/12/2013)
- Real decreto 1955/2000 regulación, de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27/12/2000)
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PATRIMONIO CULTURAL

ÁMBITO ESTATAL
- Ley 16/1985 del 25 de junio, del patrimonio histórico español

ÁMBITO AUTONÓMICO
- Decreto 232/2008 do 2 de outubro, sobre o inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia (DOG nº206 do 23/10/2008)
- Decreto 199/1997 do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na comunidade autónoma de Galicia
- Lei 8/1995 do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (DOG nº214 do 08/11/1995)

En Ourense, a 16 de agosto de 2016.

LOS ARQUITECTOS:

Fdo.: José Martínez Rodríguez
-arquitecto col. nº 993-

Fdo.: Daniel Rodríguez Fernández
-arquitecto col. nº 773-
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PLAN DE ETAPAS
En cumprimento do Artigo 68 da Lei do Solo de Galicia e das súas determinacións ao PLAN DE
ETAPAS, no cal se fixará o prazo para o cumprimento dos deberes de xestión, urbanización e edificación.

1.- PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN- PARCELACIÓN

Unha vez aprobado o Plan Parcial do Sector, procederase á redacción do Proxecto de
EQUISTRIBUCIÓN. No devandito expediente xustificarase o aproveitamento e as cargas urbanísticas de cada
propietario. O sistema de actuación será o de COOPERACIÓN.
Ademais das cesións obrigatorias previstas na Lei 2/2016, correspondentes aos sistemas locais e
sistemas xerais, ao Concello de Vilamartín de Valdeorras correspóndelle o 10% do aproveitamento lucrativo
da área de reparto.
Fíxase un prazo máximo de 6 meses para presentar o proxecto de compensación, unha vez aprobado
definitivamente o Plan Parcial.

2.- PROXECTO DE URBANIZACIÓN
A misión deste documento é, mediante o desenvolvemento das determinacións contidas no
Documento Urbanístico, definir as obras necesarias para a urbanización, así como as conexións coas vías de
infraestruturas e servizos existentes, así como os movementos de terras a executar nas parcelas que se
destinarán a edificación.
Fíxase un prazo máximo de 6 meses para presentar o proxecto de urbanización, unha vez aprobado
o proxecto de equidistribución e será executado nunha única fase.

3.- PROXECTO DE EDIFICACIÓN
Unha vez que os terreos incluídos no S-01 de Vilamartín de Valdeorras teñan aprobado o proxecto de
urbanización e procédanse a realizar as cesións correspondentes ao Concello, poderanse presentar os
proxectos de edificación para obter a correspondente Licenza de Obra. Fíxase un prazo máximo de 10 anos
para solicitar a licenza de edificación, desde a entrega da urbanización.
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DOCUMENTO V
AVALIACIÓN ECONÓMICA

PLAN PARCIAL S-01 - VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
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AVALIACIÓN ECONÓMICA
1.- IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS
Como avance dos gastos que os proxectos de Equidistribución e Urbanización definirán exactamente,
relaciónase a continuación unha estimación dos custos económicos derivados da implantación dos servizos
urbanísticos completos, da urbanización interior dos espazos para ceder, das conexións cos servizos
existentes, EDAR e da calidade acústica.
CAPITULO 1

MOVEMENTO DE TERRAS

80.620 €

CAPITULO 2

ESTRUTURAS

44.762 €

CAPITULO 3

INFRAESTRUTURA DE ABASTECEMENTO

34.826 €

CAPITULO 4

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO Y PLUVIAIS

76.960 €

CAPITULO 5

INFRAESTRUTURA DE ILUMINACIÓN

60.386 €

CAPITULO 6

INFRAESTRUTURA DE ENERXÍA ELÉCTRICA

CAPITULO 7

INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACIÓNS

CAPITULO 8

PAVIMENTACIÓN

CAPITULO 9

XARDINARÍA, REDE DE REGA E MOBILIARIO

CAPITULO 10

SINALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

CAPITULO 11

ESTACIÓN DEPURADORA

36.115 €

CAPITULO 12

CALIDADE ACÚSTICA

10.620 €

100.694 €
28.960 €
396.290 €
44.980 €
8.220 €

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN

923.433 €

21% DE IVE

193.921 €

ORZAMENTO FINAL

1.117.354 €

2.- SISTEMAS XERAIS.
O sector en desenvolvemento non ten ao seu cargo sistemas xerais, as conexións cos existentes
valóranse na implantación de servizos.
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3.- MEMORIA DE VIABILIDADE ECONÓMICA.
Faise unha análise do investimento que se vai a realizar no desenvolvemento urbanístico e os ingresos
que se poden obter unha vez realizada a transformación física dos terreos de S-01.
Calcúlase unha rendibilidade en función dos gastos para obter a ordenación proposta e os beneficios
unha vez posto o solo no mercado.
3.1.- PARTIDAS A INCLUÍR COMO INVESTIMENTO. CARGAS DO SECTOR.
3.1.1.- COSTE DOS TERREOS.
Os terreos actualmente teñen un valor de solo rústico, que se incrementará xa que ten a posibilidade
de converterse en solo urbanizado industrial.
Terreos: 83.335,33 m² x 10 € = 833.353 €
3.1.2.- HONORARIOS TÉCNICOS.
Os honorarios técnicos comprenden os gastos dos seguintes expedientes:
- Documento ambiental estratéxico.
- Plan parcial.
- Proxecto de parcelación. Equidistribución.
- Proxecto de urbanización.
Total de honorarios técnicos: 59.600 €.
3.1.3.- URBANIZACIÓN. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS
É o importe sinalado no apartado 1 da AVALIACIÓN ECONÓMICA onde se ten en conta os capítulos
de obra a realizar para a urbanización.
-Implantación de servizos: 1.117.354 €
3.1.4.- TOTAL INVERSIÓN
O orzamento do investimento ascende á cantidade de 2.010.307 €.
3.2.- BENEFICIOS EN VALOR DE VENDA DE PARCELAS.
Para calcular o valor de venda da superficie resultante edificable do S-01 téñense en conta os seguintes
parámetros:

- Edificabilidade.
- Usos. Industrial y Terciario.
- Superficie do solo industrial no municipio.
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- Emprazamento do S-01.
- Edificacións xa existentes.
Valor de venda: 73.260,75 m² x 35 € = 2.564.126,25 €.
3.3 CONTA DE RESULTADO.
O beneficio resultante do desenvolvemento do solo industrial S-01 do PXOM de Vilamartín de
Valdeorras é:
Ingresos - custos: 2.564.126,25 - 2.010.307 = 553.819,25 €
Resultando un beneficio sobre investimento dun 27,54 %

En Ourense, Abril de 2018

O ARQUITECTO
Asinado: José Martínez Rodríguez
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DOCUMENTO VI
PLANOS DE INFORMACIÓN E ORDENACIÓN
Sistema de coordenadas: U.T.M. Huso 29 ETRS89.
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PARCELARIO Y EDIFICACIONES EXISTENTES
PROMOTOR

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
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SAN MIGUEL DE OUTEIRO - VILAMARTIN DE VALDEORRAS

EXPEDIENTE
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LEYENDA
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S

ARQUETAS SANEAMIENTO

P

ARQUETAS PLUVIALES
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Rodríguez
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TRABAJO

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE S-01- AR.S-01
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-APROBACIÓN INICIAL-

PLANO

-PLANOS INFORMATIVOS-

josé martínez r.
-arquitecto-

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

A

ARQUETAS ABASTECIMIENTO

OTRAS ARQUETAS

PROMOTOR

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

EMPLAZAMIENTO

SAN MIGUEL DE OUTEIRO - VILAMARTIN DE VALDEORRAS

EXPEDIENTE

15.02/1501
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Tlfno. 988 23 74 10 - Fax 988 23 74 10

MA
RT
IN
LA
VI
AR

UA

C.C

.-53
6

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
32CU73 - VALDESOBREIRA - 250

E

LD
VIA

ICIO
RV
E
S
0

. 12
C.N

DELIMITACIÓN S-01

E
NT

E
IST

E.D

.A.

X
RE

.
TP

2)
63,

25

S

l de

Via

K4
o (P
i
c
i
v
Ser

LEYENDA
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
32CU73 - VALDESOBREIRA - 250
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ARQUETAS ELÉCTRICAS
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PLANO
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LÍNEA BT 4/2 PVC 160
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ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y TELECO.
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA

FAROLAS

PROMOTOR

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

EMPLAZAMIENTO

SAN MIGUEL DE OUTEIRO - VILAMARTIN DE VALDEORRAS

EXPEDIENTE
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DESARROLLO URBANÍSTICO
SUPERFICIE POLÍGONO

86.494,00 M2
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2.944,45 M2

VI
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ESPACIOS LIBRES
VIALES Y APARCAMIENTOS

10.288,80 M2

PARÁMETROS DE EDIFICACÓN
USO PRINCIPAL DEL SUELO

INDUSTRIAL

USOS COMPATIBLES

TERCIARIO (con una superficie del
10% de la edificabilidad total)

SUPERFICIE TOTAL

86.494,00 M2

EDIFICABILIDAD TOTAL

SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO
20.362,00 m²

COEFICIENTES DE
HOMOGENEIZACIÓN

ESPACIO LIBRE
962,15 m²

0,66 M2/M2

57.086,00 M2

INDUSTRIAL (90%)

1.00

51.377,40 M2

TERCIARIO (10%)

1.20

6.850,30 M2

APROVECHAMIENTO TOTAL

ESPACIO LIBRE
1.982,30 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

0,673 M2/M2

PLAZAS DE APARCAMIENTO

C.C
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Ø30.00

SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO
19.608,00 m²

58.227,70 M2

PANTALLA VEGETAL
ACÚSTICA

1 por cada 100 M2 edificables

571

PLAZAS PÚBLICAS (25%)
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PLAZAS PRIVADAS (75%)
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ZONIFICACIÓN. USOS Y EDIFICABILIDAD RESULTANTE
PROMOTOR

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

EMPLAZAMIENTO

SAN MIGUEL DE OUTEIRO - VILAMARTIN DE VALDEORRAS

EXPEDIENTE

15.02/1501
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PARÁMETROS DE EDIFICACÓN
1
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.00
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USO PRINCIPAL DEL SUELO

INDUSTRIAL

USOS COMPATIBLES

TERCIARIO (con una superficie del
10% de la edificabilidad total)
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R19.

R14.00
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SUPERFICIE TOTAL
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32.

EDIFICABILIDAD TOTAL
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ACÚSTICA

57.086,00 M2

INDUSTRIAL (90%)

1.00

51.377,40 M2

TERCIARIO (10%)

1.20

6.850,30 M2

APROVECHAMIENTO TOTAL

58.227,70 M2

APROVECHAMIENTO TIPO

0,673 M2/M2

PLAZAS DE APARCAMIENTO
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ZONIFICACIÓN. COTAS. AFECCIONES
PROMOTOR

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
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SAN MIGUEL DE OUTEIRO - VILAMARTIN DE VALDEORRAS
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DESARROLLO URBANÍSTICO
SUPERFICIE POLÍGONO

86.494,00 M2

MA
RT
IN

CESIÓN
2.944,45 M2

VI

LA

ESPACIOS LIBRES
VIALES Y APARCAMIENTOS

10.288,80 M2

PARÁMETROS DE EDIFICACÓN
USO PRINCIPAL DEL SUELO

INDUSTRIAL

USOS COMPATIBLES

TERCIARIO (con una superficie del
10% de la edificabilidad total)

304,27

SUPERFICIE TOTAL

86.494,00 M2

EDIFICABILIDAD TOTAL

SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO
20.362,00 m²
ESPACIO LIBRE
962,15 m²

dien
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3
VIAL

COEFICIENTES DE
HOMOGENEIZACIÓN

%
te 2,5

ESPACIO LIBRE
1.982,30 m²

308,07

57.086,00 M2

INDUSTRIAL (90%)

1.00

51.377,40 M2

TERCIARIO (10%)

1.20

6.850,30 M2

APROVECHAMIENTO TOTAL

304,10

308,07

0,66 M2/M2

58.227,70 M2

APROVECHAMIENTO TIPO

0,673 M2/M2

313,50

VIAL 2. Pendiente 2,5 %
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C.C
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SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO
19.608,00 m²

PANTALLA VEGETAL
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1 por cada 100 M2 edificables
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ALINEACIONES Y RASANTES
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SANEAMIENTO
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- arquitecto -

RED PROYECTADA SANEAMIENTO Ø350
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POZO DE REGISTRO PROYECTADO

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RED PROYECTADA Ø 110 PE

ARQUETAS PLUVIALES

TRABAJO
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POZO ARENERO

RED PROYECTADA PLUVIALES Ø315
SUMIDERO

A
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ACOMETIDA A PARCELA

josé martínez r.
-arquitecto-

PROMOTOR

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

EMPLAZAMIENTO

SAN MIGUEL DE OUTEIRO - VILAMARTIN DE VALDEORRAS

EXPEDIENTE

15.02/1501
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ARQUETAS ELÉCTRICAS DE ACOMETIDA
ARQUETA+BÁCULO 10 MTS. 250W VSAP
LINEA DE ALUMBRADO PROYECTADA PÚBLICA
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CANALIZACION PROYECTADA DE PVC
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RED DE ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES
PROMOTOR

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

EMPLAZAMIENTO
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EXPEDIENTE
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DESARROLLO URBANÍSTICO
SUPERFICIE POLÍGONO

86.494,00 M2

MA
RT
IN

CESIÓN
2.944,45 M2

VI

LA

ESPACIOS LIBRES
VIALES Y APARCAMIENTOS

PARCELA 25
Supf.- 6.533 m2

10.288,80 M2

PARÁMETROS DE EDIFICACÓN
USO PRINCIPAL DEL SUELO

INDUSTRIAL

USOS COMPATIBLES

TERCIARIO (con una superficie del
10% de la edificabilidad total)

SUPERFICIE TOTAL

PARCELA 26
Supf.- 9.173,10 m2

PARCELA 24
S- 1.254,7 m2

86.494,00 M2

EDIFICABILIDAD TOTAL
PARCELA 23
Supf.- 2.367,2 m2

COEFICIENTES DE
HOMOGENEIZACIÓN

PARCELA 28
Supf.- 2.692 m2

PARCELA 27
Supf.- 424,1 m2
PARCELA 20
Supf.- 996,66 m2
PARCELA 13
Supf.- 296,6 m2

INDUSTRIAL (90%)

1.00

51.377,40 M2

TERCIARIO (10%)

1.20

6.850,30 M2

.-53
6
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PARCELA 2
Supf.- 2.059 m2

PARCELA 6
Supf.- 8.926,6 m2

PARCELA 4
Supf.- 20.741,40 m2

PARCELA 21
Supf.- 531,2 m2

PARCELA 19
PARCELA 18 Supf.- 403,9 m2
Supf.- 420 m2
PANTALLA VEGETAL

PARCELA 10
S.- 266.90 m2

PARCELA 9
Supf.- 1.861,03 m2

PARCELA 15
Supf.- 1.571,4 m2
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Supf.- 1.826 m2
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PLAZAS PÚBLICAS (25%)

143

PLAZAS PRIVADAS (75%)
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NÚMERO DE ÁRBOLES AUTÓCTONOS

UA

PARCELA 5
Supf.- 5.117,3 m2

1 por cada 100 M2 edificables

ARBOLADO

PARCELA 8
Supf.- 5.359,30 m2

PARCELA 11
Supf.- 763,2 m2

0,673 M2/M2

PLAZAS DE APARCAMIENTO

Ø30.00

ACÚSTICA

PARCELA 12
S- 743,1 m2

PARCELA 3
Supf.- 2041 m2

58.227,70 M2

APROVECHAMIENTO TIPO

PARCELA 22
Supf.- 1.174,60 m2

PARCELA 16
Supf.- 1.703,4 m2 PARCELA 17
Supf.- 772,14 m2

PARCELA 14
Supf.- 2.730,2 m2

AR

57.086,00 M2

APROVECHAMIENTO TOTAL

PARCELA 29
Supf.- 525,3 m2

PARCELA 1
Supf.- 1.277,4 m2

0,66 M2/M2

ICIO
RV
E
S

58

SUPERFICIE SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO

73.260,75 M2
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