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0. Resumo non técnico do ISA 
O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello 

de Carral. 

O concello de Carral, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal, 

inicia os traballos para a elaboración do PXOM no ano 2013. Posteriormente emite, en 

novembro de 2014, o Informe Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental 

Estratéxica, dándose comezo á avaliación. 

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas remite 

ao convcello, en xaneiro do 2014, o “Documento de referencia para a AAE do PXOM do 

Concello de Carral”. Este documento de referencia determina unha serie de pautas adicionais 

para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA), 

precisando a información que, como mínimo, deberá conter. 

Descrición do territorio 

O concello de Carral pertence á provincia da Coruña, e está encadrado na comarca urbana 

da Coruña. Carral ten 6.118 Hab (2014), repartidos entre 8 parroquias, 125 entidades 

singulares de poboación, 41 núcleos e 84 entidades en diseminado. 

A superficie do concello é de 48 Km2, e a densidade de poboación é de 127,5 Hab/Km2, feito 

que se explica pola relativa proximidade do concello á cidade da Coruña, e porque se atopa 

dentro do ámbito de influencia da área metropolitana da capital provincial. Así mesmo, Carral 

se atopa en pleno Eixo Etlántico, situándose entre Santiago e A Coruña. 

O poboamento está situado preferentemente no espazo central e na metade norte do territorio 

municipal, onde as condicións topográficas son máis favorables ao asentamento da 

poboación a ao desenvolvemento da rede viaria. 

Dende o punto de vista xeográfico, Carral participa da suavidade topográfica do relevo das 

Mariñas, pero cara ao oeste é montañoso, e tamén polo sur, formando parte do escarpe 

topográfico da Comarca de Ordes. Entre ambos bloques elevados se desenvolve o amplo val 

do Barcia, drenado polo río Barcés, afluente do Mero, val que recolle a maior parte do 

poboamento do concello. 

O clima ten un carácter oceánico, máis neto cara ás Mariñas, e algo máis suavizado cara ao 

sur, onde a maior altitude fai que as temperaturas presenten valores algo máis extremos que 

na metade norte, máis próxima ao mar. As precipitacións son abondosas, con certo déficit 

hídrico estival. 

Descrición do PXOM 

O planeamento vixente en Carral son as Normas Subsidiarias e Complementarias de 

Planeamento Municipal, aprobadas en novembro de 1993. No tempo de vixencia do 

planeamento de Carral levaronse a cabo actuacións de planeamento de desenvolvemento, 

como o plan parcial de actuación industrial-residencial “Os Capelos; así como un estudo de 

detalle no solo urbano de Tabeaio. 

A lexislación urbanística ó abeiro da cal foi aprobado o planeamento vixente foi obxecto 

dunha substancial transformación tanto a nivel estatal como autonómico nestes últimos anos, 

polo que o contido e determinacións do planeamento actual non están adaptados á lexislación 

vixente. O novo marco legal supón un cambio importante das categorías do solo e do réxime 

de aplicación ás mesmas, o que fai ineludible unha revisión total do planeamento actual. 

O Concello de Carral forma parte da área rexión urbana ártabra. Na última década, o sector 

da construción en Carral experimentou un importante pulo, tanto na construción de edificación 

residencial coma noutro tipo de construcións, principalmente de tipo industrial no ámbito do 

polígono industrial dos Capelos. O PXOM terá como obxectivo equilibrar un desenvolvemento 

local que potencie a urbanidade e a consecución dun nodo central no concello, tanto dende o 

punto de vista das dotacións como da edificación, coa condición de sostible do Medio Rural e 

o respecto ao Medio Ambiente, prestando especial atención á resolución dos comunicacións 

e á súa superposición territorial. Deberá artellar axeitadamente os usos propios do medio 

rural (parroquias do sur), entendido como recurso, cos de carácter urbano, garantindo a 

axeitada convivencia de ambos dous, nun entendemento do territorio como un todo 

descontinuo e hibridado. 

A presión urbanística residencial concentrouse na Vila de Carral e nas parroquias de Tabeaio, 

Cañás e Vigo, máis próximas á Coruña e ó veciño concello de Cambre. As boas 

comunicacións coas que contan estas dúas últimas cara ó concello veciño, favoreceron este 

crecemento, e a concentración parcelaria creou unha serie de pistas de concentración que 

serven de apoio a este importante crecemento de parroquias que se van urbanizando a partir 

de orixes claramente rurais. A tipoloxía edificativa predominante é a edificación colectiva na 

Vila de Carral e a vivenda unifamiliar illada no resto do termo municipal, mesmo no solo 

urbano de Tabeaio. O resto do territorio, ao sur da capital municipal, conserva as 

características dos núcleos rurais tradicionais de orixe, tendo soportado neste caso unha 

presión urbanística menor, aínda que varía segundo os lugares. O Plan deberá facilitar unha 

nova centralidade con relacións coherentes coa periferia rural, potenciando as comunicacións 

cos concellos limítrofes e dotando de servizos e estándares adecuados aos núcleos rurais, 

ordenando os usos propios do territorio e formulando un documento flexible capaz de dar 

resposta ás oportunidades comparativas que xurdirán no tempo. 
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A ampliación do solo industrial,na actualidade en fase de colmatación, aumentará a 

importancia do sector industrial de Carral e marcará o desenvolvemento futuro do concello. 

A compoñente agraria do solo rústico diminuíu a súa importancia como soporte de actividades 

económicas, xa que a agricultura está en franco retroceso. 

Por outra banda existen no ámbito do solo rústico do concello importantes áreas con interese 

medioambiental ou paisaxístico, tanto na beira de certos ríos como nas serras, cuxa 

protección deberá ser abordada polo presente Plan Xeral. A súa protección e mellora será 

formulada polo Plan como eixo para o desenvolvemento sostible do Concello. 

Demografía e poboamento 

Carral, grazas á súa posición no eixo atlántico, moi perto da cidade da Coruña, non segue a 

tendencia demográfica da maior parte dos concellos rurais galegos: perda de poboación e 

envellecemento demográfico. Pola contra, a poboación municipal medra (período 1996-2011) 

logo de un período de perda demográfica (1981-1991) e outro de estancamento (1991-1996). 

Nos últimos anos apreciase outra vez unha lixeira tendencia ao estancamento, aínda que a 

situación demográfica de Carral é moito mellor que outros moitos concellos galegos, e conta 

cunha poboación máis nova. 

O concello de Carral conta, segundo o Padrón de 2014 cunha poboación de 6.118 habitantes 

(5.282 en 2001, o que implica un incremento do 15,9 % en pouco máis de dez anos). 

A estrutura demográfica de Carral presenta unha relativamente boa situación, e non está moi 

envellecida: o 13,1% da poboación ten menos de 16 anos, o 64% ten entre16 e 64 anos, 

mentres que o 22,9% ten 65 ou máis anos. A idade media da poboaciòn é de 45,3 anos (ano 

2014), cifra positiva se temos en conta que a media de Galicia está por riba dos 52 anos. A 

taxa bruta de natalidade é de 9,2 ‰, e a taxa de mortalidade é de 11,2 falecementos por cada 

1.000 Hab. O índice de envellecemento é de 142,1 (2014). 

O relativo equilibrio das taxas máis recentes de natalidade e de mortalidade abocan a un 

crecemento vexetativo “0” ou negativo. Así, en 2014 se produxeron 56 nacementos e 68 

falecementos, e entre 1984 e o 2012 o saldo foi sempre negativo, o que significa que a 

vitalidade demográfica que se aprecia a partir do ano 1996 débese máis a fenómenos 

migratorios que á propia dinámica demográfica natural de Carral. 

En definitiva, dentro do contexto demográfico de Galicia, Carral está en boa situación, cunha 

poboación ainda pouco envellecida, e con certo dinamismo demográfico, representado por 

unhas taxas de natalidade elevadas. O resto dos indicadores permiter supoñer que a 

situación demográfica non presenta características negativas irreversibles, sobre todo se 

continúa o aporte de poboación nova que buscan no concello mellores condicións de vida. 

Actividade económica 

A economía de Carral hai tempo que deixou de depender do sector primario, debido á xa 

comentada posición xeográfica de Carral, no Eixo Atlántico e moi perto da cidade da Coruña. 

Esta proximidade é a causa da formación da ocupación por sectores, composición que 

depende desta proximidade á Coruña. Así, o sector primario representa a un 6,6% dos 

ocupados. A industria ocupa a un 29,7% da poboación activa (19.4% na industria e 10,3% na 

construción), dos que boa parte traballan na área metropolitana da Coruña. Por último, o 

sector terciario ocupa a un 63,7% dos activos, dos que tamén boa parte deles traballan na 

área da Coruña, xa que o concello ten un sector servizos pouco especializado. 

A distribución das terras de Carral é a seguinte: Da superficie total do concello (4.800 Ha), 

2.635 Ha son terras forestais, clasificadas en forestal arborizado (2.613 Ha) e pasteiro, 

pasteiro arbustivo e mato (22 Ha); cultivos e prados (1.119 Ha) e outras superficies (1.049 

Ha). 

A superficie total das explotacións agrícolas é de 1.326 Ha, das que 862 Ha son SAU 

(Superficie Agraria Util), distribuidas en 343 Ha de terras labradas e 519 Ha de terras para 

pastos permanentes. O resto desta superficie corresponde a especies arbóreas e forestais 

(341 Ha) e outras terras non forestais (124 Ha). Canto das terras labradas, a maior parte 

delas corresponden a cultivos herbáceos (317 Ha), mentres que o resto (17 Ha) son frutais. 

Polo que fai á ordenación do monte, no concello de Carral non existen montes veciñais en 

man común. 

Canto da gandería, o Censo Agrario (IGE, 2009) rexistra as seguintes unidades gandeiras 

(UG) nas explotacións agrarias: 1.013 bovinos, 178 ovinos, 3 caprino, 1.868 porcinos, 78 

equinos, 37 aves e 2 coellas nais. A distribución de prazas de gando porcino en explotacións 

industriais (2012) é de 1.135 prazas de reproductoras e 306 prazas de cebo. 

En Carral rexístranse 92 explotacións de gando bovino, con 1.066 cabezas, das que 609 son 

vacas e 457 outros bovinos. Tradicionalmente, a orientación da cabana bovina era de leite, 

pero se está a mudar cara a aptitude cárnica a causa das restricións á produción leiteira. A 

especialización gandeira deste territorio advírtese tamén nos cultivos, como se ten dito máis 

arriba: 317 Ha dedícanse a cultivos herbáceos e só 17 Ha corresponden a frutais. 

En Carral leváronse a cabo procesos de concentración parcelaria en dúas zonas: Cañás e 

San Vicente e Santa María de Vigo. 

Canto das empresas, o IGE (2013) rexistra 470. Destas empresas, 280 son persoas físicas, 4 

son sociedades anónimas, 152 son sociedades de responsabilidade limitada, e 34 son de 

outros tipos. Por actividade, 60 empresas encádranse na industria, 107 na construción, e 303 

no sector servizos. Por estrato de asalariados, predominan as microempresas, e destacan os 
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autónomos (persoas físicas), que representan case que o 60% das empresas. Con 1 ou 2 

empregados hai 103 empresas, e con menos de 10 empregados hai 63 empresas. 

Na actualidade, Carral conta con algo máis de 100.000 m2 de solo industrial no polígono de 

Os Capelos, que alberga a 36 empresas, e outorga posibilidades de diversificar o seu tecido 

económico con este tipo de solo, próximo á Coruña, con boa accesibilidade e ben 

comunicado. 

Dotacións,infraestruturas e equipamentos 

Os equipamentos de carácter xeral do concello se localizan principalmente en, Carral, e os de 

carácter local repartidos por todas as parroquias. Os núcleos que se atopan mellor 

comunicados son os que presentan un maior número de servizos e dotacións, tanto a escala 

parroquial como municipal, onde a N- 550 e as estradas DP-1006, DP-2105 e DP-1704 

representan un papel importante. 

A dotación educativa do concello basease exclusivamente en 2 centros de ensino público: O 

CEIP de Tabeaio e o CPI Vicente Otero Valcárcel. O curso 2013 rexistrábanse 620 alumnos, 

dos que 143 cursaban educación infantil, 303 educación primaria e 174 ensino secundario 

obligatorio (ESO). 

O equipamento sanitario componse dun centro de saúde en Carral, e dúas farmacias (Paleo e 

Tabeaio). As urxencias son atendidas no PAC de Cambre, e para a atención sanitaria 

especializada, a poboación depende da área hospitalaria da Coruña. 

Como equipamentos sociais compre destacar unha gardería munipal en Carral e unha 

vivenda comunitaria para a terceira idade (Fogar de Sabela).. 

Os equipamentos socioculturais complétanse con 1 biblioteca pública, 2 casas de cultura, 8 

centros cívico-sociais, 2 complexos polideportivos, 6 pistas polideportivas, 2 polideportivos 

cubertos e 3 terreos de xogo. Como instalacións de lecer, hai 3 parques infantís e 5 parques 

urbanos. 

Como infraestrutura hostaleira, o concello conta con dúas pensións e dous establecementos 

de turismo rural, con un total de 40 prazas. 

Carral conta tamén con varios roteiros. Destaca o Camiño de Santiago, con dous tramos do 

chamado “Camiño Inglés”: a Lameira-Cañás e O Peito-Hospital de Bruma. Otra vía e o Vello 

Camiño de Santiago, de 10 Km, que vai dende o cemiterio de Paleo e sigue polo val de 

Barcia. O Roteiro dos Mártires vai dende o centro urbano de Carral ata o cemiterio de Paleo, 

e conmemora o fusilamento de 1846 de Carral. Por último, compre citar os Muiños de Batán, 

na parroquia de Beira. 

Outro elemento cultural do concello é o Ecomuseu Costa de Egoa, museu ao aire libre 

conformado por 14 muiños de auga e unha pequena e antiga central hidroeléctrica no río 

Abelleira. 

Carral dispón das seguintes infraestruturas de telecomunicacións: 

• 3 centrais de telefonía fixa, cun intervalo de 25 a 35 liñas contratadas por cada 100 

habitantes, 

• 1 operador de telefonía mobil con emprazamento no concello (0,1 emprazamento/100 

Hab), 

• Plan PEBA+ADSL, e atópase no intervalo de 0 a 5 liñas por cada 100 habitantes 

• 2 centro reemisor de RETEGAL 

• 2 puntos de acceso público a Internet 

A iluminación pública faise con 1.193 puntos de luz, cunha potencia eléctrica instalada de 149 

Kw. 

Abastecemento de auga, saneamento e outros servizos 

No concello de Carral existe unha rede de subministración de auga potable que cobre os 

principais núcleos do ámbito municipal. No resto do territorio, o abastecemento faise, en xeral, 

por medios propios, mediante pozos de auga individuais, ou pequenos abastecementos, por 

gravidade. 

A rede municipal comeza na ETAP do río Barcés, localizada no lugar de Ribeira de Cañás, na 

parroquia de Cañás., cun bombeo que dirixe o abastecemento aos depósitos municipais. A 

partir dos depósitos disponse unha rede realizada que da servizo á capital municipal coa súa 

parroquia, Paleo, así como ás de Vigo, Cañás, Sergude, Tabeaio Quembre e unha parte moi 

pequena de Beira. Aínda que non están conectados á rede a totalidade dos asentamentos 

pódese afirmar que esta área conta cunha poboación potencial a día de hoxe de 5.215 

habitantes. 

Este abastecemento cobre a totalidade dos solos urbanos e os principais asentamentos do 

concello, quedando sen abastecer tan so os núcleos máis rurais do concello e o asentamento 

do Monte Castelo, no monte Xalo, que conta co seu propio sistema de abastecemento, aínda 

que este está xestionado aínda polos veciños posto que a urbanización está sen rematar e 

polo tanto sen entregar ó concello. 

O saneamento municipal non abarca a totalidade das parroquias, solucionando este servizo 

puntualmente nas zonas de maior densidade de poboación, é dicir, nos núcleos de Carral e 
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Tabeaio, polo que o resto das vivendas do concello dispoñen de sistemas de saneamento 

autónomos, mediante fosas sépticas unifamiliares, ou pequenas redes veciñais. 

O saneamento céntrase fundamentalmente en dúas bacías, a do río Brexa e a do Barcés. 

Contra a bacía do río Brexa ten o saneamento o núcleo de Tabeaio, o polígono industrial dos 

Capelos, a parroquia de Sergude e parte da vila de Carral. O saneamento desta zona está 

constituído por unha EDAR ubicada ó pe do polígono industrial.. 

A bacía do río Barcés conta con dúas depuradoras. A primeira delas ubícase ó sur do termo 

municipal e recolle fundamentalmente as augas residuais de parte da capital municipal e os 

núcleos próximos a ela polo sur.  

O Concello de Carral, a día de hoxe, ten recollida de RSU, recollida selectiva e reciclaxe de 

vidro, recollida de materiais sensibles, como baterías e plásticos agrícolas, e recollida de 

voluminosos.  

Tamén conta cun punto limpo no polígono industrial dos Capelos polo cal considéranse 

suficientemente cuberto o servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos. 

Canto da recollida do lixo, Carral pertence a SOGAMA, e leva o lixo directamente ao 

complexo de Cerceda. 

A rede viaria de Carral está conformada por estradas de titularidade nacional, autonómica, 

provincial e municipal, con 160,6 Km en total. 

A N-550, principal comunicación do concello cos veciños municipios de Ordes e A Coruña, 

atravesa o termo municipal según orientación norte-sur, e sirve de vía de comunicación ás 

dúas parroquias máis poboadas, Tabeaio e Paleo, así como ó principal núcleo urbano, Carral. 

A partir de a N-550, e mais concretamente no núcleo urbano de Carral, conéctanse a maioría 

de estradas, onde destacan a DP-1006, que polo leste, dá servizo ás parroquias de Sergude, 

Cañás e Vigo. Pola contra e cara ao oeste, cumpren a mesma función a DP-2104, que serve 

de comunicación ás parroquias de Sumio, Quembre e Paleo, esta última complementada coa 

DP-2105. 

O resto da rede, provincial e municipal complementa esta rede principal, podéndose concluír 

que no concello de Carral non existen parroquias cunha comunicación viaria deficiente. 

O parque automovilístico de Carral consta de 4.672 vehículos (2012), dos que 3.353 son 

turismos, 806 pesados e 1.286 son autobuses e motos. 

Carral está integrado no sistema de transporte metropolitano, na área da Coruña (Sector 

Carral-Abegondo). 

Vivenda e planeamento 

A figura de ordenación urbanística municipal vixente en Carral son as Normas Subsidiarias e 

Complementarias de Planeamento Municipal, aprobadas definitivamente en novembro de 

1993. Na actualidade, este planeamento está a demostrar certa ineficacia, xerándose 

problemas derivados da clasificacion do solo e do deseño das ordenanzas, polo que se fai 

necesaria a súa revisión. No tempo de vixencia deste planeamento levaronse a cabo 

actuacións de planeamento de desenvolvemento, como o plan parcial de actuación industrial-

residencial “Os Capelos; así como un estudo de detalle no solo urbano de Tabeaio. 

A tipoloxía dos asentamentos predominante no municipio é a aldea pechada, con caserío 

espallado, en moitos casos formando varios grupos de edificacións abondo distanciados entre 

si. A distribución das edificacións situase xeralmente entre os limites dos terreos de cultivo e o 

monte. A maioría dos lugares conta con agrupacións moi pequenas, de entre 10 e 25 

edificacións de carácter netamente rural, na súa maioría de tipoloxía illada e en raras 

ocasións unidas en medianeiras en torno a un camiño. Esta tipoloxía queda reflectida no 

relativamente alto número de aldeas existentes, cunha media de 16 entidades de poboación 

por parroquia. 

En canto ás comunicacións observanse dúas realidades. Por un lado unha rede de camiños, 

nas zonas peor comunicadas e abruptas, que se corresponden coa parte sur e que lindan cos 

concellos de Abegondo, Mesía e Ordes. Por outro unha boa rede de pistas asfaltadas e 

estradas que posibilita unhas boas comunicacións, principalmente na zona norte, como son 

as parroquias de Paleo, Tabeaio, Sergude, Cañas e Vigo. Nelas aparece, por último, un novo 

tipo de asentamento: a localización de vivendas unifamiliares illadas ao longo de calquera 

pista ou estrada, que viría a acabar coas actuais características de ocupación do territorio e 

ademais a dificultar a dotación das necesarias infraestructuras urbanísticas. 

Patrimonio histórico-artístico 

No Val de Barcia é onde se atopan a maioría das construcións, que dentro da súa categoría, 

integran o inventario de elementos de interese etnográfico. En primeiro lugar podemos 

destacar os Pazos e Casas señoriais, onde destacan o Pazo de Balbén, Pazo da Ribeira, 

Pazo de Esperante, Pazo de Vilasuso e Pazo das Cadeas.  

Por outra banda e dentro da arquitectura relixiosa, destacan as Igrexas de San Pedro de 

Quembre, Santiago de Sumio, Santa Eulalia de Cañás, Santo Estevo de Paleo Estevo de 

Paleo e San Vicenzo de Vigo. 

Por último, dentro do apartado de elementos etnográficos vinculados cos cursos fluviais, 

destacar O Eco-Museo da Costa da Egoa. Está constituído por catorce muíños de auga e 

unha pequena central hidroeléctrica, cuias orixes se remontan ao século XVIII. Trátase dun 

complexo hidráulico vencellado á forza desenvolvida pola auga do río Abelleira no seu 

descorrer polo Val do Barcia. 
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Gran parte das torres e fortificacións catalogadas como monumentos BIC na actualidade e 

como Patrimonio Histórico Español en 1949 eran restos que quedaban en pé da revolta dos 

Irmandiños no Século XV. Co transcurso dos anos, as pedras foron reutilizadas polos 

campesiños para a construción de cercas, casas ou estradas, ao cal non escapou dita 

construcción. 

Situación medioambiental 

Dende o punto de vista forestal, o concello de Carral pertence ao Distrito Forestal II 

Bergantiños-Mariñas Coruñesas, Demarcación de A Coruña. O concello non está clasificado 

como Zona de Alto Risco de Incendios, aínda que sí o está o concello veciño de Abegondo. 

Existe un punto de vixilancia fixa en Culleredo (Xalo). No ano 2012, este distrito sufriu 212 

lumes forestais, que queimaron unha superficie total de 373,9 Ha. No ano 2006 (último ano 

dispoñible a escala municipal), o concello tivo 37 lumes. 

Fontes de contaminación potenciais e existentes 

No concello de Carral non existen actividades sexan xeradoras de contaminación. Tampouco 

existen fontes locais de contaminación acústica: non existen industrias produtoras de ruído e 

o tráfico identificase como a única fonte sónica presente neste concello. A autoestrada AP-9 

pasa polo extremo norte do concello, e non se identifica como fonte de contaminación 

acústica para o concello. Tampouco o aeroporto da Coruña identifícase como fonte de 

contaminación acústica, xa que se atopa a algo máis de 4.300 m ao norte do límite municipal 

Outro aspecto que incide tamén nos solos e nas augas derívase das deficiencias no 

saneamento, é que se concreta na existencia de fosas sépticas e pozos negros (ausencia de 

depuración), que pode contaminar fontes, mananciais e correntes superficiais e, polo tanto, 

xerar riscos para a saúde humana. 

Unha fonte de contaminación atmosférica, situada fora do territorio municipal pero localizada 

moi próxima a Carral, é a central termoeléctrica de Meirama e a incineradora do complexo 

medioambiental de Sogama. Estas fontes localízanse en cerceda, situado ao suroeste do 

concello de Carral. A central termoeléctrica queima hulla americana, gas natural e pequenas 

porcentaxes de fueloil e gasoil, mentres que a incineradora queima lixo. Estes combustibles 

teñen substituído nos últimos anos ao lignito do xacemento próximo que se empregaba ata fai 

pouco tempo (ata que a mina se esgotou), co que os niveis de contaminación atmosférica 

teñen diminuído en gran medida. 

Outra fonte de contaminación presente neste territorio é o producido polo gas radón, gas que 

é radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, polo que é detectable só con instrumentos 

específicos de medición. O radón se atopa no solo debido á súa presenza xeolóxica natural, e 

se filtra nas vivendas a través da permeabilidade do terreo, e se vai acumulando nas partes 

baixas das casas, e producindo problemas de saúde á poboación cando este gas é inhalado.  

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de 

telefonía celular cartográfanse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. 

A contaminación acústica rexistrada no concello de Carral, dadas as súas características, 

procede exclusivamente do tráfico rodado, xa que non se rexistran outras fontes sónicas 

importantes. As industrias presentes no territorio son de pequeno tamaño e non son 

intensivas en produción de ruído e, en todo caso, este impacto circunscríbese ao entorno 

máis inmediato e ao período da xornada laboral. 

O tráfico rodado, como xa se ten dito, ten carácter local, e a súa intensidade é baixa, e en 

ningún caso ten entidade de fonte contaminaciòn (atmosférica ou sónica) ou molestia para a 

poboación. 

Non existen elementos perturbadores da paisaxe predominante, que é a rural, formada polo 

poboamento, as terras de cultivo e os bosques de arborado autóctono e de repoboación. Un 

factor que incidirá na paisaxe municipal serán os parques eólicos supramunicipais de 

Pedrouzos (sector occidental do concello) e Ordes (sector sur do concello) . 

Outra fonte potencial de contaminación no concello de Carral procede da actividade gandeira. 

Este impacto adoita concretarse en dúas vías: a contaminación por xurros e os residuos 

plásticos procedentes do empacado da herba. En calquera caso, esta fonte representa tamén 

un risco moderado debido a que a actividade gandeira aínda é importante neste concello. 

En Carral (As Travesas) localízase unha granxa porcina que ten autorización ambiental 

integrada. 

Os problemas medioambientais derivados da xeración de residuos de plásticos empregados 

na actividade agrogandeira baséanse na práctica habitual do seu abandono ou incineración 

de xeito incontrolado, o que orixina un deterioro paisaxístico progresivo e acumulativo do 

contorno a causa da proliferación de puntos de abandono destes plásticos. Por outra parte, a 

incineración incontrolada produce emisións perigosas para o medio ambiente e a saúde 

humana. Destes compostos contaminantes compre destacar as dioxinas polo seu efectos 

para as persoas. 

A contaminación radioeléctrica presente no concello de Carral está producida 

fundamentalmente por varias liñas eléctricas de 220 e 66 kV que percorren o territorio 

municipal en varias direccións. 

Dentro deste apartado de contaminación radioeléctrica, compre facer constar a presenza 

dunha antena de telefonía celular no mesmo centro do núcleo urbano de Carral, a escasos 

metros da casa do concello. 
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Zonas con fraxilidade ambiental. Espazos de interese natural e paisaxístico 

LIC-ZEPVN Encoro de Abegondo-Cecebre 

O LIC-ZEPVN Encoro de Abegondo-Cecebre ten unha superficie total de 493 Ha, e inclúe 

parcialmente ao concello de Carral (23,7 Ha), concretamente no sector NE do concello, en 

contacto co concello de Abegondo. O LIC localízase nun val da zona sublitoral na provincia 

da Coruña, delimitando un espazo situado en torno ao encoro de Cecebre, incluíndo as dúas 

colas que forma o encoro, unha por cada un dos ríos que alimentan o encoro, así como os 

tramos inmediatos río arriba. Este encoro está situado na confluencia do río Mero e o seu 

principal afluente, o Barcés, e foi terminado de construír en 1976 coa finalidade de abastecer 

de auga á cidade da Coruña e parte da súa área metropolitana. Presenta un elevado grao de 

naturalidade e unha notable beleza paisaxística. 

Polo que fai ao concello de Carral, O LIC se desenvolve no río Barcés, que percorre parte do 

límite oriental do concello en dirección ao encoro, situado ao norte do territorio municipal. Por 

esta razón, o hábitat máis representado é o formado polo bosque ripícola das ribeiras do 

Barcés. 

A Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo 

A Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo foi aprobada pola 

UNESCO en maio do 2013. 

Esta área se atopa no tramo do litoral cántabro-atlántico correspondente ao chamado Arco 

Ártabro. Este territorio está formado principalmente polas bácias dos ríos Mero e Mandeo, 

ademais de outras máis pequenas; áreas costeiras ao norte e espazos de montaña ao sur do 

ámbito. A Reserva inclúe 18 concellos, entre os que se atopa o de Carral, situado no sector 

suroeste da Reserva. 

Pola posición de Carral no contexto do ámbito da reserva, no espazo sublitoral, o tipo de 

hábitat máis frecuente é o ligado aos corredores fluviais, representado neste caso polo río 

Barcés, cuio tramo baixo está tamén encadrado no LIC do Encoro de Abegondo:Cecebre.  

Humidais 

En Carral localízanse dous humidais catalogados polo Inventario de Humidais de Galicia. O 

Humidal da Cova de Foucellas, de moi reducida superficie, non ten carácter de humidal 

protexido. O outro, o encoro de Cecebre, forma parte do LIC-ZEPVN do Encoro de 

Abegondo-Cecebre. Este último está presente na esquina nororiental do concello a través da 

área de transición. 

A Paisaxe 

O Mapa das Grandes Áreas e Comarcas Paisaxísticas, da Estratexia da Paisaxe Galega, 

clasifica a Carral dentro de dúas comarcas paisaxísticas: do Golfo Ártabro Interior, na unidade 

do Golfo Ártabro (metade norte); e Galicia Interior, unidade de Terra de Ordes polo sur. Pola 

súa parte, no Plan Director da Rede Natura 2000, Ordes encádrase no grupo de paisaxe 2 

(Vales sublitorais Cantabro-Atlánticos), dentro do tipo 2-2 Sublitoral Ártabro. Este espazo 

sublitoral presenta hoxe unha paisaxe fortemente humanizada, onde a vexetación natural é xa 

escasa –excepción feita dos corredores fluviais e enclaves illados-, sendo substituídos polas 

terras de cultivo e bosques de repoboación. 

Dende o punto de vista visual, a paisaxe de Carral caracterízase por presentar unha 

alternancia entre dous patróns escénicos fundamentais: áreas montañosas (bloques 

elevados) e zonas de val e chaira. Estes dóus elementos básicos están interpenetrados por 

todo tipo de elementos visuais,como pequenos vales, chairas, pequenas elevacións, terras de 

cultivo e poboamento, vías de comunicación, etc, de xeito que a paisaxe resultante resulta 

moi movido e compartimentado, sobre todo nos sectores norte e leste do concello. 

No sector central aparece o val da Barcia, drenado polo río Barcés, bastante encaixado e 

disposto en anfiteatro. O Val da Barcia é un estreito corredor onde se insire o río Barcés, 

disposto en sentido sur-norte, e a principal vía de comunicación (N-550). Debido a esta 

circunstancia, unha parte importante da poboación municipal e das actividades sitúase nesta 

unidade (núcleos de Hervés, Carral, polígono dos Capelos, O Corpo Santo, etc), así como 

núcleos rurais, poboamento difuso e o mosaico de cultivos asociados ao alfoz deste 

poboamento. 

No sector occidental aparece o bloque do Monte Xalo, o único elemento neto da paisaxe do 

concello, con alturas que van dende os 250 m ata os algo máis de 500 que ten o Monte Xalo, 

principal fito visual do concello. Dende a liña de cumios ata  o val do Barcés, a ladeira desde 

bloque está cuberta de arborado. 

Polo sur, o territorio de Carral enlaza coa penechaira de Ordes, volvendo á monotonía visual 

que caracteríza a esta unidade. 

En xeral, a paisaxe de Carral pódese calificar como profundamente transformada, con 

escasos elementos naturais, que –desde o punto de vista visual- atópanse moi concentrados, 

como por exemplo, os corredores fluviais, ben conservados dende o punto de vista florístico, 

pero rodeados de vías de comunicacións ou poboamento, factores que lles restan 

naturalidade. 

Síntese da situacion actual e problemática do concello 

O Concello de Carral ocupa unha posición intermedia entre os concellos periurbanos da 

capital provincial, como Cambre ou Culleredo, e os rurais, como Abegondo. A proximidade á 
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capital provincial, e outros factores derivados dunhas condicións topográficas favorables e a 

bonanza climatolóxica, fixo que en determinadas parroquias a dispersión de vivendas 

unifamiliares sexa máxima. Xurdindo a partir de núcleos orixinarios espalláronse as primeiras 

e segundas residencias colonizando o espazo agrícola, que hoxe perdeu toda a súa 

potencialidade.  

Nas zonas máis rurais do concello existen ademais outras áreas, que non contan cunha 

edificación máis ou menos importante, pero que foron transformadas pola actividade agraria. 

Esta situación provoca que se produzan afeccións sobre o medio físico, normalmente de 

carácter leve, salvo en casos puntuais, que afectan non tanto a cuestións medioambientais, 

como a cuestións de integración paisaxística.  

A este problema, engádese o xerado pola aparición de novas edificacións espalladas, en 

lugares ben comunicados, e vinculadas á boa accesibilidade que estes presentan, 

acrecentando o problema e, en moitos casos agravándoo, pois a nivel de medio natural non 

sempre se trata das mellores localizacións. Deberá ser prioritario desde a redacción do 

presente planeamento, o control deses novos asentamentos, de xeito que se impida calquera 

expansión destes, de cara á súa paulatina desaparición. 

No corredor central a presenza en continuo ó longo da estrada N-550 de actividades diversas, 

engade ós problemas de mobilidade o de compatibilidade dos diferentes usos. A mobilidade 

deste continuo edificado, vinculado fundamentalmente a unha estrada de tráfico 

supramunicipal, repercute negativamente na calidade medioambiental dos asentamentos, 

afectados pola contaminación atmosférica, acústica e lumínica. 

Por último, a vexetación, que no pasado constituíu masas forestais de especies autóctonas, 

sufriu unha regresión ó longo da historia, sendo as actuais a expansión de especies arbóreas 

de repoboación. 

En resumo, o medio físico e natural esixe prestar adecuada atención a súa posta en valor, 

tanto como medio de conservación, como de equilibrio das condicións de vida da poboación. 

O problema demográfico máis importante a contemplar é atender o saldo inmigratorio do 

termo municipal e a unha poboación descontinua, e contar con valores ambientais e naturais 

notables. Non obstante, hai que sinalar que a distribución da poboación municipal é moi 

desigual. O grande crecemento experimentado, asentouse fundamentalmente no contorno do 

solo urbano e nos asentamentos dispersos do noroeste do municipio (Vigo e Cañás), polas 

súas boas comunicacións coas estradas N-550, EP-2103 e EP-1704, mentres que nos 

núcleos da metade sur e leste prodúcese certo estancamento. 

O concello está diversificado canto da súa actividade económica: por un lado, existen zonas 

con clara vocación agrícola, gandeira e forestal, modernizadas e cunha produción e extensión 

considerable, principalmente espallados pola zona sur do concello; por outro lado, 

atopámonos unha zona de vocación empresarial e industrial, vinculada ó eixo central do 

concello, constituído pola estrada N-550. Esta especialización debe servir de guía para a 

correcta distribución de actividades no territorio, de forma que a creación de solo industrial e 

residencial non invada as zonas de actividade agraria, e á vez, se libere do uso industrial a 

maior parte posible do solo rústico. 

Por outro lado, é necesaria unha delimitación da área urbana e os seus crecementos 

controlados por bolsas homoxéneas, que preserve de forma clara o área rural e o entorno 

agrícola, e posibilite o correcto desenvolvemento da actividade primaria. 

O desenvolvemento industrial do municipio de Carral céntrase fundamentalmente no polígono 

industrial dos Capelos, que hoxe se considera insuficiente, tendo en conta a tendencia 

constatada de abandono progresivo a agricultura en favor da industria e dos servizos. Esta 

tendencia contribuirá sen dúbida a consolidar a poboación municipal. 

A mellora das vías de comunicación considérase fundamental para lograr os obxectivos 

plantexados. A ampliación da oferta de solo industrial, sobre o previsto polas Normas 

Subsidiarias Municipais, debe ser un dos obxectivos prioritarios do PXOM. 

O medio urbano de Carral presenta unha problemática diferente entre os seus diferentes 

asentamentos. 

No ámbito urbano da Vila a problemática céntrase nos seguintes aspectos: 

- Edificación e tipoloxías discontinuas, de xeito que, de cara á mellora da paisaxe 

urbana deberá tomarse en consideración o remate das tramas inacabadas para 

minimizar ou eliminar as numerosas medianeiras vistas. 

- Elevado número de soares vacantes inseridos na trama edificada.  

- Inexecución das normas subsidiarias no que se refire á completación da malla urbana 

en rúas previstas.  

- Fusión do entramado urbano cos núcleos rurais periféricos producido pola conversión 

das aldeas orixinarias a núcleos urbanos. 

- Ausencia de zonas verdes. Os únicos espazos libres a día de hoxe na vila están 

ubicados na zona central constituída polo Campo da Feira. 

- Ausencia de zonas de transición entre a malla urbana máis consolidada e as zonas 

rústicas periféricas, o que produce unha baixa integración paisaxística do conxunto. 

No medio urbano de Tabeaio a problemática céntrase nos seguintes aspectos: 

- Excesivas previsións de crecemento das Normas Subsidiarias. 
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- Intensidade prevista elevada que tan so se chegou a materializar de maneira moi 

fragmentada. 

- Crecemento lineal ó longo dunha estrada. 

- Déficit de equipamentos e zonas verdes. 

- Tipoloxías inaxeitadas dentro da trama residencial. 

- Fusión do entramado urbano cos núcleos rurais periféricos. 

No ámbito do parque empresarial dos Capelos a principal problemática é a seguinte: 

- Previsión de usos inaxeitados como o residencial lindantes cun solo industrial 

- Necesidade de crecemento da actividade empresarial. 

No ámbito do monte Castelo a principal necesidade é a regularización do asentamento alí 

existente, completando axeitadamente a urbanización, dotándoa de servizos urbanísticos 

axeitados e mellorando a as condicións materiais e de integración no medio ambiente. 

Definición de obxectivos 

Os criterios básicos da política urbanística contida no PXOM de Carral recollen o emanado na 

LOUPMRG e atópanse de acordo coa lexislación sectorial galega, e son os seguintes: 

• Viabilidade. 

• Flexibilidade. 

• Realidade. 

• Equidade. 

A redacción do PXOM de Carral pretende adaptar a ordenación urbanística á lexislación 

vixente, e de acometer unha nova política urbanística tendente a perfeccionar o modelo 

territorial existente mediante a introdución dos sistemas de xestión e actuación que o novo 

marco legal nesta materia posibilitou, evitando desequilibrios e, pola contra, poida ser 

empregado para mellorar a realidade física existente e o nivel de equipamentos e servizos. 

Tendentes á consecución destes fins plantéxanse os seguintes obxectivos e criterios de 

carácter xeral: 

A) Reestructuración funcional do tecido urbano: 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

C) Conservación ambiental: 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do municipio, conservando 

cada unha das súas particularidades: 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

O planeamento xeral que se debe considerar é a adecuación dos crecementos actuais ao 

marco da nova lexislación do solo, sen pretender modificacións, se non encauzar as 

tendencias existentes. Con este planeamento levarase a cabo a clasificación do solo e a 

delimitación dos núcleos de poboación, tanto rurais como urbanos. 

Ademais disto, partirase como base do planeamento vixente, tentando non modificar aquelas 

zonas que xa adquiriran o estatus de solo urbano ou de núcleo e aumentándoo o reducíndoo 

onde o desenvolvemento urbanístico prevexa. 

Por outra banda deberase dar encaixe legal axeitado á modificación de uso de parte do 

polígono dos Capelos (de residencial a industrial) así como dos asentamento xurdidos á 

marxe do planeamento, incluído o asentamento do Monte Castelo. 

Dentro deste marco legal de referencia o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carral 

procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos xerais para a 

redacción do planeamento: 

a) A regulación da actividade construtiva repartida uniformemente por todo o termo municipal, 

sobre todo nos núcleos rurais mellor comunicados e no solo clasificado como solo urbano. 

b) A crecente importancia das vías de comunicación, que aumentan en gran medida as 

expectativas de crecemento da zona, así como a completación dos servizos públicos e 

sistemas xerais do termo municipal fan necesaria a redacción do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal, para adecuar o planeamento ás novas formas de concibir a ordenación do territorio 

municipal e comarcal. 

O modelo territorial e urbano preliminar proposto para o Concello de Carral, derivado da 

diagnose operativa exposta, baséase nos seguintes obxectivos específicos: 

a) No actual solo urbano do municipio de Carral, o obxectivo é o de completar a súa 

ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completar aquela mediante 

determinacións directas de xestión, ordenación e posterior execución. 

b) Formulación dun uso equilibrado do medio rural, considerando o respecto o medio 

ambiente e a paisaxe como valores de desenvolvemento, e potenciando os usos produtivos 

intrínsecos.  

c) Equilibrio territorial no nivel de equipamentos dotacionais e estándares, utilizando como 

ámbito de referencia a parroquia. 
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d) Crecemento sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, no comercio especializado, nos 

servizos á poboación e no reforzo das potencialidades industriais; establecendo unha relación 

axeitada entre o medio natural e o construído. 

e) Interese pola consecución dunha rede de espacios públicos de calidade. 

f) Procura dunha escala de pormenor para a continuidade e a integración, como 

manifestación dunha actitude concreta e realista de cara a resolver problemas correctamente 

dimensionais en escala e funcionalidade. 

g) Participación real nos procesos de definición e posterior xestión do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. 

Criterios e obxectivos específicos 

O novo planeamento de Carral deberá mellorar a calidade da ordenación urbanística vixente, 

de cara a favorecer o desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio, contribuír a elevar 

a calidade de vida, garantir unha vivenda digna e favorecer a cohesión social da poboación, e 

protexer o importante natural e cultural. 

O Planeamento establecerá os índices ou límites de sustentibilidade, de aplicación inmediata 

e efectiva para o planeamento, entendida a súa aplicación referida á verificación do 

cumprimento de límites de crecemento ou desenvolvemento. 

Estableceranse as reservas de solo necesarias para a implantación das dotacións públicas e 

sistemas xerais necesarios para satisfacer as necesidades dos cidadáns. Introduciranse 

tamén condicións e normas de calidade urbana, que afectan tanto ós novos viarios que se 

van implantar coma ó equilibrio entre usos e actividades, e á necesidade de evitar barreiras 

arquitectónicas para as persoas con mobilidade reducida. 

Mellora e acabado do medio urbano 

O obxectivo fundamental, no solo urbano dos núcleos urbanos de Carral e Tabeaio, será 

completar a súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completar 

aquela mediante determinacións directas de ordenación e posterior execución. 

Novos asentamentos 

Comprenden estas áreas, o solo clasificado como urbanizable, que segundo a lexislación 

vixente “constituirán o solo urbanizable os terreos que non teñan a condición de solo urbano, 

de núcleo rural, nin rústico e poidan ser obxecto de transformación urbanística nos termos 

establecidos na lei”. 

Ordenación dos núcleos rurais 

O obxectivo é o de completar a súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que 

demanda completar aquela mediante determinacións directas de ordenación e posterior 

execución. Para os núcleos uniformemente repartidos polo termo municipal que manteñen as 

súas características morfolóxicas e de uso, proponse a potenciación daqueles actividades 

produtivas propias do medio ou a aposta pola introdución daqueles novos usos innovadores 

compatibles coa preservación dos núcleos. Como norma xeral proponse unha delimitación 

que englobe, na medida do posible as edificacións existentes. 

Solo rústico 

Delimitación daquelas áreas que deben ser obxecto de especial protección fronte ao proceso 

de urbanización e edificación, en función de que así o demanden as circunstancias ou porque 

así o requiren os seus actuais usos, a lexislación sectorial ou en razón dos seus valores 

paisaxísticos, históricos, arqueolóxicos, científicos, ambientais, culturais ou outras de similar 

natureza. 

Este obxectivo traducirase na protección das áreas de interese medioambiental ou 

bioecolóxico ou polo seu interese ou capacidade agrícola, gandeira ou forestal que realmente 

teñan este valor. 

Socioeconómicos 

O Plan deberá establecer ademais aquelas medidas que na ordenación de usos tendan a 

garantir a cohesión social e o equilibrio territorial. O plan deberá establecer os mecanismos 

que fomenten a implantación de actividades produtivas de carácter especializado no termo 

municipal, a localización de iniciativas de lecer e o uso do medio ambiente como recurso, en 

definitiva, que fomenten o desenvolvemento sostible do concello. 

Cómpre facer as reservas de solo para a implantación das infraestruturas de transporte e 

telecomunicacións que atraian a localización de empresas e profesionais que completen os 

ciclos produtivos existentes apoiando procesos de Investigación, Desenvolvemento e 

Innovación. 

Resolución de problemas estruturais 

Débese prever a corrección das deficiencias observadas nas infraestruturas de transporte e 

comunicacións: 

− Utilización das vías existentes para garantir a correcta accesibilidade ao territorio. 

− Mellora da rede interior de comunicación entre os diversos núcleos, mediante un estudo 

pormenorizado do seu trazado que elimine os problemas puntuais de ordenación existentes 

ao longo da mesma. 

Criterios específicos de carácter ambiental 
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Completando o anterior, o PXOM de Carral debe basearse nos seguintes criterios 

específicos: 

Sostibilidade territorial e densidade urbana 

A relativa escaseza de solo como soporte da actividade económica, os especiais valores 

naturais e paisaxísticos do territorio municipal, a singular orografía, a fraxilidade dos 

ecosistemas e o risco de perda de calidade de vida dos habitantes, obriga a propor accións e 

previsións dirixidas a evitar a urbanización e a edificación dispersa ou o consumo 

inxustificado de novos solos, potenciando a recuperación, rehabilitación ou reforma da 

edificación existente e a colmatación dos espazos baleiros nos núcleos urbanos do concello 

ou en áreas xa transformadas nos núcleos rurais. 

O aumento da densidade nos núcleos rurais tradicionais ten que ir acompañado dunha 

política de preservación do medio rural e do valor paisaxístico e ecolóxico. 

Límites territoriais do crecemento 

Na proposta de clasificación adoptaranse criterios restritivos de crecemento. Concretamente, 

son os seguintes: 

• Os crecementos propostos deberán ser proporcionais ao volume efectivo da poboación. 

• Empregaranse os solos urbanos non consolidados, de pequena superficie nas áreas 

intersticiais da trama urbana existente, e sectores de solo urbanizable de ensanche na 

trama existente, axeitados ao crecemento potencial. 

• Non se plantexarán crecementos por ocupación de solo de nova creación, non previstos 

no planeamento vixente. 

Tratamento do medio rural 

Fora das áreas delimitadas como asentamentos, só se permitirán as edificacións relacionadas 

coa conservación e xestión do medio, actividades agropecuarias e industriais e de servizos 

incompatibles cos usos propios dos asentamentos ou non procedentes nos solos urbanos, as 

instalacións precisas para a extracción de minerais e o aproveitamento das enerxías 

renovables, as actividades turísticas vencelladas ao medio rural e natural, e as declaradas de 

interese xeral que precisen de emprazamentos singulares. 

En ningún caso de permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como cumios 

ou na franxa de protección dos cursos fluviais. 

O PXOM establecerá as características da edificación en solo rústico (condicións de 

edificabilidade, altura, ocupación, distancia entre edificacións, implantación topográfica e 

paisaxística) 

Ademais, o PXOM controlará as súas condicións de implantación no territorio e os impactos 

producidos, e establecerán as medidas correctoras e compensatorias que procedan. 

Asentamentos rurais 

Os criterios para a delimitación dos asentamentos serán os seguintes: 

• O grao de colmatación edificatoria e a antropización do solo 

• O carácter tradicional do asentamento e a súa evolución histórica 

• As dotacións infraestruturais que posúe ou que faltan 

• Para a súa delimitación, terase en conta a estrutura da propiedade 

O Plan Xeral establecerá a densidade e de edificabilidade de cada núcleo. Así mesmo, 

independentemente das previsións de crecemento, reservaranse solos para dotación de 

equipamentos e servizos. 

Paisaxe 

A paisaxe constitúe un importante elemento na planificación do territorio, cuia consideración e 

análise producen decisións directas na ordenación (preservación de áreas vacantes, 

corrección de dinámicas e tendencias, emprego como recurso para uso turístico, etc.) 

Neste sentido, plantéxanse os seguintes aspectos e análises: 

• Insolación e reflectividade. 

• Identificación e apartación de novos valores escénicos mediante o deseño. 

• Novos roles de elementos singulares da paisaxe abandonados ou deteriorados. 

• Escala e características dos proxectos necesarios para preservar, restaurar ou refacer a 

paisaxe. 

• Criterios para actuacións territoriais que destaquen o valor da paisaxe. 

Patrimonio natural 

Dende o PXOM estableceranse normas de protección do medioambiente e reguladoras dos 

recursos naturais non incluídos na lexislación autonómica, para evitar actuacións oportunistas 

e insolidarias. 

A actividade industrial estará convenientemente ordenada dende criterios de máxima 

concentración, evitando superar niveis de prexuízos para o contorno, e tendo en conta os 

posibles impactos positivos no eido socioeconómico. 
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Dende o planeamento se empregarán criterios de concentración urbana e rural co fin de 

facilitar a xestión das infraestruturas en particular as relacionadas coa auga: abastecementos, 

depuración e vertidos. 

O planeamento protexerá especialmente os recursos forestais do concello non incluídos na 

Rede Natura de Galicia. 

Dende o planeamento impedirase a fragmentación ecolóxica. 

No PXOM se delimitarán zonas susceptibles de receber políticas de restauración ecolóxica, 

en especial as accións de restauración forestal polos innegables beneficios que reporta ó 

mantemento de determinados procesos ecolóxicos esenciais. 

Delimitaranse aquelas áreas susceptibles –e axeitadas dende o punto de vista da normativa- 

de albergar parques de enerxías alternativas renovables, así como aqueles equipamentos 

illados para tratamento e reciclaxe de refugallos. 

Integración das variables e criterios da Avaliación Ambiental Estratéxica no PXOM 

Paisaxe 

O ISA inclúe unha análise das unidades paisaxísticas identificadas, e, dende o punto de vista 

da urbanización, considérase que o desenvolvemento do PXOM terá moi escasas 

consecuencias sobre a paisaxe, e en todo caso, producirá impactos neutros ou positivos: 

tanto nos núcleos urbanos do concello de Carral como nos núcleos rurais. 

Calquera outra actuación farase tendo en conta a non afección ás características 

paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante, evitando, en 

todo caso, presións sobre os elementos singulares da paisaxe, favorecendo, en todo caso, a 

integridade de tódolos elementos que compoñen a paisaxe. 

O Plan establecerá medidas que contribúan á restitución dos valores naturais e paisaxísticos 

do concello, así como a súa posta en valor. 

O Plan contempla a futura execución dos parques eólicos supramunicipais de Pedrouzos, e 

clasifica este solo como solo rústico de protección de infraestruturas. 

Patrimonio natural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Carral, protexidos au non, están 

tamén protexidos polo Plan. O plan non afecta, nin directa nin indirectamente ás áreas 

incluidas na Rede Natura 2000, nin nas súas áreas de transición. O Plan non vai xerar ningún 

tipo de barreira ecolóxica nin alterará os corredores fluviais do concello. 

As diversas figuras de protección presentes no planeamento están de acordo coa lexislación 

sectorial vixente. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente. 

Patrimonio cultural 

O Plan identifica, cataloga e protexe os enclaves de interese cultural, identitario, histórico, 

arquitectónico e arqueolóxico e, así mesmo, ten actualizado e catalogado o parque de 

edificios destacables. Polo que fai á rehabilitación, esta corresponde á iniciativa privada, 

aínda que, vía ordenanza, esixirase aos propietarios o correcto mantemento dos edificios 

catalogados. (Deber de conservación da edificación). 

Ocupación do territorio 

O solo é un recurso económico, natural, escaso e non renovable. A urbanización dispersa ou 

desordenada presenta graves inconvenientes: impacto ambiental, segregación social, 

ineficiencia económica a causa dos elevados custes enerxéticos, de construción, de 

mantemento de infraestruturas e de prestación de servizos públicos. 

Regularanse os procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de materiais e a 

súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU e industriais, con 

facilidades para o reciclado dos diferentes tipos de residuos. 

Sociedade 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial 

segundo as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no 

deseño tanto das infraestruturas como dos equipamentos e redes de espazos e centros 

públicos, suficientes, accesibles e ben comunicados. Garántese tamén a proporción 

regulamentaria de vivendas protexidas. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística e 

tamén se presenta, en forma de charlas para a poboación, na vila de Viaño Pequeno e en 

tódalas parroquias, resolvendo as dúbidas que poidan ter os interesados ou a poboación en 

xeral. 

Economía 

O Plan analiza as posibilidades que ten a economía local, tendo en conta a súa situación 

(próxima á área metropolitana da Coruña) e a súa actividade tradicional. Desta análise se 
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deduce a necesidade de ampliación das áreas industriais existentes, para dar resposta ás 

necesidades actuais e futuras e para ordenar e concentrar a actividade económica dispersa. 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades 

das actividades económicas actuais e potenciais de Carral, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. 

Mobilidade 

O Plan, como xa se ten dito, concentra os servizos e equipamentos públicos, e tamén 

privados, no núcleo de Carral, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación 

municipal, para ter a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do 

transporte público ou privado.  

A poboación activa do concello é de 3.877 persoas (ano 2014), das que o 83,2% traballan nos 

sectores secundario e terciario. Deste 83,2%, estímase que algo máis do 65% traballan fora 

do concello, dada a estrutura do tecido económico municipal. Este 65% equivale a 756 

traballadores con necesidades de desprazamento, necesidades que non son satisfeitas de 

xeito eficaz polo sistema público de transportes. 

Non se analizan as necesidades de mobilidade xerada polas ampliacións das áreas 

industriais porque aínda non se coñece o número e tipoloxía de empresas, así como o volume 

e orixe dos traballadores. 

Enerxía 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

A subestación eléctrica das Travesas é un dos nodos da liña de alta tensión entre ese punto e 

a subestación de Vimianzo. Este proxecto conta con declaración de impacto ambiental. O 

tendido eléctrico que chega e parte desta subestación discorre por pasillos protexidos, 

clasificados como solo rústico de protección de infraestruturas. 

Atmosfera e cambio climático 

En Carral non existen fontes importantes de contaminación atmosférica máis aló das 

descritas no ISA. 

Unha fonte potencial de contaminación é o derivado das deficiencias na rede de saneamento 

e de depuración. O risco tradúcese principalmente en contaminación dos acuíferos. 

Non existen en Carral fontes de contaminación acústica. A única fonte identificable é a 

procedente do tráfico rodado, de carácter exclusivamente local, xa que non  existen estradas 

con suficiente volume de tráfico (nacionais ou autonómicas). Carral non figura nos mapas 

estratéxicos de ruidos 2012. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de liñas eléctricas 

(ver pto. 4.7.1. do ISA), antenas de telefonía celular, cartografaranse, co obxecto de que a 

poboación coñeza a súa posición. Polo que fai ás infraestruturas de transporte de enerxía 

eléctrica, nos núcleos rurais elimínanse todo tipo de trazado aéreo, mentres que o resto 

quedarán clasificadas como Solo Rústico de Protección de Infraestruturas. Ademais, non se 

permitirá a urbanización en zonas afectadas por liñas de alta tensión. 

Para todo o referente ás eventuais emisións radioeléctricas, terase en conta o disposto na 

lexislación vixente. 

Ciclo hídrico 

A rede fluvial do concello está convenientemente cartografiada e o Plan protexe as zonas de 

protección e, vía ordenanza, regula os usos permitidos e os que precisan de autorización.  

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello son, actualmente, insuficientes 

para a poboación de Carral e o seu eventual crecemento, aspecto que o Plan deberá correxir. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas, estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se deseñará un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas que permanezan activas. 

O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico. Así 

mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e residuais. 

Os focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convenientemente 

inventariados, así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos 

desenvolvementos. 

Ciclo de materiais 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión dos residuos, industriais e urbanos, 

en función dos crecementos previstos e o aumento asociado de produción de RSU. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe. 
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Resérvase un espazo para a implantación dun punto de recollida de RSU para o núcleo 

urbano e outro para residuos de carácter industrial para o novo polígono. 

Polo que fai ao deposito e recollida de residuos procedentes da actividade gandeira, o Plan 

contemplará, mediante ordenanza, a localización de, ao menos, un punto no concello. 

Descrición das alternativas 

Alternativa “0” 

A Alternativa “0” para o Concello de Carral sería continuar cun planeamento obsoleto, tendo 

que rexerse para o seu ordenamento municipal polo disposto nas NN.SS. de Planeamento 

Municipal. Esta alternativa non fai máis que acrecentar os problemas que está a padecer o 

concello na actualidade. Esta opción resulta inviable legalmente posto que segundo o 

indicado na disposición transitoria segunda da LOUPMRG o planeamento urbanístico vixente 

na actualidade deberá adaptarse ó disposto nesta Lei en calquera dos seguintes supostos: a) 

No prazo de tres anos; b) Cando se proceda á súa revisión.(...). 

En base ó anterior non foi incluída a alternativa “0” na definición de alternativas. 

Aínda así compre analizar o alcance da Alternativa “0”. Neste caso, os efectos serían: 

• Unha degradación da paisaxe rural pola planificación de tipoloxías construtivas sen 

planificación e sen tratamento axeitado, apoiadas nunha rede viaria non deseñada para este 

fin. 

• A falla de concreción no desenvolvemento urbano supón un desequilibrio entre o número de 

vivendas e as expectativas reais do concello, o pode xerar unha maior proliferación de 

situacións de indisciplina urbanística en solos non axeitados para o desenvolvemento urbano. 

• Déficits de equipamentos socioculturais que dean resposta axeitada á malla difusa xerada 

pola falla de centralidades claras. 

• Inaxeitado dimensionamento da rede de sumidoiros e tratamento de refugallos. 

• Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede urbana e rural de camiños 

xurdida sen planificación previa. 

• Paulatino empeoramento da rede de comunicacións por falla de previsión e deseño acorde 

coas necesidades. 

• Limitación ó desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da tendencia 

ao estancamento demográfico e retroceso socioeconómico. 

Alternativa A 

Establece un modelo central polinuclear. 

• A1.- Aposta polo reforzamento da centralidade de Carral apostando pola completación 

urbanística da mesmaión, saneando o tecido urbano existente mediante a dotación de 

espacios libres e equipamentos. 

• A2.- Complementa esta estructura central con nodos dinamizadores no extremo norte 

(Tabeaio) con clasificación axeitada nos que se mellorará o conxunto das dotacións 

urbanísticas. 

• A3.- Plantéxase o remate da trama urbana de Carral con operacións de solo urbano non 

consolidado e urbanizable que sirvan de transición entre o solo urbano de alta densidade 

existente na actualidade e o solo rústico circundante. 

• A4.- Plantexa solo para actividades empresariais en continuidade coas xa existentes. Así 

prevese un desenvolvemento industrial para dar continuidade, nunha situación de boas 

comunicacións coa estrada N-550. 

• A5.- Plantexa a regularización de ámbitos xurdidos á marxe do planeamento. 

• A6.- O resto da ordenación municipal baséase no equilibrio territorial do concello mediante a 

utilización da estructura parroquial para a fixación de dotacións e equipamentos neste ámbito 

e a fixación de residencia nos núcleos rurais tradicionais. 

• A7.- Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos 

elementos naturais e patrimoniais. 

Alternativa B 

Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana (modelo expansivo) 

ubicados en zonas estratéxicas. 

• B1.- Como no anterior, prevese a completación da malla urbana de Carral e a súa mellora 

mediante operación de reforma interior. 

• B2.- Prevese a creación de polos alternativos a Carral en Herves vinculando operacións de 

crecemento da súa malla urbana e de segunda residencia, recollendo a edificación existente 

e mellorando as dotacións tanto de equipamentos como de infraestructuras. 

• B3.- En coherencia co anterior plantéxase un modelo non preferencial nun intento de liberar 

da presión urbanística de Carral. 

• B4.- Como modelo de desenvolvemento empresarial contémplase exclusivamente a 

regularización das actividades existentes sen xerar solo para novos desenvolvementos 

industriais. 

• B5.- En coherencia co anterior tamén se plantexa solo para regularización de asentamentos 

xurdidos á marxe do planeamento. 
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• B5 e B6.- Tanto nos núcleo rurais como no solo rústico non se plantexan alternativas con 

respecto á anterior. 

Alternativa C 

Establece un modelo non xerarquizado. 

• C1.- Diferenciase dos anteriores en que non se propón ningún núcleo reitor, pulando polo 

desenvolvemento individual de cada unha das parroquias a partir de pequenas actuacións de 

desenvolvemento residencial de edificación directa, exteriores ós núcleos existentes, que se 

amplían vinculadas fundamentalmente ás boas comunicacións e accesibilidade. 

• C2.- Esta estrutura non xerarquizada compleméntase con actuacións de desenvolvemento 

residencialnas parroquias con mellor accesibilidade. Dende ese punto de vista, considéranse 

zonas de boa accesibilidade a estrada DP-1006 ó seu paso por Cañás e Vigo. 

• C3.- No caso dos asentamentos rurais do concello xa se comentou que se amplían os 

mellor comunicados nun intento de xerar solo edificable de licenza directa en zonas de boa 

accesibilidade. 

• C4.- Plantéxase solo para actividades empresarias buscando a mellor conectividade, pero 

neste caso deseñando un parque empresarial de incidencia supramunicipal, conservando a 

posición de mellor accesibilidade e topografía, que constitúe o enlace da A-6. 

• C5.- Dada a importancia da nova implantación industrial que se plantexa, non se considera 

ningunha área de regularización de asentamentos industriais existentes, mentres que os 

residenciais se manteñen.. 

• C5.- Para o resto do territorio rural non se propoñen alternativas respecto ás definidas no 

modelo anterior. 

Alternativa elixida 

Ningunha das alternativas ocupa terreos que deban ser protexidos de maneira específica. 

Salvo pequenos ámbitos de núcleo histórico-tradicional, ningunha das propostas de 

desenvolvemento e delimitacións dos núcleos rurais e/ou solo urbano invaden terreo 

vinculado ás infraestructuras, ámbitos definidos como fitos paisaxísticos ou cuncas visuais, 

nin hábitats dos definidos no Atlas de Hábitats do Ministerio de Medio Ambiente. Tampouco 

se invaden zonas de bosque autóctono nin zonas protexibles das ribeiras dos ríos ou regatos. 

Dende este punto de vista calquera das tres alternativas resulta viable. 

Dende o punto de vista da integración nas infraestruturas, compre indicar que nas tres 

alternativas, os principais desenvolvementos se vinculan ás vías de maior capacidade do 

concello. 

Dende o punto de vista dos obxectivos definidos nos puntos anteriores compre indicar o 

seguinte: 

• As alternativas A e B aproveitan en maior medidas as vantaxes comparativas de posición de 

Carral, vinculada de maneira directa á N-550. 

• As alternativas A e B consolidan en maior media os núcleos principais de Carral e Tabeaio e 

da súa periferia inmediata incorporada á trama edificada. 

• As alternativas A e B plantexan operacións estratéxicas de crecemento ordenado da trama 

existente. 

• As tres alternativas propoñen opcións tanto para a residencia como para a actividade de 

maneira que os efectivos máis novos do concello non teñan que desprazarse ós concellos 

limítrofes. 

• A alternativa B establece crecementos con carácter selectivo nos núcleos rurais. 

• As alternativas A e C propoñen crear solo para o desenvolvemento de novas actividades 

empresariais. 

• Nas alternativas A e B propóñense ámbitos de xestión nos que se xerará solo de cesión co 

que acadar a diminución do déficit de dotacións. 

Polo seu carácter mais apropiado para a estructura territorial de Carral, a súa 

sustentabilidade, e as tendencias sociodemográficas constatadas elixiuse para o Concello a 

alternativa A sinalada. 

Aproximación aos efectos ambientais previsibles 

Os previsibles efectos do novo PXOM pódense sintetizar nos seguintes aspectos: 

• Plan promoverá e regulará a preservación, ordenación e posta en valor dos elementos 

ambientais de valor, evitando a colonización indiscriminada do territorio que en ausencia de 

Plan podería producirse, así como os impactos puntuais indesexados sobre o territorio. 

• Definiranse as figuras legais de protección do solo rústico especialmente protexido en todas 

das súas categorías, e efectuarase a protección daqueles terreos con valores agrícolas, 

gandeiros forestais, ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos e culturais. 

• Delimitaranse as zonas máis axeitadas para o desenvolvemento urbano. 

• Diferenciación espacial dos núcleos rurais e do seu ámbito de crecemento. 

• Reservas de solo para a implantación dos sistemas xerais de espazos dotacionais no termo 

municipal. 

alberto.fuentes
Sello Diego transparente



EXCMO. CONCELLO DE CARRAL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  18

• Mellora da calidade de vida e cohesión social, en virtude do incremento dos sistemas 

xenerais de equipamentos, espazos libres e zonas verdes de dominio público. 

• Detección dos espazos máis adecuados de cara ao establecemento de industrias, o que 

redundará na potenciación de actividades económicas e industriais. A potenciación do sector 

económico ademais estará baseada nos recursos do municipio. 

• Regularización definitiva de asentamentos que xurdiron á marxe do planeamento. 

• Incorporación de novos elementos catalogados, establecemento das súas áreas de 

protección integral e de respecto. 

• Clasificación e protección das áreas de Interese natural local. 

Accións urbanísticas do PXOM e os seus previsibles impactos 

Cambio de uso no Polígono dos Capelos 

O sector de solo urbanizable dos Capelos contemplaba dúas zonas dentro do mesmo ámbito, 

unha industrial (xa totalmente consolidada) e unha residencial (urbanizada pero sen 

edificación). Co PXOM preténdese o cambio de uso da zona sen edificar de residencial a 

industrial. A acción afectará a 21,87 Ha. 

Novos asentamentos industriais programados SUD S-01 

Constitúe a ampliación do polígono industrial dos Capelos, ao lado contrario da N-550. Existe 

unha forte demanda no momento no que se realice o cambio de uso da segunda fase do 

polígono dos Capelos. Considérase como unha terceira fase logo da edificación do ámbito 

actualmente residencial. Tamén se pretende a regularización de varias naves na fronte da 

estrada N-550. A superficie de esta acción é de 20,86 Ha. 

Regularización de asentamentos SUD S-03 

Regularización de asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. Solo urbanizable 

residencial colindante co núcleo de Carral. Conxunto de edificacións dispersas que xurdiron 

na periferia de Carral e que o PXOM tenta regularizar segundo o disposto na lexislación 

vixente, completando os espazos vacantes entre elas. A superficie afectada é de 7,34 Ha. 

Novos asentamentos residenciais programados SUD S-04 

Solo urbanizable programado residencial de baixa densidade, para a execución de vivendas 

unifamiliares e para a consecución da superficie de cesión na que na actualidade se está a 

executar o Instituto. Afecta a unha superficie de 3,74 Ha. 

Regularización de asentamentos SUD S-06 

Regularización de asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. Constitúe unha 

urbanización a cabalo entre os concellos de Carral e Cerceda, que iniciou o procedemento de 

transformación do solo pero que non chegou a culminar. O PXOM tenta regularizar o 

conxunto destas edificacións segundo o disposto na lexislación vixente, completando os 

espazos vacantes entre elas. En total, a superficie afectada é de 51,55 Ha. 

Regularización de asentamentos industriais SUD S-07 

Regularización de asentamentos industriais xurdidos á marxe do planeamento. Na zona das 

Travesas. No ámbito existe unha gasolineira, e unhas naves. Está próximo á subestación 

eléctrica. Está consolidado pola edificación en máis do 50% segundo o disposto na DT13ª da 

LOUGA. Afecta a 6,97 Ha. 

Redución da delimitación do solo urbano en Carral e Tabeaio 

Redúcese a delimitación destes dous solos urbanos. A maior parte do solo que se 

desclasifica como urbano pasa á clasificación de solo de núcleo rural. O solo urbano no seu 

conxunto pasa de 99,43 das NN.SS. a 78,04 do PXOM (-21,34 Ha). 

Ampliación dos núcleos rurais 

Ampliación con respecto ás NN.SS. pasando a superficie de núcleo rural de 366,63 Ha a 

465,96 Ha, ampliacións xustificadas para recoller vivendas que se executaron en solo rústico, 

na periferia dos núcleos rurais vixentes, e tamén porque hai un importante número de núcleos 

preexistente e non delimitado polas NN.SS. A superficie afectada é de 99,33 Ha. 

Novas dotacións ZVX-02 

Parque urbano vinculado ó castro de Tabeaio. A superficie é de 3,58 Ha. 

Novas dotacións ZVX-06 

Parque do río Paleo. Na zona baixa da vila de Carral entre esta e o polígono industrial. 

Continuación do parque xa iniciado. 6,88 Ha. 

Novas dotacións ZVX-04 

Parque da zona de polideportiva. Vinculado á zona polideportiva da Vila de Carral, ó oeste. 

2,19 Ha. 

Novas dotacións ZVX-07 

Parque do río Barcés, na parroquia de Vigo, a de maior crecemento plantéxase unha gran 

área recreativa fluvial.  

Descrición dos impactos 

Solos 

alberto.fuentes
Sello Diego transparente



EXCMO. CONCELLO DE CARRAL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  19

Polo que fai ao consumo ou artificialización deste recurso, non están previstos máis 

desenvolvementos que os descritos no punto 7.1 do ISA.  

As accións urbanísticas previstas polo PXOM están encamiñadas a aumentar o solo industrial 

e residencial do concello a través do cambio de uso do solo (caso da acción 1), e a 

regularización de industrias e residencias que quedaron fora de ordenación no seu momento. 

Na maior parte dos casos trátase de solos xa transformados e ocupados, polo que o consumo 

de solo virxe é escaso. 

Augas 

O Plan non vai alterar o ciclo hídrico preexistente en Carral, tanto nas augas superficiais 

como nas subterráneas. O único impacto previsible é o aumento da demanda de auga nas 

ampliacións das áreas industriais. Este impacto está contemplado polo Plan, e será 

inapreciable na área urbana. En relación co eventual aumento no consumo de auga está a 

produción de efluentes, maior na área industrial e inapreciable na urbana. Este impacto está 

tamén previsto no Plan a través das correspondentes depuradoras. 

Clima 

As accións previstas para o desenvolvemento do PXOM non terán ningún tipo de impacto 

sobre o clima da área obxecto de estudio, nin sequera a escala microclimatica. 

Calidade ambiental 

A aplicación e desenvolvemento do PXOM non terá ningún efecto sobre a calidade ambiental 

preexistente: non aumentará significativamente o tráfico rodado, polo tanto, non se producirán 

impactos na atmosfera nin contaminación acústica máis aló dos preexistentes. 

Patrimonio histórico-artístico 

A aplicación e desenvolvemento do PXOM non terá ningún efecto sobre o patrimonio cultural 

de Carral. 

Flora e fauna 

Non se rexistra ningún tipo de acción ou afección ás áreas naturais do concello, polo tanto 

non se producirá ningún tipo de afección á fauna e á flora do territorio municipal. Os ámbitos 

propostos para a ampliación da malla urbana están xa artificializados e, por tanto, carentes de 

vexetación. A ampliación dos solos industriais se desenvolve nunhas áreas xa antropizadas, e 

carentes de valores naturais. 

Paisaxe 

De todas as actuacións previstas no PXOM, o impacto paisaxístico máis significativo será o 

derivado da execución da acción de ampliación da malla urbana e a creación de solo 

industrial. Fora destes ámbitos o PXOM non intervén e, por tanto, non altera a paisaxe 

preexistente nin afecta a fitos visuais singulares. 

No caso das ampliacións da malla urbana e do solo industrial, o impacto pode considerarse 

como de carácter neutro, xa que pretende integrar na actual malla urbana edificacións xa 

existentes. 

No caso da ampliación de solo industrial, a acción persigue dotar ao concello de solo axeitado 

para o desenvolvemento das actividades económicas. 

Enerxía 

Prevense lixeiros aumentos do consumo de electricidade, derivado do eventual aumento da 

actividade industrial. 

Resíduos 

Prevense lixeiros aumentos na produción de residuos de tipo industrial, derivado do eventual 

aumento da actividade industrial. 

Incremento da contaminación e demanda de recursos 

Dadas as características das accións urbanísticas previstas, só se prevé un aumento 

significativo de materias primas e enerxía na ampliación e adecuación da área industrial. No 

caso da ampliación da malla urbana, non se prevén modificacións estruturais. 

Mobilidade-accesibilidade 

O desenvolvemento do Plan non vai alterar a actual localización dos equipamentos nin se 

producirán actuacións sobre a rede viaria actual. Polo tanto, non se prevé ningún impacto 

sobre a mobilidade da poboación nin sobre a accesibilidade ao centro urbano e aos 

equipamentos públicos. A nova masa crítica xerada na área industrial de Carral si que vai 

xerar novas necesidades de mobilidade, derivada tanto da propia actividade económica que 

se desenvolverá nela como polas necesidades de desprazamento dos traballadores. Como 

ocurre coa poboación do concello, estas necesidades resolveránse fundamentalmente por 

medios de transporte privados, dada a febleza e escasa funcionalidade do transporte público, 

sobre todo polo que fai ao horario laboral. 

Valoración dos impactos identificados 

De todos os factores ambientais considerados neste capítulo, do desenvolvemento do PXOM 

de Carral só se identifican impactos en solos, augas, paisaxe, enerxía, demanda de recursos, 

mobilidade-accesibilidade e produción de resíduos. Estes impactos proceden exclusivamente 

da ampliación do solo industrial. A ampliación dos núcleos rurais proxéctase ao longo do 

tempo, e non vai producir ningún tipo de impacto.  
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Impactos derivados da ampliación do solo industrial 

Dadas as características da acción urbanística, produciránse afeccións de tipo moderado 

sobre os solos (eventuais movementos de terras e artificialización, que serán escasos, dado o 

gfrao de artificialización preexistente), as augas (demanda de auga e aumento na demanda 

de saneamento), paisaxe, aumento no consumo de enerxía, no consumo de recursos nas 

fases de urbanización e construción da área industrial e na produción de residuos de tipo 

industrial na fase de funcionamento, aumento do tráfico rodado, que producirá un aumento 

das inmisións á atmósfera e aumento do ruido. 

Capacidade de acollida do territorio 

Dadas as características das accións urbanísticas previstas, e o medio en que se 

desenvolven, permiten concluir que a capacidade de acollida deste territorio é elevada. 

Deseño de medidas 

As medidas recollidas a continuación deséñanse tendo en conta a natureza dos efectos 

estratéxicos da alternativa seleccionada sobre as variables de sostibilidade, tanto para 

potencialos, caso de ser positivos, ou para corrixilos ou compensalos, caso de ser negativos. 

Os impactos máis importantes que se prevén no desenvolvemento e aplicación do PXOM de 

Carral procederán da propia urbanización, na súa fase de obras e na medida en que sa vaia 

desenvolvendo o Plan, impactos que son puntuais e que cesarán ao finalizar as obras. Por 

outra parte, e dado o modelo centralizado que persegue o Plan, tampouco se contemplan 

actuacións de construción de viais, senón que se aproveita e adecúa o preexistente, salvo os 

que se poidan crear como desenvolvemento do solo urbanizable. 

Posteriormente, ao finalizar as obras de urbanización, os impactos derivados dos potenciais 

incrementos de poboación a causa das novas capacidades están suficientemente 

contempladas e previstas polo Plan, e, en todo caso e no horizonte de vixencia do propio 

Plan, serán de escasa entidade e magnitude. 

Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor 

natural ou paisaxístico, e as eventuais afeccións poden derivarse das fases construtivas, 

restaurándose a naturalidade ao finalizar as obras. 

Análise de coherencia 

Coherencia externa (análise da compatibilidade estratéxica) 

Para garantir a coherencia da planificación segundo o establecido polas Directrices de 

Ordenación do Territorio, e para evitar o risco da incorporación de actuacións con criterios 

alleos e inconsistentes, sométese o PXOM a unha análise para avaliar o seu grao de 

compatibilidade coas aliñacións estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT. 

O Informe de Sostibilidade Ambiental que se analiza neste documento é parte integrante do 

proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do concello de Carral. 

A finalidade do proceso de avaliación ambiental estratéxica é integrar o medio nas políticas 

sectoriais, garantindo deste xeito a consecución dun desenvolvemento sostible que permita 

acadar os grandes retos en materia de prevención e redución da contaminación, uso racional 

dos recursos naturais, innovación tecnolóxica e cohesión social. O proceso fomenta, así 

mesmo, a transparencia e a participación cidadán que permita o acceso a unha información 

exhaustiva e fidedigna do proceso planificador. 

O concello de Carral, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal e, 

polo tanto, órgano promotor do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, inicia os 

traballos para a elaboración do PXOM no ano 2013. Posteriormente emite, en abril do 2009, o 

Informe Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, cuio contido se 

axusta ao especificado no artigo 18 da Lei 9/2006, dándose comezo á avaliación. 

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 

remite ao órgano promotor, en xaneriro de 2014, o “Documento de referencia para a AAE do 

PXOM do Concello de Carral. 

A continuación se describen as medidas establecidas en función dos efectos previsibles da 

implementación do PXOM do concello de Carral e a súa compatibilidade e coherencia cos 

obxectivos e criterios das Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente 

o 10 de febreiro de 2011 (DOG de 22 de febreiro de 2011). 

Consideración dos aspectos claves para a sostibilidade 

Calidade do solo 

O PXOM promove un uso eficiente e sostible do solo, promovendo accións urbanísticas que 

non supoñen consumos inxustificados de solo, como a completación e compactación dos 

núcleos urbanos preexistentes; e a rehabilitación. 

O equilibrio entre a necesidade de ocupación do solo e a planificación prevista polo Plan está 

xustificada ao longo de varios puntos da Memoria do PXOM, sendo especialmente relevante 

ao respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

Do total da superficie municipal de Carral, cuantificada segundo a cartografía en 48,4 km² 

(4.840,57 Ha), aparece clasificada como solo urbano un 2,52% en tres núcleos urbanos, 

como solo de núcleo rural coas súas dúas clasificacións un 9,62% do termo municipal, 

distribuído en 125 entidades singulares de poboación, un 2,22% como solo urbanizable 

delimitado, e un 85,64% como solo rústico protexido, do que un 1,29% é de protección de 

espazos naturais, un 34,00 forestal, un 33,18% de protección agropecuaria, un 5,04 de 
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infraestruturas e un 9,73% de protección de augas, repartíndose o resto do termo municipal 

en proporcións menos significativas. 

Non se producirán afeccións de solos situados nas proximidades de áreas naturais, 

protexidas ou non, patrimoniais ou de carácter arqueolóxico. Evitarase calquera tipo de 

zonificación que derive en fragmentación do territorio, e as actualizacións colindantes coas 

áreas naturais contarán con panos ou sistemas amortecedores que sexan efectivos, evitando, 

na medida do posible, calquera tipo de interacción entre as áreas naturais e as xa 

antropizadas. 

Os solos xa antropizados terán prioridade no referente a súa ocupación, procurando a 

compactación e a continuidade destes espazos, procurando o mínimo consumo deste 

recurso. 

Vocacionalidade de ámbitos 

Este PXOM evita calquera tipo de afección urbanística en ámbitos de protección forestal, 

natural ou agropecuarias. 

O PXOM clasifica o 85,64% do termo municipal como solo rústico en función das 

características productivas, paisaxísticas ou medioambientais que concorren en cada zona, 

do que un 1,29% é de protección de espazos naturais, un 9,73% de protección de augas, e 

un 34,00% é de protección forestal. 

A superficie clasificada como solo rústico de protección agropecuaria abarca o 33,18% de 

todo o territorio. 

A superficie clasificada como núcleo rural, solo urbano e urbanizable ascende ao 14,36% do 

concello (693,81 Ha). 

Exposición a riscos 

Na información urbanística do PXOM do Concello de Carral inclúese un plano de asignación 

de riscos, poidéndose constatar que os núcleos rurais non ocupan espacios cualificados 

como de risco alto ou medio.  

Integración paisaxística 

Polo que fai á paisaxe, o ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da 

urbanización, considérase que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto nos 

núcleos urbanos do concello de Carral como nos núcleos rurais, o Plan contempla, como xa 

se ten dito, accións de compactación, regularización e colmatación de espazos intersticiais, 

velando pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante, 

evitando, en todo caso, presións sobre os elementos singulares da paisaxe. Amais, o Plan 

contemplará medidas activas de elementos que contribúan á calidade da paisaxe. 

Conservación do patrimonio natural e cultural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Carral, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. As diversas figuras de 

protección presentes no planeamento están de acordo coa lexislación sectorial vixente. 

Potenciarase un tipo de relación humana coas áreas naturais que sexa compatible coa súa 

protección e conservación. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente, establecendo medidas para minimizar os efectos dos lumes 

forestais. 

O Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural. 

O Plan protexe os enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e arqueolóxico e ten 

actualizado e catalogado o parque de edificios destacables. Polo que fai á rehabilitación, esta 

corresponde á iniciativa privada. 

Fragmentación do territorio 

Ningunha das accións urbanísticas (solos urbanizables, infraestruturas, etc) propostas polo 

Plan xeran fragmentación ecolóxica do territorio. 

O Plan non contempla a construción de novo viario salvo no interior dos solo urbanizables, 

que en todo caso debe considerarse local. 

Competitividade económica 

O PXOM xustifica oportunamente a necesidade de solo industrial, e prevé varios 

asentamentos industriais (S-01 e S-07), que constitúen ampliacións do solo industrial xa 

existente e, no caso do S-07, responde a unha regularización de actividades xurdidas ao 

marxe do planeamento. 

Equilibrio no desenvolvemento económico 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades 

das actividades económicas actuais e potenciais de Carral, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. 
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Cohesión social 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Carral á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, valorando as súas necesidades 

presentes e futuras. 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial 

segundo as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no 

deseño tanto das infraestruturas como dos equipamentos e redes de espazos e centros 

públicos, suficientes e ben comunicados e accesibles a toda a poboación. Garántese tamén a 

proporción regulamentaria de vivendas protexidas. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística, para 

o que o Plan se presentará, en forma de charlas, á poboación, en Carral, en tódalas 

parroquias e, en xeral, onde sexa requirido pola poboación, resolvendo as dúbidas que 

poidan ter os interesados ou a poboación en xeral. 

Calidade de vida 

O Plan garante o acceso a espazos libres e aos equipamentos culturais e de lecer á 

poboación do concello. 

Gobernanza 

As determinacións contidas polo PXOM adoptaranse seguindo o principio de actuación e 

colaboración interadministrativa, co obxectivo de que cada administración artellará os medios 

axeitados para que as demais poidan participar nas decisións propias mediante o 

procedemento que se estime ou, no seu caso, a través dos órganos de coordinación que 

poidan existir. 

Calidade do aire 

A fonte máis importante de contaminación atmosférica que afecta a este territorio son as 

emisións da central termoeléctrica de Cerceda e, por tanto, ded carácter esóxeno ao concello. 

Calidade da auga 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello terán a dimensión axeitada para 

a poboación de Carral e o seu eventual crecemento, subsanándose as deficiencias que na 

actualidade persisten nestes eidos. Máis concretamente, o sistema de abastecemento 

deseñarase tendo en conta as variacións estacionais dos recursos e a demanda. O sistema 

de depuración estimará o volume de augas residuais segundo a súa tipoloxía e deseñará as 

instalacións de xeito que produzan o mínimo impacto nos cursos fluviais onde se virtan os 

efluentes xa depurados. 

Por tanto, a capacidade de recarga do sistema de abastecemento debe ser suficiente para a 

poboación actual e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a 

variabilidade interanual da dispoñibilidade do recurso. 

No Documento de Aprobación Inicial se indican as capacidades, potencialidades e 

necesidades dos servizos de abastecemento e saneamento, así como a poboación total que 

dispón destes servizos e a súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade do sistema 

segundo a variación anual da demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de 

saneamento da poboación co fin de garantir a depuración dos efluentes. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, se formulará un sistema de mantemento e limpeza periódicos 

das fosas sépticas que permanezan no territorio municipal. Por outra parte, a extensión 

prevista das redes municipais minimizará este impacto. 

O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico. Así 

mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e residuais. 

No Documento de Aprobación Inicial do PXOM inventaríase o Solo Rústico de Protección de 

Augas. 

Os eventuais focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convenientemente 

inventariados, así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

Consumo de recursos hídricos 

No concello de Carral existe unha rede de subministración de auga potable que cobre os 

principais núcleos do ámbito municipal. No resto do territorio, o abastecemento faise, en xeral, 

por medios propios, mediante pozos de auga individuais, ou pequenos abastecementos, por 

gravidade, desde o manancial ata depósitos reguladores en puntos de maior cota que as 

vivendas, e dende estes en tubarias de neopreno ata os puntos de consumo. 

Este abastecemento cobre a totalidade dos solos urbanos e os principais asentamentos do 

concello, quedando sen abastecer tan so os núcleos máis rurais do concello e o asentamento 

do Monte Castelo, no monte Xalo. 

Este asentamento conta co seu propio sistema de abastecemento, aínda que este está 

xestionado aínda polos veciños posto que a urbanización está sen rematar e polo tanto sen 

entregar ó concello. Non se teñen datos da súa capacidade e calidade. 

Consumo enerxético 
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O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

A iluminación pública faise con 1.193 puntos de luz, cunha potencia eléctrica instalada de 149 

Kw. Non existen sistemas reductores de fluxo nas luminarias ou medidas de aforro 

enerxético, nin ordenanza de soterramento da rede eléctrica. Tampouco existen sistemas ou 

instalacións de enerxías renovables. 

Xeración de residuos 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión, en función dos crecementos 

previstos e o aumento asociado de produción de RSU da actual planta de transferencia a 

SOGAMA. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU, con facilidades para 

o reciclado dos diferentes tipos de residuos. Na actualidade, non existe punto limpo en Carral. 

Canto da recollida do lixo, Carral pertence a SOGAMA, e leva o lixo directamente ao 

complexo de Cerceda. 

Necesidades de mobilidade 

O Plan concentra os servizos e equipamentos públicos, e tamén privados, no núcleo de 

Carral, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación municipal, para ter a 

mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do transporte público ou 

privado. 

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi 

complicado, porque a iniciativa privada está ausente a causa da falla de rendibilidade das 

explotacións e porque as competencias para outorgar liñas de transporte non están nos 

concellos. 

Equilibrio no reparto modal 

Na medida das súas posibilidades, e tendo en conta a escala do suxeito de planeamento 

(municipal), o Plan favorecerá o emprego de medios de transporte alternativos ao automobil, 

potenciando o emprego do transporte público. 

 

Proceso de decisión 

Coherencia en fervenza 

En relación cos obxectivos estratéxicos das Directrices de Ordenación do Territorio están os 

criterios e obxectivos do PXOM do concello de Carral: 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal deberá ter en conta o carácter comarcal e 
supracomarcal dos fenómenos analizados, e tratar de equilibrar un desenvolvemento local 
que potencie a sustentabilidade e o respecto ó medio ambiente, prestando especial atención 

á resolución dos comunicacións e á súa imbricación territorial. Deberá artellar axeitadamente 

os usos propios do medio rural entendido como recurso, co respecto ó medio ambiente, 

garantindo a axeitada convivencia de ambos dous, nun entendemento do territorio como un 

todo descontinuo e hibridado. 

O territorio conserva as características dos núcleos rurais tradicionais de orixe, tendo 
soportado unha presión urbanística dende o punto de vista residencial, elevada nas 
parroquias máis próximas a Santiago e Oroso e baixa no resto do termo municipal, máis 
acentuada ademais ó longo das principais estradas que atravesan o concello. O Plan deberá 

artellar a relación entre núcleos e periferia rural, dotando de servizos e estándares axeitados 

aos núcleos, e ordenando os usos propios do territorio. 

Por outra banda, o solo rústico do concello de Carral constitúe un recurso dinámico, sobre 
todo cun importante sector gandeiro, na actualidade en proceso de reconversión. Vinculado a 

este sector gandeiro comeza a xurdir unha pequena industria vinculada á primeira 
transformación dos produtos agrogandeiros e ó servizo da propia actividade como talleres, 
almacéns de pensos e produtos fitosanitarios, etc. 

Por último, existen no ámbito do solo rústico do concello importantes áreas con interese 
medioambiental ou paisaxístico, principalmente vencellados ás beiras dos ríos, cuia 
protección deberá ser abordada polo presente Plan Xeral. 

Dentro deste marco legal de referencia a Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal 

de Carral procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos xerais 

para a redacción do planeamento: 

O planeamento xeral que se debe considerar á hora de abordar o Plan Xeral de Carral, é a 

adecuación dos crecementos actuais ao marco da nova lexislación do solo, sen pretender 

polo tanto modificacións, se non encauzar as tendencias existentes. 

Con este planeamento levarase a cabo a clasificación do solo e a delimitación dos núcleos de 

poboación, tanto rurais como urbanos. 

Ademais disto, partirase como base do planeamento vixente, tentando non modificar aquelas 

zonas que xa adquiriran o estatus de solo urbano ou de núcleo e aumentándoo o reducíndoo 
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onde o desenvolvemento urbanístico prevexa. Deberase procurar manter unha localización 

dos usos de acordo coa realidade actual, de forma que se dea unha grande multiplicidade de 

usos dentro do mesmo solo, tentando non planear segregacións en contra da utilización real 

do solo, sempre que se manteña unha calidade medioambiental suficiente, pola 

compatibilidade de usos superpostos. 

Por outra banda deberase dar encaixe legal axeitado á modificación de uso de parte do 

polígono dos Capelos (de residencial a industrial) así como dos asentamento xurdidos á 

marxe do planeamento, incluído o asentamento do Monte Castelo. 

Dentro deste marco legal de referencia o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carral 

procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos xerais para a 

redacción do planeamento: 

a) A regulación da actividade construtiva repartida uniformemente por todo o termo municipal, 

sobre todo nos núcleos rurais mellor comunicados e no solo clasificado como solo urbano, 

limitado polo estipulado nas NN.SS. Municipais e as normas de aplicación directa marcadas 

pola Lexislación do Solo, coas limitacións de xestión que estas soportan, creou diferenzas no 

ordenamento urbanístico municipal, que se acentúan coa aparición dunha serie de 

construcións que se ben se poden incluír nun proxecto ordenador global, a día de hoxe 

carecen de legalidade ou xurdiron á marxe desta. 

b) A crecente importancia das vías de comunicación, así como a obtención do solo necesario 

para completar os servizos públicos e sistemas xerais de Carral fan necesaria a redacción do 

PXOM, para adecuar o planeamento ás novas formas de concibir a ordenación do territorio 

municipal e comarcal, así como permitir a introdución dos mecanismos que a moderna 

lexislación permite a fin de facer unha normativa máis flexible nas súas determinacións, máis 

áxil en canto á súa posibilidade de xestión e execución e máis equilibrada en canto á 

ocupación do territorio. 

O modelo territorial e urbano preliminar proposto para o Concello de Carral, derivado da 

diagnose operativa exposta, baséase nos seguintes obxectivos específicos: 

a) O obxectivo fundamental, no actual solo urbano do municipio de Carral, é o de completar a 

súa ordenación, completanadoo mediante determinacións directas de xestión, ordenación e 

posterior execución. As determinacións das vixentes NN.SS. sen delimitacións de ámbitos de 

xestión, executadas por actuacións directas deben ser corrixidas adaptándoas á nova 

lexislación. 

b) Formulación dun uso equilibrado do medio rural, considerando o respecto o medio 

ambiente e a paisaxe como valores de desenvolvemento, e potenciando os usos produtivos 

intrínsecos.  

c) Equilibrio territorial no nivel de equipamentos dotacionais e estándares, utilizando como 

ámbito de referencia a parroquia. 

d) Crecemento sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, no comercio especializado, nos 

servizos á poboación e no reforzo das potencialidades industriais; establecendo unha relación 

axeitada entre o medio natural e o construído. 

e) Interese pola consecución dunha rede de espacios públicos de calidade. 

f) Procura dunha escala de pormenor para a continuidade e a integración, como 

manifestación dunha actitude concreta e realista de cara a resolver problemas correctamente 

dimensionais en escala e funcionalidade. 

g) Participación real nos procesos de definición e posterior xestión do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. 

Os criterios e obxectivos específicos son os seguintes: 

O novo planeamento do concello de Carral deberá mellorar a calidade da ordenación 
urbanística establecida polo vixente PXOM de cara a favorecer o desenvolvemento 

equilibrado e sostible do territorio, contribuír a elevar a calidade de vida, garantir unha 
vivenda digna e favorecer a cohesión social da poboación, protexendo e potenciando o 
importante patrimonio natural e cultural. 

O Planeamento establecerá os índices ou límites de sustentibilidade, de aplicación inmediata 

e efectiva para o planeamento, entendida a súa aplicación referida á verificación do 

cumprimento de límites de crecemento ou desenvolvemento. 

Adicionalmente, estableceranse as reservas de solo necesarias para a implantación das 
dotacións públicas e sistemas xerais necesarios para satisfacer as necesidades colectivas do 
conxunto dos cidadáns, que se actualizan baixo a óptica das novas esixencias de calidade 
ambiental urbana, de vida e de cohesión social. Introduciranse tamén condicións e normas de 

calidade urbana, que afectan tanto ós novos viarios que se van implantar coma ó equilibrio 

entre usos e actividades, e á necesidade de evitar barreiras arquitectónicas para que as 

persoas con mobilidade reducida non vexan reducida a súa capacidade e acceso ós espazos 

e edificacións públicas. 

En definitiva o novo plan xeral en relación co vixente define o modelo territorial e as grandes 
liñas dos novos desenvolvementos, en esencia continuista coas existentes, polo que clasifica 
o solo, establece os elementos da estrutura xeral e orgánica do territorio, clasifica o solo 
urbano e os núcleos rurais, delimita ós sectores de solo urbanizable, fixa as áreas de reparto 

e o aproveitamento tipo, e inclúe os elementos susceptibles de protección e determina as 
previsións temporais de desenvolvemento e execución da política urbanística. 
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Coherencia transversal 

A figura de ordenación urbanística municipal vixente a día de hoxe no Concello de Carral son 

as Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento Municipal, aprobadas en 

novembro de 1993. 

A redacción do planeamento inscríbese dentro do marco da importancia da lexislación, tanto 

estatal como autonómica, aparecida nos últimos anos, e que incide nos aspectos territoriais 

da actividade económica e urbanística.  

Demanda social 

O PXOM de Carral redáctase, como xa se ten dito ao longo deste documento, porque a lei así 

o esixe. 

Consideración de alternativas. Xustificación da elección 

Ningunha das alternativas ocupa terreos que deban ser protexidos de maneira específica. 

Salvo pequenos ámbitos de núcleo histórico-tradicional, ningunha das propostas de 

desenvolvemento e delimitacións dos núcleos rurais e/ou solo urbano invaden terreo 

vinculado ás infraestructuras, ámbitos definidos como fitos paisaxísticos ou cuncas visuais, 

nin hábitats dos definidos no Atlas de Hábitats do Ministerio de Medio Ambiente. Dende este 

punto de vista calquera das tres alternativas resulta viable. 

Dende o punto de vista da integración nas infraestruturas que definen a estrutura xeral e 

orgánica do territorio, compre indicar que nas tres alternativas, os principais 

desenvolvementos se vinculan ás vías de maior capacidade do concello. 

Dende o punto de vista dos obxectivos definidos nos puntos anteriores compre indicar o 

seguinte: 

• As alternativas A e B aproveitan en maior medidas as vantaxes comparativas de posición de 

Carral, vinculada de maneira directa á N-550. 

• As alternativas A e B consolidan en maior media os núcleos principais de Carral e Tabeaio e 

da súa periferia inmediata incorporada á trama edificada mediante actuacións de carácter 

integral. 

• As alternativas A e B plantexan operacións estratéxicas de crecemento ordenado, da trama 

existente, de escala axeitada. 

• As tres alternativas propoñen opcións tanto para a residencia como para a actividade de 

maneira que os efectivos máis novos do concello non teñan que desprazarse ós concellos 

limítrofes. 

• A alternativa B establece crecementos con carácter selectivo nos núcleos rurais. 

• As alternativas A e C propoñen crear solo para o desenvolvemento de novas actividades 

empresariais. 

• Nas alternativas A e B propóñense ámbitos de xestión nos que se xerará solo de cesión co 

que acadar a diminución do déficit de dotacións. 

Alternativa A 

Establece un modelo central polinuclear. 

• A1.- Aposta polo reforzamento da centralidade de Carral apostando pola completación 

urbanística da mesma, saneando o tecido urbano existente mediante a dotación de espacios 

libres e equipamentos. 

• A2.- Complementa esta estructura central con nodos dinamizadores no extremo norte 

(Tabeaio) con clasificación axeitada nos que se mellorará o conxunto das dotacións 

urbanísticas. 

• A3.- Como actuación para o desenvolvemento plantéxase o remate da trama urbana de 

Carral con operacións de solo urbano non consolidado e urbanizable que sirvan de transición 

entre o solo urbano de alta densidade existente na actualidade e o solo rústico circundante. 

• A4.- Plantexa solo para actividades empresariais en continuidade coas xa existentes nas 

zonas mellor comunicadas (estrada N-550). 

• A5.- Plantexa a regularización de ámbitos xurdidos á marxe do planeamento. 

• A6.- O resto da ordenación municipal baséase no equilibrio territorial do concello mediante a 

utilización da estructura parroquial para a fixación de dotacións e equipamentos neste ámbito 

e a fixación de residencia nos núcleos rurais tradicionais. 

• A7.- Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos 

elementos naturais e patrimoniais. 

Alternativa B 

Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana (modelo expansivo) 

ubicados en zonas estratéxicas. 

• B1.- Como no anterior, prevese a completación da malla urbana de Carral e a súa mellora 

mediante operación de reforma interior. 

• B2.- Prevese a creación de polos alternativos a Carral en Herves vinculando operacións de 

crecemento da súa malla urbana e de segunda residencia, recollendo a edificación existente 

e mellorando as dotacións. 
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• B3.- En coherencia co anterior plantéxase un modelo non preferencial nun intento de liberar 

da presión urbanística de Carral. 

• B4.- Como modelo de desenvolvemento empresarial contémplase exclusivamente a 

regularización das actividades existentes. 

• B5.- En coherencia co anterior tamén se plantexa solo para regularización de asentamentos 

xurdidos á marxe do planeamento. 

• B5 e B6.- Tanto nos núcleo rurais como no solo rústico non se plantexan alternativas con 

respecto á anterior. 

Alternativa C 

Establece un modelo non xerarquizado. 

• C1.- Este modelo diferenciase dos dous anteriores en que non se propón ningún núcleo 

reitor, pulando polo desenvolvemento individual de cada unha das parroquias a partir de 

pequenas actuacións de desenvolvemento residencial de edificación directa. 

• C2.- Esta estrutura de asentamentos non xerarquizada compleméntase con actuacións de 

desenvolvemento residencial, vinculadas fundamentalmente ás parroquias con mellor 

accesibilidade. 

• C3.- No caso dos asentamentos rurais do concello xa se comentou no primeiro parágrafo 

que se amplían os mellor comunicados nun intento de xerar solo edificable de licenza directa 

en zonas de boa accesibilidade. 

• C4.- Plantéxase, como no caso anterior, solo para actividades empresarias buscando a 

mellor situación de conectividade, pero neste caso deseñando un parque empresarial de 

incidencia supramunicipal. 

• C5.- Dada a importancia da nova implantación industrial que se plantexa, non se considera 

ningunha área de regularización de asentamentos industriais existentes. 

• C5.- Para o resto do territorio rural do concello non se propoñen alternativas respecto ás 

definidas no modelo anterior. 

 

A alternativa 0 non se considera viable, segundo se describe no ISA. 

Ningunha das alternativas ocupa terreos que deban ser protexidos de maneira específica. 

Dende este punto de vista calquera das tres alternativas resulta viable. 

Dende o punto de vista da integración nas infraestruturas que definen a estrutura xeral e 

orgánica do territorio, compre indicar que nas tres alternativas, os principais 

desenvolvementos se vinculan ás vías de maior capacidade do concello, e que imbrican a 

este na estrutura comarcal. 

Dende o punto de vista dos obxectivos definidos nos puntos anteriores compre indicar o 

seguinte: 

• As alternativas A e B aproveitan en maior medidas as vantaxes comparativas de posición de 

Carral, vinculada de maneira directa á N-550. 

• As alternativas A e B consolidan en maior media os núcleos principais de Carral e Tabeaio e 

da súa periferia inmediata incorporada á trama edificada mediante actuacións de carácter 

integral. 

• As alternativas A e B plantexan operacións estratéxicas de crecemento ordenado, da trama 

existente, de escala axeitada. 

• As tres alternativas propoñen opcións tanto para a residencia como para a actividade de 

maneira que os efectivos máis novos do concello non teñan que desprazarse ós concellos 

limítrofes. 

• A alternativa B establece crecementos con carácter selectivo nos núcleos rurais. 

• As alternativas A e C propoñen crear solo para o desenvolvemento de novas actividades 

empresariais. 

• Nas alternativas A e B propóñense ámbitos de xestión nos que se xerará solo de cesión co 

que acadar a diminución do déficit de dotacións. 

Polo seu carácter mais apropiado para a estructura territorial de Carral, a súa 

sustentabilidade, e as tendencias sociodemográficas constatadas elixiuse para o Concello a 

alternativa A sinalada. 

Consultas e coordinación 

Para e redacción do PXOM de Carral foi creada unha comisión municipal na que estiveron 

representados todos os grupos políticos do concello. 

Por outra banda concelleiros e representantes de cada parroquia aportaron datos e 

necesidades de cada unha delas de cara a ser reflectidas no PXOM. 

No proceso de avaliación ambiental estratéxica, o documento de inicio e o documento de 

referencia estiveron dispoñibles na web da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental para calquera persoa interesada. 

O proceso de exposición ó público e de consultas ás administracións será definido no 

momento procedimental que corresponda.  
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Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carral estará vinculado xerarquicamente á 

lexislación sectorial de aplicación vixente en cada caso. 

O principal recurso de Carral é o seu propio territorio, o seu medio natural, o que, xunto á 

súas boas comunicacións no eixe Santiago-A Coruña, conduce o seu futuro á potenciación da 

actividade turística e/ou de segunda residencia (coa revitalización dos núcleos rurais) Un 

claro exemplo disto o constitúe o eco-museu da Costa da Egoa. 

Polo tanto, o efecto do Plan Xeral será a preservación e optimización dos valores ambientais, 

paisaxísticos e do patrimonio cultural, etnográfico e arquitectónico do municipio. 

A delimitación dos núcleos rurais, e a determinación daqueles que deban someterse a un 

proceso posterior de mellora, permitirá a rehabilitación do casarío existente e a construción de 

vivendas de nova planta nos seus ámbitos, mediante licenza municipal directa, o que supón 

axilizar a tramitación máis complexa que na situación actual se precisa, dando así resposta á 

necesidade de edificación residencial que, aínda que moderadamente, se poida presentar. 

Non se formulan actuacións urbanizadoras máis alá do remate das tramas urbanas 

existentes, polo que o seu impacto sobre o medio non será significativo, mentres que a 

previsión de zonas industriais permitirá o asentamento das empresas, con mellores dotacións 

e medidas de preservación do medio, redundando en beneficio da actividade económica. 

Como non pode ser doutro xeito, o Plan Xeral verase afectado polas planificacións sectorial e 

territorial de aplicación no seu ámbito territorial. Polo tanto, a lexislación sectorial vixente en 

materia de protección do medio, espazos naturais, patrimonio cultural, augas, estradas, etc., 

será determinante na delimitación das distintas categorías concordantes de solo rústico 

especialmente protexido. 

Os ámbitos recollidos polo Ministerio de Medio Ambiente no seu Atlas de Hábitats, que 

conteñan hábitats prioritarios serán clasificados como solo rústico de especial protección de 

espazos naturais. 

Os ámbitos vinculados á protección dos ríos, en función do indicado no Texto Refundido da 

Lei de Augas, en relación co indicado na LOUPMRG clasificaranse como solo rústico de 

especial protección das augas. 

Os bens a protexer de natureza arqueolóxica, arquitectónica ou etnográfica que se inclúan no 

Catálogo, determinan a aplicación da correspondente Ordenanza especial de protección do 

patrimonio ás súas respectivas áreas de protección integral e de respecto, 

independentemente da clase de solo en que se sitúen, polo que afectan igualmente ao solo 

urbano, urbanizable, rústico ou de núcleo rural que os acolla. 

Finalmente, indicar que a normativa técnica de aplicación ás obras de edificación e 

urbanización terase en consideración na Normativa Urbanística do Plan Xeral para impoñer 

as condicións que han de verificar os correspondentes proxectos, especialmente no que 

concirne a condicións de habitabilidade, accesibilidade e supresión de barreiras. 

Analízanse a continuación as afeccións sobre elementos estratéxicos do territorio. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Os efectos sobre as infraestruturas viarias non se consideran importantes, pois o PXOM non 

producirá incremento de tráfico de vehículos significativo. 

INFRAESTRUTURAS DE PRODUCIÓN E TRANSPORTE DE ENERXÍA 

Presérvanse todos os elementos de distribución de enerxía, o trazado da cal, clasifícanse 

dentro do Solo Rústico de Especial Protección de Infraestruturas. Por outra parte, as 

infraestruturas de novo trazado, que superan a responsabilidade do Concello, deberán 

preservar os espazos naturais e os de valor paisaxístico, por entender que non son 

compatibles, sendo recomendado así mesmo o seu soterramento ao paso por núcleos rurais. 

INFRAESTRUTURAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO 

É posible que estas infraestruturas sexan insuficientes para o concello, polo que o PXOM 

suporá unha mellora desta situación, propoñendo a ampliación e substitución, se é o caso, 

das redes actuais, en función dos crecementos previstos. 

TRAMA EDIFICADA 

Preténdese limitar unha urbanización expansiva, compactando a trama nas zonas máis 

adecuadas en función da aptitude das superficies do territorio. 

EQUIPAMENTOS E ZONAS VERDES 

O Plan contemplará a reserva de territorio para o aumento dos equipamentos e zonas verdes 

no contorno da capital municipal. Analizarase así mesmo a conveniencia desta delimitación 

no resto dos asentamento do termo municipal. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A evolución dos sectores económico e demográfico preséntase como positiva. A previsión do 

PXOM é que coa súa aprobación e execución o concello siga a medrar nestes aspectos, 

aumentando a súa representatividade na área metropolitana da Coruña. 

Coherencia interna 

A análise obxectiva do territorio municipal de Carral permite poñer de manifesto os 

condicionantes socioeconómicos, físicos e ambientais da situación previa (alternativa 0). 

Analizanse tamén as variables que se consideran claves  no proceso de planificación. 
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Con nesta situación, ademais dos normativamente establecidos polo contexto xurídico, os 

obxectivos do PXOM son coherentes cos establecidos nas DOT, conxugando os principios 

reitores para unha planificación sostible. 

Para acadar estes obxecftivos, o PXOM propón dúas alternativas, ademais da alternativa 0. 

Para cada unha das alternativas propostas valorouse o grao de integración dos criterios de 

sostibilidade para cada un dos elementos estratéxicos no marco dos obxectivos xerais 

establecidos. 

Ante a necesidade de adaptarse ao marco legal que esixe a esistencia dun instrumento de 

planificación consonte coa lexislación vixente, a “Alternativa 0” (seguir coa situación actual e 

non actuar) queda descartada. Descártase tamén a “Alternativa B” por considerarse menos 

sostible que a “Alternativa A”, finalmente elixida, por ser a máis sostible e a que menor 

consumo de solo contempla, sendo así, a que menor intervención territorial presenta. 
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1. Antecedentes 
O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello 

de Carral. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da Lei 9/2006 de 28 de 

abril, o que se describe no seguinte punto (Marco Normativo). 

A finalidade do proceso de avaliación ambiental estratéxica é integrar o medio nas políticas 

sectoriais, garantindo deste xeito a consecución dun desenvolvemento sostible que permita 

acadar os grandes retos en materia de prevención e redución da contaminación, uso racional 

dos recursos naturais, innovación tecnolóxica e cohesión social. O proceso fomenta, así 

mesmo, a transparencia e a participación cidadán que permita o acceso a unha información 

exhaustiva e fidedigna do proceso planificador. 

O concello de Carral, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal e, 

polo tanto, órgano promotor do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, inicia os 

traballos para a elaboración do PXOM no ano 2013. Posteriormente emite, en novembro de 

2014, o Informe Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, cuio 

contido se axusta ao especificado no artigo 18 da Lei 9/2006, dándose comezo á avaliación. 

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 

órgano ambiental no mencionado proceso de AAE remite ao órgano promotor, en xaneiro do 

2014, o “Documento de referencia para a AAE do PXOM do Concello de Carral”, tal como o 

prevé o artigo 19 da citada Lei 9/2006. Este documento de referencia determina unha serie de 

pautas adicionais para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade 

Ambiental (ISA), precisando a información que, como mínimo, deberá conter (anexo I da 

citada Lei). 

 

1.1. O marco normativo 

Con data 30 de abril do 2006 (B.O.E. núm. 102 de 29 de abril do 2006) entrou en vigor a Lei 

Básica 9/2006, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 

ambiente, que supón a transposición da Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente. No ámbito de aplicación, explicitase que os plans que afecten 

á ordenación do territorio e ós usos do solo deberanse someter á mesma. 

No seu artigo 8º, respecto dos contidos e alcance do Informe de Sostibilidade Ambiental 

(ISA), determínase que o órgano promotor deberá identificar, describir e avaliar os probables 

efectos significativos sobre o medio ambiente que poidan derivarse da aplicación do plan, así 

como das alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables, incluída, entre outras, a 

alternativa cero, que teñan en conta os obxectivos e o ámbito de aplicación do plan. 

O artigo 9º da citada Lei estatal establece que a amplitude, nivel de detalle e o grao de 

especificación do ISA determinarase polo órgano ambiental, que no noso caso, é a 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, logo de 

identificar e consultar ás Administracións públicas afectadas e ao público interesado. 

Polo que fai ós plans de ordenación municipal, esta lei supera o marco normativo anterior 

(Decreto da Xunta de Galicia 442 de 1990 de Avaliación de Impacto Ambiental e o Decreto 

327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais), que regulaba o documento esixido pola Lei 

de Ordenación Urbanística do Medio Rural de Galicia, que di que os efectos da 

documentación necesaria para os plans de ordenación municipal, é preceptiva a elaboración 

do documento “Estudio de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico”. 

Por último, coa entrada en vigor da Lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de ordenación 

do territorio e do litoral de Galicia, o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica dos 

plans e programas queda integrado e lexislado pola citada lei. 

A continuación, relacionase, por orde cronolóxica, a lexislación que ten, ou pode ter, algunha 

relación con este documento: 

Normativa comunitaria 

- Directiva 2001/42/CE de 27 de xuño, do Parlamento e do Consello relativa a avaliación dos 

efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. 

- Convenio Europeo da Paisaxe (Florencia, 2000). 

- Directiva 97/62/CE do Consello, de 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso 

científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da 

fauna e flora silvestres. 

- Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio, relativa á conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres. 

- Protocolo de Kioto, da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, de 

1998. 

- Protocolo de Montreal, relativo ás substancias agotadoras da capa de ozono (PNUMA: 

Secretaría do Ozono. Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, 1987), 

modificada polas enmendas de 1990, 1992, 1995, 1997 e 1999. 

Normativa estatal 
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- 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. 

- Real Decreto Lexislativo  1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- Real Decreto Lexislativo  1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- Real Decreto Lexislativo do Ministerio da Vivenda 2/2008, do 20 de xuño, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei do solo. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, que desenvolve a Ley 37/2003 de 17 de 

novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade ee misións 

acústicas. 

-Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

- Ley 34/2007 de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmósfera. 

-Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

- Lei 4/1989, sobre conservación de espazos naturais, fauna e flora silvestres. 

- Lei 16/85, de patrimonio histórico español. 

Normativa autonómica 

-Orden do 15/09/2008 pola que se aproban inicialmente as Directrices de Ordenación do 

Territorio de Galicia. 

-Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia. 

- Lei 6/2008, de Presidencia da Xunta de Galicia, de medidas urxentes en materia de vivenda 

e solo, polo que se modifica a Lei 9/2002. 

- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 

litoral de Galicia. 

- Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

- Decreto 88/2007 de 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies 

ameazadas. 

- Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de 

especial protección dos valores naturais. 

- Lei 15/2004 de 28 de decembro de 2004 que modifica a Lei 9/2002. 

- Lei 9/2002 de 30 de decembro de 2002 de ordenación urbanística e protección do medio 

rural de Galicia. (parcialmente modificada con posterioridade). 

- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

- Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de disciplina 

urbanística de Galicia. 

- Lei 10/1995, de 10 de marzo, de Ordenación do territorio de Galicia. 

- Lei 8/1995, de 30 de Outubro, de patrimonio cultural de Galicia. 

- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. 

-Decreto  327/1991 de 4 de outubro, de avaliación de efectos ambientais para Galicia. 

- Decreto 442/1990, de 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia. 

 

1.2. Relación do PXOM con outras lexislacións sectoriais 

Con data 30 de abril do 2006 (B.O.E. núm. 102 de 29 de abril do 2006) entrou en vigor a Lei 

Básica 9/2006, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 

ambiente, que supón a transposición da Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente. No ámbito de aplicación, explicitase que os plans que afecten 

á ordenación do territorio e ós usos do solo deberanse someter á mesma. 

No seu artigo 8º, respecto dos contidos e alcance do Informe de Sostibilidade Ambiental 

(ISA), determínase que o órgano promotor deberá identificar, describir e avaliar os probables 

efectos significativos sobre o medio ambiente que poidan derivarse da aplicación do plan, así 

como das alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables, incluída, entre outras, a 

alternativa cero, que teñan en conta os obxectivos e o ámbito de aplicación do plan. 

O artigo 9º da citada Lei estatal establece que a amplitude, nivel de detalle e o grao de 

especificación do ISA determinarase polo órgano ambiental, que no noso caso, é a 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, logo de 

identificar e consultar ás Administracións públicas afectadas e ao público interesado. 

Polo que fai ós plans de ordenación municipal, esta lei supera o marco normativo anterior 

(Decreto da Xunta de Galicia 442 de 1990 de Avaliación de Impacto Ambiental e o Decreto 

327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais), que regulaba o documento esixido pola Lei 

de Ordenación Urbanística do Medio Rural de Galicia, que di que os efectos da 

documentación necesaria para os plans de ordenación municipal, é preceptiva a elaboración 

do documento “Estudio de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico”. 
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Por último, coa entrada en vigor da Lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de ordenación 

do territorio e do litoral de Galicia, o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica dos 

plans e programas queda integrado e lexislado pola citada lei. 

O Concello de Carral dispón na actualidade para a ordenación do solo do seu termo municipal 

de Normas Subsidiarias e Complementarias,  aprobadas en novembro de 1993. 

 

Listado da normativa e as actuacións previstas polos distintos organismos sectoriais: 

 

• Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas. Consellería de Medio Ambiente, Territorio 

e Infraestruturas. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: AC-

222, AC-223 e AC-542. 

- Afeccións: 100 metros en autovías e 30 metros en estradas convencionais, medidos a 

partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito, a lexislación sectorial fixa as diferentes 

zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Demarcación de 

Carreteras del Estado en Galicia. 

- Lexislación sectorial: Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Ámbito: estradas de titularidade estatal que discorren polo termo municipal: N-550 e A-

6. 

- Afeccións: 100 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación para 

autopistas, autovías e vías rápidas e 50 metros para o resto das estradas. Neste ámbito a 

lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: texto refundido da Lei de Augas aprobado por R.D.L. 1/2001, de 

20 de xullo. Regulamento do D.P.H. RD 849/1986 de 11 de abril, modificado polo RD 

606/2003 de 23 de maio. Plano Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC) aprobado por RD 

1332/2012. 

- Ámbito: augas continentais, cauces de correntes naturais, continuas ou descontinuas, 

leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en cauces públicos, acuíferos 

subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de afección dos recursos hidráulicos. 

- Afeccións: as marxes dos cauces están suxeitas, en toda a súa extensión lonxitudinal, a 

unha zona de servidume de 5 metros de anchura, para uso público e unha zona de policía de 

100 metros de anchura, no que se condicionará o uso do solo e as actividades que nel se 

desenrolen. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente 

as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espazos 

naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 de xuño do 2003, nº 115). Lei 9/2001, 

do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección 

ambiental de Galicia. Espazos naturais e inventario de patrimonio das Normas 

Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG nº72 de 16 de abril. 

- Ámbito: espazos naturais inventariados, humidais e calquera outro elemento incluído 

nalgún dos inventarios sectoriais. Sistema Fluvial do río Tambre, incluído na Rede Natura 

2000. 

- Afeccións: variables en función do espazo natural protexido. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura e Turismo. 

Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 16/1985, de 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico Español. Lei 

8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Decreto 449/1973, do 22 de 

febreiro, sobre protección dos "hórreos" e "cabazos". Decreto 571/1963 de 14 de marzo, 

sobre protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo 
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e pezas similares de interese histórico-artístico. Decreto de 22 de abril de 1949 sobre 

protección de castelos españois. 

- Ámbito: elementos arquitectónicos e xacementos arqueolóxicos catalogados polas 

Normas Subsidiarias Provinciais, municipais ou incluídos nalgún dos inventarios da Dirección 

Xeral de Patrimonio. 

- Afeccións: variables entre os 50 m e os 200 m dende o punto máis exterior do elemento 

que se protexe. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Deputación Provincial da Coruña. 

- Lexislación sectorial: Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal: EP-

0103, EP-0106, EP-1704, EP-1708, EP-2101, EP-2102, EP-2104 e EP-2105. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito 

a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

1.2.1. As Directrices de Ordenación do Territorio 

En Galicia, a Lei 10/1995 de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, configura 

as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) como un instrumento de carácter global, 

expresión da política territorial, que debe constituir o marco xeral de referencia establecendo 

as pautas espaciais de asentamento das actividades, de acordo coas políticas sociais, 

económicas e culturais emanadas da comunidade, integrando, no seu caso, as emanadas 

dende o Estado, así como as propostas que xurdan dende as entidades locais. 

En cumprimento desta prevision, mediante o Decreto 19/2011 de 12 de febreiro, se aproban 

definitivamente as DOT, coa finalidade básica de definir un modelo territorial para Galicia, e 

que servirá de referencia para o resto das figuras de planificación e actuacións que 

desenvolvan tanto as administracións como os particulares. 

As Directrices de ordenación do Territorio (DOT) constitúen o primeiro instrumento de 

ordenación territorial que establece as regras para a implantación dos usos e actividades en 

coherencia coas necesidades sociais, económicas, culturais e ambientais. Na medida en que 

apostan pola sostibilidade, a cohesión social e o crecemento económico equilibrado, resultan 

plenamente coherentes cos obxectivos anunciados para as determinacións específicas para 

os espazos rurais, compartindo un mesmo modelo territorial. 

Segundo as Directrices de Ordenación do Territorio, o concello de Carral encádrase dentro da 

categoría dos espazos rurais, dentro do grupo dos espazos rurais integrados, que se 

corresponden coas áreas máis próximas ás áreas urbanas, de xeito que as súas dinámicas 

está claramente marcadas pola influencia, neste caso, da área metropolitana da Coruña, e da 

propia capital provincial, cidade da que dista apenas 17 Km. 

Estes espazos caracterízanse por un axeitado acondicionamento territorial e unha 

considerable presión dos usos urbanos (equipamentos, dotacións, infraestruturas, segundas 

residencias…), impulsados por unha evolución positiva da demografía, en ocasións actuando 

como satélites da expansión urbana das cidades veciñas, ata corformar áreas urbanas máis 

ou menos cohesionadas.  

No capítulo 6 da Memoria do PXOM atópase unha relación do Plan coas determinacións 

excluintes e orientativas das DOT. 

1.2.2. O Plan Director da Rede Natura 2000 

Habida conta da presenza que ten neste concello a Rede Natura 2000 no LIC-ZEPVN Encoro 

de Abegondo-Cecebre, que afecta a 23,7 Ha (o 0,5% do territorio municipal), terase en conta 

o recollido polo Plan Director da RN2000, como instrumento básico para a planificación e 

xestión dos espazos protexidos da Rede Natura 2000 de Galicia. 

1.2.3. A Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo 

Aos efectos da planificación do territorio municipal, e en tanto non se aprobe o 

correspondente Plan Rector de Uso e Xestión, o Plan terá en conta que o concello de Carral 

está integrado na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo, aprobada pola 

UNESCO en 2013, sobre todo no relativo ao tratamento do solo rústico, xa que o concello de 

carral se atopa nunha área periurbana. 

As reservas da biosfera constitúen unha rede mundial que contribúe a acadar os obxectivos 

do Convenio de Diversidade Biolóxica e o Programa 21, que xurden da Conferencia das 

Nacións Unidas sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento de 1992. 
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2. Determinación do ámbito de influencia 

2.1 Descrición xeral do territorio 

 

O concello de Carral pertence á provincia da Coruña, e está encadrado na comarca urbana 

da Coruña. Carral ten 6.118 Hab (2014), repartidos entre oito parroquias (Beiras, Cañás, 

Paleo, Quembre, Sergude, Sumio, Tabeaio e Vigo), 125 entidades singulares de poboación, 

41 núcleos e 84 entidades en diseminado. 

A superficie do concello é de 48 Km2, polo que a densidade de poboación é moi elevada 

(127,5 Hab/Km2), feito que se explica pola relativa proximidade do concello á cidade da 

Coruña, e porque se atopa dentro do ámbito de influencia da área metropolitana da capital 

provincial. Así mesmo, Carral se atopa en pleno Eixo Etlántico, situándose entre Santiago (45 

Km) e A Coruña (17 Km). 

 

O poboamento está situado preferentemente no espazo central e na metade norte do territorio 

municipal, ámbitos onde as condicións topográficas son máis favorables ao asentamento da 

poboación a ao desenvolvemento da rede viaria. 

Dende o punto de vista xeográfico, Carral participa da suavidade topográfica do relevo das 

Mariñas, pero cara ao oeste é montañoso, situándose no bloque tectónico do Xalo, con 

alturas superiores aos 400 m, e tamén polo sur, formando parte do escarpe topográfico da 

Comarca de Ordes, situado entre os 300 e os 400 m de altitude. Entre ambos bloques 

elevados se desenvolve o amplo val do Barcia, drenado polo río Barcés, afluente do Mero, val 

que recolle a maior parte do poboamento do concello. 

alberto.fuentes
Sello Diego transparente



EXCMO. CONCELLO DE CARRAL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  34

O clima ten un carácter oceánico, máis neto cara ás Mariñas, e algo máis suavizado cara ao 

sur, onde a maior altitude fai que as temperaturas presenten valores algo máis extremos que 

na metade norte, máis próxima ao mar. As precipitacións son abondosas, con certo déficit 

hídrico estival. 

2.2. Descrición do PXOM 

A figura de ordenación urbanística municipal vixente a día de hoxe no Concello de Carral son 

as Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento Municipal, aprobadas en 

novembro de 1993, polo que xa transcurriron máis de 20 anos dende a súa aprobación. 

No tempo de vixencia do planeamento de Carral levaronse a cabo actuacións de 

planeamento de desenvolvemento, como o plan parcial de actuación mixta (industrial-

residencial) “Os Capelos; así como un estudo de detalle no solo urbano de Tabeaio. 

A lexislación urbanística ó abeiro da cal foi aprobado o planeamento vixente (principalmente o 

texto da Lei 6/1998 sobre Réxime do Solo e Valoracións, de 13 de abril, e a Lei 1/1997, de 24 

de marzo, do Solo a Galicia), foi obxecto dunha substancial transformación tanto a nivel 

estatal como autonómico nestes últimos anos, polo que o contido e determinacións do 

planeamento actual non se encontran adaptados á lexislación vixente. 

O novo marco legal, entre outras cousas, supón un cambio importante das categorías do solo 

e do réxime de aplicación ás mesmas, o que fai ineludible unha revisión total do planeamento 

actual, no cal a clasificación do solo non se adecúa a lexislación urbanística actual, 

fundamentalmente a Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia. 

O Concello de Carral forma parte da área rexión urbana ártabra. Na última década, o sector 

da construción en Carral experimentou un importante pulo, tanto na construción de edificación 

residencial, de modo moi significativo na propia vila e nas parroquias de Vigo, Cañás e 

Tabeaio, coma noutro tipo de construcións, principalmente de tipo industrial no ámbito do 

polígono industrial dos Capelos. O Plan Xeral de Ordenación Municipal terá en conta o 

carácter Comarcal e Supracomarcal dos fenómenos analizados, desde o seu ámbito 

necesariamente municipal, e terá como obxectivo lograr equilibrar un desenvolvemento local 

que potencie a urbanidade e a consecución dun nodo central no concello, tanto dende o 

punto de vista das dotacións como da edificación, coa condición de sostible do Medio Rural e 

o respecto ao Medio Ambiente, prestando especial atención á resolución dos comunicacións 

tanto endóxenas como esóxenas e á súa superposición territorial. Deberá artellar 

axeitadamente os usos propios do medio rural (parroquias do sur), entendido como recurso, 

cos de carácter urbano, garantindo a axeitada convivencia de ambos dous, nun 

entendemento do territorio como un todo descontinuo e hibridado. 

A presión urbanística residencial concentrouse, no concello de Carral, fundamentalmente na 

Vila de Carral e nas parroquias de Tabeaio, Cañás e Vigo, máis próximas á Coruña e ó 

veciño concello de Cambre. As boas comunicacións coas que contan estas dúas últimas cara 

ó concello veciño, favoreceron este crecemento, que nalgúns casos acabou xerando  

verdadeiras travesías urbanas de varios quilómetros de lonxitude. A concentración parcelaria, 

nestas parroquias, nas que a explotación agrícola e gandeira do solo é meramente 

testemuñal, creou unha serie de pistas de concentración que están a día de hoxe a servir de 

apoio a este importante crecemento de parroquias que se van urbanizando a partir de orixes 

claramente rurais. A tipoloxía de edificación que predomina é a edificación colectiva na Vila 

de Carral e a vivenda unifamiliar illada no resto do termo municipal, mesmo no solo urbano de 

Tabeaio. O resto do territorio, ó sur da capital municipal, conserva as características dos 

núcleos rurais tradicionais de orixe, tendo soportado neste caso unha presión urbanística 

menor desde o punto de vista residencial, aínda que varía segundo os lugares. O Plan deberá 

artellar a consecución dunha nova centralidade con relacións coherentes coa periferia rural, 

potenciando as comunicacións cos concellos limítrofes e dotando de servizos e estándares 

adecuados aos núcleos rurais, ordenando os usos propios do territorio e formulando un 

documento flexible capaz de dar resposta ás oportunidades comparativas que xurdirán no 

tempo. 

A ampliación do solo industrial,na actualidade en fase de colmatación, aumentará a 

importancia do sector industrial de Carral e marcará o desenvolvemento futuro do concello. 

A compoñente agraria do solo rústico do Concello de Carral diminuíu a súa importancia como 

soporte de actividades económicas, xa que a agricultura está en franco retroceso. Nesta zona 

a actividade agraria ven perdendo importancia porque cada vez é menor a poboación que se 

dedica exclusivamente a esta actividade: mentres que en 2006 un 6,7% dos activos figuraban 

como traballadores autónomos do sector agrario, en 2014 é o 1%. Aínda así a superficie 

agrícola non diminúe nesa proporción posto que parte desa perda en número de activos 

empregados no sector primario débese á maior profesionalización das labores agrícolas, coa 

aparición de invernadoiros e viveiros. 

Por outra banda existen no ámbito do solo rústico do concello importantes áreas con interese 

medioambiental ou paisaxístico, tanto na beira de certos ríos como nas serras, cuxa 

protección deberá ser abordada polo presente Plan Xeral. A súa protección e mellora será 

formulada polo Plan como eixo para o desenvolvemento sostible do Concello. 
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3. Análise obxectiva da situación actual: factores sociais e económicos 

3.1. Demografía e poboamento 

O estudio da poboación ten un interese decisivo en calquera traballo de planeamento físico. O 

coñecemento de cuestións tais como a dimensión do stock de poboación e a súa evolución 

histórica, o movemento natural ou os movementos migratorios, a estrutura de idades e sexos 

ou a distribución da poboación sobre o territorio é de primordial interese á hora de establecer 

a ordenación física do mesmo. 

Por outra parte, a realización dunhas predicións da futura poboación en función do seu 

comportamento histórico é un requirimento esencial para orientar a ordenación con criterios 

rigorosos. 
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Carral, grazas á súa posición no eixo atlántico, moi perto da cidade da Coruña e inmerso na 

área de influencia da capital, non segue a tendencia demográfica da maior parte dos 

concellos rurais galegos, tendencia que se pode resumir nunha continuada perda de 

poboación e o conseguinte envellecemento demográfico. Pola contra, e como se pode ver na 

gráfica anterior, a poboación municipal medra (período 1996-2011) logo de un período de 

perda demográfica (1981-1991) e outro de estancamento (1991-1996). Nos últimos anos 

apreciase outra vez unha lixeira tendencia ao estancamento, aínda que a situación 

demográfica de Carral é moito mellor que outros moitos concellos galegos, e conta cunha 

poboación máis nova. Este relativo dinamismo demográfico explícase polos fenómenos 

expulsivos xerados na gran cidade, como o prezo da vivenda. 

 

O concello de Carral conta, segundo o Padrón de 2014 cunha poboación de 6.118 habitantes1 

(5.282 en 2001, o que implica un incremento do 15,9 % en pouco máis de dez anos). Das 

parroquias que compoñen o municipio, San Martiño de Tabeaio (898 hab) e Santo Estevo de 

Paleo (2839 hab), son as mais poboadas, representando o 62% da poboación total. 

Séguenlle, de lonxe, as parroquias de Santa Mariña de Beira (537 hab) e Santaia de Codeso 

(485 hab), sendo a parroquia de San Xián de Sergude (160 hab) a menos poboada. 

En comparación co contexto demográfico galego, onde a tónica xeral é o envellecemento da 

poboación, a estrutura demográfica de Carral presenta unha relativamente boa situación, e 

non está moi envellecida: o 13,1% da poboación ten menos de 16 anos, o 64% ten entre16 e 

64 anos, mentres que o 22,9% ten 65 ou máis anos. A idade media da poboaciòn é de 45,3 

anos (ano 2014), cifra positiva se temos en conta que a media de Galicia está por riba dos 52 

anos. 

                                                 

1 3.011 homes e 3.107 mulleres. 
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estrutura demográfica
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Segundo os indicadores demográficos do Padrón de 2013, a taxa bruta de natalidade é de 9,2 

‰, e a taxa de mortalidade é de 11,2 falecementos por cada 1.000 Hab, ambas taxas tamén 

están por baixo das medias galegas (7,7 e 10,7 ‰ respectivamente). Pola súa parte, o índice 

de envellecemento é de 142,1 (2014). 
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De todas formas, o relativo equilibrio das taxas máis recentes de natalidade e de mortalidade 

abocan a un crecemento vexetativo “0” ou negativo. Así, en 2014 se produxeron 56 

nacementos e 68 falecementos, e entre 1984 e o 2012 o saldo foi sempre negativo, o que 

significa que a vitalidade demográfica que se aprecia a partir do ano 1996 débese máis, como 

xa se ten dito, a fenómenos migratorios que á propia dinámica demográfica natural de Carral. 
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Efectivamente, observando a gráfica da evolución do saldo migratorio, advírtese que, despois 

de un período negativo (ata 1994), o saldo medra durante case que 17 anos, ata 2012, en 

que se produce unha caida, producida por un aumento das emigracións e unha ralentización 

da inmigración (entradas). 

Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográfico 1,5
Densidade de poboación 127,7
Idade media no 1 de xaneiro 44,9
Porcentaxe de poboación menor de 20 anos 15,7
Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos 61,9
Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos 22,4
Índice de envellecemento 143
Índice de sobreenvellecemento 13,5
Índice de dependencia global 52,9
Índice de dependencia xuvenil 18,7
Índice de dependencia senil 34,2
Índice de estrutura da poboación en idade activa 102,8
Índice de recambio da poboación en idade activa 189,2
Índice de masculinidade 97,4
IGE. Indicadores demográficos

indicadores demográficos (ano 2012)
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PARROQUIA TOTAL HOMES MULLERES
CAÑÁS (SANTA BAIA) 382 195 187
PALEO (SANTO ESTEVO) 2978 1448 1530
QUEMBRE (SAN PEDRO) 336 156 180
SERGUDE (SAN XIÁN) 161 76 85
SUMIO (SANTIAGO) 414 211 203
TABEAIO (SAN MARTIÑO) 868 428 440
BEIRA (SANTA MARIÑA) 500 260 240
VIGO (SAN VICENTE) 484 242 242
Fonte: Nomenclator de Galicia 2013 (INE, PMH-EEN)  

A estrutura demográfica de Carral pode verse gráficamente na pirámide de poboación, que na 

actualidade aínda conserva a forma típica de campana, aínda que a base é mais estreita do 

que se considera normal, feito que indica que os grupos de idades máis novas están en 

menor proporción que os de maior idade. Isto significa que a poboación comenza a 

envellecer, dada a tendencia do movemento natural da poboación. A partir do grupo dos 30 

anos, a pirámide comportase con máis normalidade, perdendo amplitude cada grupo de 

idades conforme se ascende cara ao cúmio. 

En definitiva, como xa se ten dito, e dentro do contexto demográfico de Galicia, Carral está en 

boa situación, cunha poboación ainda pouco envellecida, e con certo dinamismo demográfico, 

representado por unhas taxas de natalidade elevadas. O resto dos indicadores permiter 

supoñer que a situación demográfica non presenta características negativas irreversibles, 

sobre todo se continúa o aporte de poboación nova que buscan no concello mellores 

condicións de vida. 
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3.2. Actividade económica 

O modelo económico de Carral hai tempo que deixou de depender do sector primario, debido 

á xa comentada posición xeográfica de Carral, no Eixo Atlántico e moi perto da cidade da 

Coruña. Esta proximidade é a causa da formación da ocupación por sectores, xa que esta 

composición depende en maior medida desta proximidade á Coruña, importante xacememnto 

de emprego, que da especialización do tecido económico de Carral. Así, o sector primario 

ocupa un posto testemuñal, baseado nunha agricultura a tempo parcial, que representa a un 

6,6% dos ocupados2. A industria ocupa a un 29,7% da poboación activa (19.4% na industria e 

10,3% na construción), dos que boa parte traballan na área metropolitana da Coruña. Por 

último, o sector terciario ocupa a un 63,7% dos activos, dos que tamén boa parte deles 

traballan na área da Coruña, xa que o concello ten un sector servizos pouco especializado, 

destinado a satisfacer as necesidades máis básicas da poboación municipal. A taxa de 

actividade de Carral é de 61,7%, e a taxa de paro é de 18,7% (2013). As taxas de paro están, 

lóxicamente, en consonancia coa distribución dos ocupados por sectores de actividade, de 

xeito que a taxa de paro é baixa no sector primario é máis elevada no sector servizos, sector 

que ocupa a máis do 60% dos activos. 

                                                 
2 Os datos de ocupados por sectores de actividade proceden da Seguridade Social (Datos de Afiliacións en alta 
laboral, marzo de 2014) 
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ocupados por sectores de actividade

10,3

19,4
6,6

63,7

agricultura industria construción servizos
 

A distribución das terras3 de Carral é a seguinte: Da superficie total do concello (4.800 Ha), 

2.635 Ha son terras forestais, clasificadas en forestal arborizado (2.613 Ha) e pasteiro, 

pasteiro arbustivo e mato (22 Ha); cultivos e prados (1.119 Ha) e outras superficies (1.049 

Ha). 

A superficie total das explotacións agrícolas é de 1.326 Ha, das que 862 Ha son SAU 

(Superficie Agraria Util), distribuidas en 343 Ha de terras labradas e 519 Ha de terras para 

pastos permanentes. O resto desta superficie corresponde a especies arbóreas e forestais 

(341 Ha) e outras terras non forestais (124 Ha). Canto das terras labradas, a maior parte 

delas corresponden a cultivos herbáceos (317 Ha), mentres que o resto (17 Ha) son frutais. 

Polo que fai á ordenación do monte, no concello de Carral non existen montes veciñais en 

man común. 

Canto da gandería, o Censo Agrario (IGE, 2009) rexistra as seguintes unidades gandeiras 

(UG) nas explotacións agrarias: 1.013 bovinos, 178 ovinos, 3 caprino, 1.868 porcinos, 78 

equinos, 37 aves e 2 coellas nais. A distribución de prazas de gando porcino en explotacións 

industriais (2012) é de 1.135 prazas de reproductoras e 306 prazas de cebo. 

Segundo a consellería de Medio Rural e do Mar, (SITRAN4), en Carral rexístranse 92 

explotacións de gando bovino, con 1.066 cabezas, das que 609 son vacas (391 de muxidura 

e 218 de non muxidura) e 457 outros bovinos. Tradicionalmente, a orientación da cabana 

bovina era de leite, pero se está a mudar cara a aptitude cárnica a causa das restricións á 

produción leiteira. A especialización gandeira deste territorio advírtese tamén nos cultivos, 

como se ten dito máis arriba: 317 Ha dedícanse a cultivos herbáceos e só 17 Ha 

corresponden a frutais. 

                                                 
3 CMRM, 2012 (Xunta de Galicia) 
4 IGE e CMRM 2011 (Xunta de Galicia) 

En Carral leváronse a cabo procesos de concentración parcelaria5 en dúas zonas, 

representando un total de 849 Ha: Cañás, xa rematada, con 250 Ha de superficie 

concentrada, e San Vicente e Santa María de Vigo, en fase de acordo, con 599 Ha. 

Canto das empresas, o IGE (2013) rexistra 470. Destas empresas, 280 son persoas físicas, 4 

son sociedades anónimas, 152 son sociedades de responsabilidade limitada, e 34 son de 

outros tipos. Por actividade, 60 empresas encádranse na industria, 107 na construción, e 303 

no sector servizos. Por estrato de asalariados, predominan as microempresas, e destacan os 

autónomos (persoas físicas), que representan case que o 60% das empresas. Con 1 ou 2 

empregados hai 103 empresas, e con menos de 10 empregados hai 63 empresas. 

Na actualidade, Carral conta con algo máis de 100.000 m2 de solo industrial no polígono de 

Os Capelos, que alberga a 36 empresas, e outorga posibilidades de diversificar o seu tecido 

económico con este tipo de solo, próximo á Coruña, con boa accesibilidade e ben 

comunicado. 

A renda dispoñible bruta6 por habitante en Carral é de 14.026,62 €, mentres que o produto 

interior bruto por habitante7 é de 17.356 €. 

3.3. Dotacións, infraestruturas e equipamentos 

Os equipamentos de carácter xeral do concello se localizan principalmente na capital 

municipal, Carral, na parroquia de Paleo e os de carácter local repartidos por todas as 

parroquias. Facendo unha análise neste ámbito, obtéñense os seguintes datos:  

BEIRA: Tanto pola súa orografía como a súa forma onde prima o seu eixe maior, segundo 

orientación norte-sur, sobre o menor, leste-oeste, a distribución dos equipamentos non se 

realiza de forma homoxénea. Así se distribúen no norte e sur desta. No primeiro caso, ao sur 

de Gundisal, onde nos atopariamos co conxunto parroquial e unha ampliación do cemiterio, 

así como unha explanada nas proximidades. En segundo lugar, e correspondéndose coa 

zona alta do núcleo de Herves, temos unha pista polideportiva, un local social e un centro 

escolar (E.E.I. de Beira). Pola zona sur destacan, no núcleo de As Travesas, un amplo 

espazo para os peregrinos, con capela, pista polideportiva e un local social. 

CAÑÁS: Nesta parroquia, os equipamentos non atopan tan distantes os uns dos outros, así 

atopámonos co campo da festa, local social e pista polideportiva no núcleo de Atalaia. Un 

pouco máis ao leste, e xa no núcleo de Bacelo, atopámonos co conxunto parroquial e un 

                                                 

5 http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/infraestruturas/concentracions_parcelarias/buscador/#subir  
6 IGE  (2009) 
7 IGE (2012) 
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cemiterio. Cara o sur, nas proximidades do límite municipal co veciño concello de Abegondo, 

localízase a E.T.A.P. 

PALEO: Aquí intégranse a case totalidade de equipamentos de carácter xeral, non en van, 

nesta parroquia atópase a capital municipal. Destacan a casa do concello, casa de cultura, 

centro de formación, centro de saúde, campo da feira, correos, casa cuartel da garda civil, así 

como o C.P.I Vicente Otero Valvarcel. 

Son numerosos os espazos e locais destinados a actividade deportiva, tanto no interior, coma 

no exterior, como son o club de chave, diversas pistas polideportiva, o pavillón cuberto "O 

Espiño", o campo de fútbol, etc... Compleméntase con dúas igrexas parroquiais, unha delas 

na zona urbana, así como un cemiterio e un aparcamento. 

QUEMBRE: Os equipamentos nesta parroquia redúcense á Igrexa Parroquial e o cemiterio, 

no núcleo de A Eirexa, e un local social, pista polideportiva e espazo libre en O Cepedo. 

SERGUDE: A pesar de ser a parroquia máis pequena, posúe os mesmos equipamentos que 

o resto: a igrexa parroquial, unha pista polideportiva e un local social. 

SUMIO: Nesta parroquia danse os mesmos condicionantes que a parroquia de Beira, onde 

prima o seu eixe norte - sur, con respecto ao leste - oeste, e onde os equipamentos se 

localizan ao norte e sur desta. Así atopamos a Igrexa Parroquial e o cemiterio, en A Eirexe, 

unha pista polideportiva e local social en Souto Figueira, na zona norte. Cara ao sur dous 

locais sociais e unha pista polideportiva. 

TABEAIO: A case totalidade dos equipamentos localízanse nas proximidades da estrada 

nacional, que percorre a mesma de sueste a noroeste. Así nos atopamos coa Igrexa 

Parroquial, o cemiterio, unha escola e unha área de descanso do Camiño de Santiago. 

VIGO: Esta parroquia, ao igual que o resto, conta cos equipamentos básicos: a igrexa 

parroquial, un cemiterio e un local social. Xa ao sur, nas proximidades do límite municipal, 

atopámonos cunha E.D.A.R. 

 

De todo isto dedúcese que son os núcleos que se atopan mellor comunicados os que aportan 

un maior número de servizos e dotacións, tanto a escala parroquial como municipal, onde a 

N- 550 e as estradas DP-1006, DP-2105 e DP-1704 representan un papel importante. 

 

3.3.1. Equipamentos educativos 

A dotación educativa do concello basease exclusivamente en 2 centros de ensino público8: O 

CEIP de Tabeaio e o CPI Vicente Otero Valcárcel. 

O curso 2013 rexistrábanse 620 alumnos, dos que 143 cursaban educación infantil, 303 

educación primaria e 174 ensino secundario obligatorio (ESO). 

A ratio de dotación de equipamentos educativos é de 9,81 m2/alumno, e o índice de 

educación é de 0,71. 

3.3.2. Equipamentos sanitarios, sociais, culturais e de lecer 

O equipamento sanitario componse dun centro de saúde en Carral, e dúas farmacias (Paleo e 

Tabeaio). As urxencias son atendidas no PAC de Cambre, e para a atención sanitaria 

especializada, a poboación depende da área hospitalaria da Coruña. 

Foto A. Revilla 

 
Parque infantil na praza do concello 

Como equipamentos sociais compre destacar unha gardería munipal en Carral e unha 

vivenda comunitaria para a terceira idade (Fogar de Sabela).. 

Os equipamentos socioculturais complétanse con 1 biblioteca pública, 2 casas de cultura, 8 

centros cívico-sociais, 2 complexos polideportivos, 6 pistas polideportivas, 2 polideportivos 

                                                 
8 https://www.edu.xunta.es/webcentros/BuscaCentros  
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cubertos e 3 terreos de xogo. Como instalacións de lecer, hai 3 parques infantís e 5 parques 

urbanos. 

Polo que fai aos equipamentos sanitarios, a ratio sanitaria é de 0,11 m2/Hab, e o indicador 

sanitario é de 43,1. A ratio de deportes é de 5,21 m2/Hab, e o incador deportivo é de 52,2. A 

ratio asistencial é de 0,1 m2/Hab, e o índice de prazas asistenciais é de 0. A ratio de cultura é 

de 0,56 m2/Hab, e o indicador de cultura é de 169,4. Finalmente, a ratio de zonas verdes é de 

0,82 m2/Hab. 

Canto da infraestrutura hostaleira, o concello conta con dúas pensións e dous 

establecementos de turismo rural, con un total de 40 prazas. 

Carral conta tamén con varios roteiros. Destaca o Camiño de Santiago, con dous tramos do 

chamado “Camiño Inglés”: a Lameira-Cañás, de 4,3 Km e O Peito-Hospital de Bruma, de 6,2 

Km. Otra vía e o Vello Camiño de Santiago, de 10 Km, que vai dende o cemiterio de Paleo e 

sigue polo val de Barcia. O Roteiro dos Mártires ten 3 Km, e vai dende o centro urbano de 

Carral ata o cemiterio de Paleo, e conmemora o fusilamento de 1846 de Carral. Por último, 

compre citar os Muiños de Batán, de 15 Km, na parroquia de Beira. 

Outro elemento cultural do concello é o Ecomuseu Costa de Egoa, museu ao aire libre 

conformado por 14 muiños de auga e unha pequena e antiga central hidroeléctrica no río 

Abelleira. O museu abranxe os muiños, as ribeiras do río, as canalizacións, a central e a 

propia natureza circundante. 

3.3.3. Outros servizos: enerxía e telecomunicacións 

Carral dispón das seguintes infraestruturas de telecomunicacións: 

• 3 centrais de telefonía fixa (Telefónica), cun intervalo de 25 a 35 liñas contratadas por 

cada 100 habitantes, 

• 1 operador de telefonía mobil con emprazamento no concello (0,1 emprazamento/100 

Hab), 

• Plan PEBA+ADSL, e atópase no intervalo de 0 a 5 liñas por cada 100 habitantes 

• 2 centro reemisor de RETEGAL 

• 2 puntos de acceso público a Internet 

A iluminación pública faise con 1.193 puntos de luz, cunha potencia eléctrica instalada de 149 

Kw. Existen 238,6 puntos de luz/Hab, e 0,54 puntos de luz/vivenda en núcleos (1,38 puntos 

de luz/Ha nos núcleos). Un 79,2% das vivendas (1.373 vivendas) presentan algún tipo de 

déficit de iluminación pública, cun 1,9% dos núcleos con calidade mala ou inexistente do 

servizo de iluminación, e 17,6 da poboación con calidade mala ou inexistente do servizo de 

iluminación. 

Non existen sistemas reductores de fluxo nas luminarias ou medidas de aforro enerxético, nin 

ordenanza de soterramento da rede eléctrica. Tampouco existen sistemas ou instalacións de 

enerxías renovables. 

3.4. Abastecemento de auga, saneamento e outros servizos 

3.4.1. Abastecemento de auga 

No concello de Carral existe unha rede de subministración de auga potable que cobre os 

principais núcleos do ámbito municipal. No resto do territorio, o abastecemento faise, en xeral, 

por medios propios, mediante pozos de auga individuais, ou pequenos abastecementos, por 

gravidade, desde o manancial ata depósitos reguladores en puntos de maior cota que as 

vivendas, e dende estes en tubarias de neopreno ata os puntos de consumo. 

A rede municipal comeza na ETAP do río Barcés, localizada no lugar de Ribeira de Cañás, na 

parroquia de Cañás, cun bombeo que dirixe o abastecemento ós depósitos municipais, 

localizados o primeiro no Monte do Castro, en Ameás , Cañás, cunha capacidade total de 

2.000 m3; o segundo na parroquia de Paleo ó oeste da vila de Carral, cunha capacidade de 

500 m3; o terceiro en Tabeaio, ó sur do solo urbano, cunha capacidade de 1.000 m3. A partir 

dos depósitos disponse unha rede realizada en varios materiais que da servizo á capital 

municipal coa súa parroquia, Paleo, así como ás de Vigo, Cañás, Sergude, Tabeaio Quembre 

e unha parte moi pequena de Beira. Aínda que non están conectados á rede a totalidade dos 

asentamentos pódese afirmar que esta área conta cunha poboación potencial a día de hoxe 

de 5.215 habitantes. A capacidade total dos depósitos, interconexionados entre eles e 

ubicados a altura similar ascende a 3.500 m3 suficientes para unha poboación de 15.909 

habitantes (220 l/hab/día incluída a parte proporcional de usos industriais), cifra moi superior 

á poboación con posibilidades de conectarse á rede municipal a día de hoxe. 

A capacidade da ETAP ascende a 100 l/sg, que da unha capacidade de recarga de 360 

m3/hora, suficientes para o mantemento dos depósitos en condicións de presión e caudal 

suficientes. 

Este abastecemento, como se pode apreciar nos planos de información urbanística 

correspondentes, cobre a totalidade dos solos urbanos e os principais asentamentos do 

concello, quedando sen abastecer tan so os núcleos máis rurais do concello e o asentamento 

do Monte Castelo, no monte Xalo. 
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Este asentamento conta co seu propio sistema de abastecemento, aínda que este está 

xestionado aínda polos veciños posto que a urbanización está sen rematar e polo tanto sen 

entregar ó concello. Non se teñen datos da súa capacidade e calidade. 

 

3.4.2. Rede de saneamento e recollida de lixo 

O saneamento municipal, debido a razóns evidentes de topografía e espallamento dos 

núcleos de poboación, non abarca a totalidade das parroquias, solucionando este servizo 

puntualmente nas zonas de maior densidade de poboación, é dicir, nos núcleos de Carral e 

Tabeaio, polo que o resto das vivendas do concello dispoñen de sistemas de saneamento 

autónomos, mediante fosas sépticas unifamiliares, ou pequenas redes veciñais. 

O saneamento céntrase fundamentalmente en dúas bacías, a do río Brexa e a do Barcés. 

Contra a bacía do río Brexa ten o saneamento o núcleo de Tabeaio, o polígono industrial dos 

Capelos, a parroquia de Sergude e parte da vila de Carral. O saneamento desta zona está 

constituído por unha EDAR ubicada ó pe do polígono industrial. A poboación potencial que 

pode estar conectada a día de hoxe ascende a 1.180 habitantes (considerando o 50% da 

parroquia de Tabeaio, o total da de Sergude e o 25% da Vila de Carral). A capacidade da 

EDAR é de 2.000 habitantes equivalentes polo cal a día de hoxe considérase suficientemente 

dimensionada. 

A bacía do río Barcés conta con dúas depuradoras. A primeira delas ubícase ó sur do termo 

municipal e recolle fundamentalmente as augas residuais de parte da capital municipal e os 

núcleos próximos a ela polo sur (Casal, Ans de Tellado, Outra Aldea, As Ameixeiras e 

Castelo). A capacidade desta EDAR é de 36.500 m3/ano, equivalentes a 500 habitantes. A 

poboación servida, considerando un 10% da Vila de Carral e os núcleos antes indicados, 

ascende a 360 habitantes polo tamén esta infraestrutura está suficientemente dimensionada. 

A EDAR principal do municipio de Carral se ubicaba ó leste da capital municipal, perto do 

núcleo de Reboredo. En datas recentes foi executado un proxecto conxunto para os concello 

de Carral e Abegondo que consistía en deixar fora de servizo esta EDAR, que pasaría a 

converterse nun tanque de tormentas e decantadora para augas pluviais, executar un colector 

dende esta zona ata a parte máis baixa da parroquia de Sarandóns, no municipio der 

Abegondo, no que ubicaría un bombeo que conduce as augas a unha nova EDAR a ubicar na 

parroquia de Vigo en Carral, na bacía do Barcés e cerca do núcleo de Balbén. 

O proxecto así executado da polo tanto servizo a unha ampla zona de ambos concellos. En 

concreto no termo municipal de Abegondo da servizo á parroquia de Sarandóns (542 

habitantes), e no de Carral ó 65% da Vila e ó núcleo de Reboredo (1.533 habitantes) con 

posibilidade de conexión de dun 60% da parroquia de Cañás (225 habitantes) e un 90% da de 

Vigo (430 habitantes). O total desta poboación ascende a 2.730, cifra moi inferior ós 4.000 

habitantes para os que está dimensionada esta infraestrutura a día de hoxe. 

O Concello de Carral, a día de hoxe, ten recollida de RSU, recollida selectiva e reciclaxe de 

vidro, recollida de materiais sensibles, como baterías e plásticos agrícolas, e recollida de 

voluminosos.  

Tamén conta cun punto limpo no polígono industrial dos Capelos polo cal considéranse 

suficientemente cuberto o servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos. 

Canto da recollida do lixo, Carral pertence a SOGAMA, e leva o lixo directamente ao 

complexo de Cerceda. A produción de lixo é de 1.387,5 TM (IGE 2010), clasificado en 547,7 

TM de recollida non selectiva, 539,6 TM de lixo orgánico, 99,6 TM de vidro, 173,6 TM de 

papel e cartíon. Esta cantidade total representa 228,8 Kg/Hab/ano. 

 

3.4.3. Transportes e comunicacións 

As vías de comunicación xogan un papel moi importante no artellamento socioeconómico do 

concello, sobre todo tendo en conta a elevada dispersión da poboación. 

A rede viaria de Carral está conformada por estradas de titularidade nacional, autonómica, 

provincial e municipal, con 160,6 Km en total. A estrada nacional N-550 (A Coruña-Tui) 

percorre un treito de 11,8 Km polo concello, en sentido N-S, atravesando os principais 

núcleos do concello. As estradas de titularidade autonómica representan 5,3 Km; as 

provinciais (Deputación da Coruña) 31,3 Km, e 112 Km de estradas de titularidade municipal. 

A autoestrada AP-9 queda ao leste do concello, e a A-6 roza moi tanxencialmente o extremo 

norte do concello, onde ten un acceso (pK 574). 

A estructura destas estradas, abarcando as catro clasificacións, é ramificada, e da servizo de 

maneira bastante adecuada á meirande parte da poboación. 

A N-550, principal comunicación do concello cos veciños municipios de Ordes e A Coruña, 

atravesa o termo municipal según orientación norte-sur, e sirve de vía de comunicación ás 

dúas parroquias máis poboadas, Tabeaio e Paleo, así como ó principal núcleo urbano, Carral. 

A partir de a N-550, e mais concretamente no núcleo urbano de Carral, conéctanse a maioría 

de estradas, onde destacan a DP-1006, que polo leste, dá servizo ás parroquias de Sergude, 

Cañás e Vigo. Pola contra e cara ao oeste, cumpren a mesma función a DP-2104, que serve 

de comunicación ás parroquias de Sumio, Quembre e Paleo, esta última complementada coa 

DP-2105. 
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O resto da rede, provincial e municipal complementa esta rede principal, podéndose concluír 

que no concello de Carral non existen parroquias cunha comunicación viaria deficiente. 

O parque automovilístico de Carral consta de 4.672 vehículos (2012), dos que 3.353 son 

turismos, 806 pesados e 1.286 son autobuses e motos. 

A estrutura viaria nos núcleos presenta unha lonxitude de viario de 96,2 Km (18 Km con 

beirarrúa e 78,2 Km sen beirarrúa), cunha media de 10,9 viarios por núcleo, o que representa 

un elevado índice de superficie viaria por habitante (93 m2/Hab). Sen embargo, o índice de 

lonxitude por habitante é baixo, e representa 19,2 m/Hab. O índice de lonxitude por núcleo é 

de 2,8 Km/núm de núcleos. 

Como xa se ten dito, o principal eixo de comunicacións de Carral é a estrada N-550, que 

entra no concello no kilómetro 15 e sae polo sur no kilómetro 25. O Ministerio de Fomento9 

ten unha estación de aforo no territorio municipal, a C-76-3, sitúada no límite sur do concello, 

no pK 25,70, e rexistra unha IMD de 5.247 vehículos, dos que un 7% son pesados. Esta IMD 

será empregada para o cálculo dos GEI do concello. 

Carral non está adherido ao programa TES+BUS, que serve para aproveitar o transporte 

escolar nas áreas rurais, polo que non conta con este complememnto para o transporte 

público a escala municipal. 

Carral está integrado no sistema de transporte metropolitano, na área da Coruña (Sector 

Carral-Abegondo) 

3.5. Vivenda e planeamento 

A figura de ordenación urbanística municipal vixente a día de hoxe no Concello de Carral son 

as Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento Municipal, aprobadas 

definitivamente en novembro de 1993, polo que xa transcurriron algo máis de 20 anos dende 

a súa aprobación. 

Na actualidade, este planeamento está a demostrar certa ineficacia, xerándose problemas 

derivados da clasificacion do solo e do deseño das ordenanzas, polo que se fai necesaria a 

súa revisión. 

No tempo de vixencia do planeamento de Carral levaronse a cabo actuacións de 

planeamento de desenvolvemento, como o plan parcial de actuación mixta (industrial-

residencial) “Os Capelos; así como un estudo de detalle no solo urbano de Tabeaio. 

O planeamento clasifica 479,5 Ha de solo consolidado, 1.078,0 Ha de solo protexido, e 

3.242,4 Ha de solo non urbanizable. O solo urbano representa 0,0845 Ha/Hab, mentres que o 

solo rústico acada 0,1901 Ha/Hab. 

A tipoloxía dos asentamentos predominante no municipio é a aldea pechada, con caserío 

espallado, en moitos casos formando varios grupos de edificacións abondo distanciados entre 

si. A distribución das edificacións situase xeralmente entre os limites dos terreos de cultivo e o 

monte. 

A maioría dos lugares conta con agrupacións moi pequenas, de entre 10 e 25 edificacións de 

carácter netamente rural, na súa maioría de tipoloxía illada e en raras ocasións unidas en 

medianeiras en torno a un camiño. 

                                                 
9 Ministerio de Fomento, Mapa de tráfico 2012. 
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Esta tipoloxía de asentamento queda fielmente reflectida no relativamente alto número de 

aldeas existentes, cunha media de 16 entidades de poboación por parroquia, que se ve 

distorsionada se temos en conta as parroquias como Sergude, que só teñen seis núcleos. 

En canto ás comunicacións conviría engadir que nos atopamos ante dúas realidades. Por un 

lado unha rede de camiños, nas zonas peor comunicadas e abruptas, que se corresponden 

coa parte sur e que lindan cos concellos de Abegondo, Mesía e Ordes. Por outro unha boa 

rede de pistas asfaltadas e estradas que posibilita unhas boas comunicacións, principalmente 

na zona norte, como son as parroquias de Paleo, Tabeaio, Sergude, Cañas e Vigo. 

Nelas aparece, por último, un novo tipo de asentamento que, moi estendido por algunhas 

zonas, está a supor un problema urbanístico, como xa o supuxo noutras áreas: a localización 

de vivendas unifamiliares illadas ao longo de calquera pista ou estrada, que viría a acabar 

coas actuais características de ocupación do territorio e ademais a dificultar a dotación das 

necesarias infraestructuras urbanísticas. 

O Censo de Vivendas do ano 2001 rexistra 2.448 vivendas familiares, das que 1.722 son 

vivendas principais, 375 son secundarias, 344 están baleiras e 6 doutro tipo. En total, o 

concello de Carral conta con 1.893 edificios e 258 locais. Estas cifras supoñen 0,51 viv/Ha e 3 

Hab/viv. pral.  

A EIEL da Deputación da Coruña (2014) proporciona os seguintes datos, moito máis 

actualizados: 3.615 vivendas, das que 2.365 son vivendas principais (2.294 nos núcleos), 580 

vivendas secundarias (556 nos núcleos) e 670 vivendas desocupadas (661 vivendas nos 

núcleos), o que significa unha densidade de 0,75 Viv/Ha e 2 Hab/Viv pral. 

 

3.6. Patrimonio histórico-artístico 

Como xa se comentou anteriormente, é no Val de Barcia onde se atopan a maioría das 

construcións, que dentro da súa categoría, integran o inventario de elementos de interese 

etnográfico. En primeiro lugar podemos destacar os Pazos e Casas señoriais, onde destacan: 

Pazo de Balbén, Pazo da Ribeira, Pazo de Esperante, Pazo de Vilasuso e Pazo das Cadeas.  

Por outra banda e dentro da arquitectura relixiosa, destacan as Igrexas de San Pedro de 

Quembre, Santiago de Sumio, Santa Eulalia de Cañás, Santo Estevo de Paleo Estevo de 

Paleo e San Vicenzo de Vigo. 

Por último, e non por iso menos importantes, e dentro do apartado de elementos etnográficos 

vinculados de xeito directo cos cursos fluviais, destacar O Eco-Museo da Costa da Egoa. Está 

constituído por catorce muíños de auga e unha pequena central hidroeléctrica, cuias orixes se 

remontan ao século XVIII. Trátase dun complexo hidráulico vencellado á forza desenvolvida 

pola auga do río Abelleira no seu descorrer polo Val do Barcia. 

Foto A. Revilla 

 
Monumento aos mártires de Carral 

Cabe destacar, dentro do apartado dedicado a Arquitectura Militar e Defensiva, os seguintes 

elementos: Torre de Pardo Bazán, Torre de Valbén e Torre de Etcheverría, declarados BIC, 

sendo os datos reflectidos na táboa seguinte os obtidos do catálogo de bens inmobles do 

Ministerio de Cultura. 

Bien: Castillo. Torre de Pardo Bazán 
Comunidade Autónoma: C.A. Galicia 
Provincia: Coruña / A Coruña 
Municipio: Carral 
Categoría: Monumento 
Código (R.I.) - 51 - 0008834 - 00000 
Registro: (R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo 
Fecha de Declaración: 17-10-1994 
Fecha Boletín Declaración: 05-05-1949 
 
Bien: Castillo. Torre de Valben 
Comunidade Autónoma: C.A. Galicia 
Provincia: Coruña / A Coruña 
Municipio: Carral 
Entidad local menor: Vigo 
Categoría: Monumento 
Código (R.I.) - 51 - 0008835 - 00000 
Registro: (R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo 
Fecha de Declaración: 17-10-1994 
Fecha Boletín Declaración: 05-05-1949 
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Disposición: RESOLUCIÓN 
Matiz CASTILLOS 
 
Bien: Castillo. Torre de Echevarría 
Comunidade Autónoma: C.A. Galicia 
Provincia: Coruña / A Coruña 
Municipio: Carral 
Entidad local menor: Vigo 
Categoría: Monumento 
Código (R.I.) - 51 - 0008836 - 00000 
Registro: (R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo 
Fecha de Declaración: 17-10-1994 
Fecha Boletín Declaración: 05-05-1949 
Disposición: RESOLUCIÓN 
Matiz CASTILLOS 

Patrimonio Histórico. Bens de Interese Cultural 

Gran parte das torres e fortificacións catalogadas como monumentos BIC na actualidade e 

como Patrimonio Histórico Español en 1949 eran restos que quedaban en pé da revolta dos 

Irmandiños no Século XV. Co transcurso dos anos, as pedras foron reutilizadas polos 

campesiños para a construción de cercas, casas ou estradas, ao cal non escapou dita 

construcción. 

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo recolle ademais 

un amplo inventario de elementos do patrimonio arqueolóxico, arquitectónico e etnográfico 

emprazados no termo municipal. 

Na información do Documento para Informe Previo do Plan pode verse anexo un catálogo de 

elementos de interese cultural suxeitos a protección. 
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4. Análise do medio: factores bióticos e abióticos 

Neste apartado descríbese a situación actual do medio ambiente e a súa probable evolución 

de non aplicarse o PXOM (alternativa “cero”). A metodoloxía baséase no desenvolvemento 

dunha prognose dos aspectos ambientais para, a continuación, expoñer a problemática actual 

do concello de Carral e a súa posible evolución no caso de non aplicar o PXOM. 

4.1. Xeoloxía 

4.1.1. Encadre xeolóxico 

O Golfo Ártabro está encadrado no macizo hespérico da cadea hercínica, na zona IV “Galicia 

– Tras Os Montes” da clasificación paleográfica de Matte. O substrato xeolóxico é 

basicamente granítico, con rochas ancestrais e de marcado carácter ácido e moi permeables. 

Atópanse distintos tipos de rochas, destacando a presenza de xistos que ocupan boa parte da 

superficie do golfo, con cumios erosionados e vales onde se acumulan aluvións cuaternarios, 

preto de depósitos posteriores, ricos en materia orgánica e situados en superficies reducidas 

na beira dos ríos. 

Os xeitos xeolóxicos mais característicos do termo de Carral recóllense na Follas 

correspondentes a Betanzos e Ordes do Mapa Xeolóxico Nacional, publicado polo Instituto 

Xeolóxico e Mineiro de España (IGME). 

A historia xeolóxica responde ao esquema xeral proposto para o noroeste da Península 

Ibérica, é dicir, un grande período de calma en orixe no que se producen escasas 

perturbacións e predominan os procesos de sedimentación de materiais, para posteriormente 

verse afectados por movementos oroxénicos e procesos de metamorfismo. Os materiais de 

maior antigüidade corresponden na súa maioría aos metasedimentos da “Serie de Ordes”. 

O recubrimento case constante e a mala calidade dos afloramentos, debida á intensa 

alteración que pode alcanzar o 8 metros nalgúns puntos comprobados en trincheiras da 

autoestrada do Atlántico, unidos á intensidade do metamorfismo, impediron a obtención 

dunha serie mais ou menos completa. É característica a existencia de lentellóns de anfibolitas 

pouco potentes que corresponderían a niveis margosos. 

Para o seu estudio dividiremos estes metasedimentos en metapelitas, metasamitas e 

paraanfibolitas. 

METAPELITAS 

Case de xeito xeral, son filitas en grao baixo de metamorfismo e xistos de grao medio, 

diferenciables polo grao de recristalización. Os xistos localízanse nas áreas máis profundas 

dende un punto de vista estrutural (núcleo das antiformas). Mostran con claridade unha 

xistosidade predominante. A súa natureza pelítica adoita estar intermesturada con pequenos 

niveis, máis detríticos e margosos (anfibolitas). 

Dentro deste grupo inclúense os niveis diferenciados no Precámbrico-Cámbrico. 

- O primeiro tipo está formado por un ou varios niveis de filitas ou xistos de cor verde intensa, 

moi típicas, ás veces laminadas, que poden seguirse con certa facilidade no campo e sobre o 

que existen numerosas canteiras por ser un tipo de rocha que se usaba para os fornos e 

como pedra de construción. Mineraloxicamente, estas filitas teñen un contido elevado en 

cuarzo e son ricas en clorita e moscovita. Presentan como accesorios óxidos de ferro, calcita, 

apatito, turmalina, circón e biotita. 

- Segundo tipo diferenciado constitúeno uns niveis de xistos grafitosos de cor negra 

concordantes coa xistosidade rexional, e as potencias da cal varía entre medio e uns 10 

metros. 

METASAMITAS 

Atópanse intercaladas en toda a columna estratigráfica e son de procedencia grauváquica e 

subgrauváquica. Nalgunhas ocasións víronse dentro destas rochas fragmentos de "chert" e 

posibles microgranitos ou rochas volcánicas, así como clastos policristalinos plagioclásicos. 

PARAANFIBOLITAS 

Atópanse interestratificadas entre os xistos na zona sur, representados por lentejones 

discontinuos, con potencias que varían dos 10 cm aos 2 metros. Estas rochas mostran unha 

fábrica que varía de granuda a nematoblástica (unha soa filiación) e con 

microbandeadocomposicional, que deben proceder de sedimentos calcomagnesianos 

metamorfizados. 

4.1.2. Petroloxía 

As rochas existentes pódense dividir en tres grandes grupos: metamórficas, plutónicas e 

filonianas. Dentro do primeiro grupo inclúense aquelas penas tanta de orixe ígneo como 

sedimentario, que sufriron alomenos unha fase de metamorfismo, riscándose a primitiva 

textura. 

Distínguense as seguintes agrupacións de materiais xeolóxicos: 

Rochas metamórficas 
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Para a súa descrición consideraranse tres apartados: metamorfismo rexional, 

retrometamorfismo e metamorfismo de contacto. 

Metamorfismo rexional 

Prodúcese unha sucesión progresiva rexional cunha zona superior de baixo grao con clorita 

estable localizada nos núcleos das sinformas de segunda Fase e unha zona de grao medio 

con biotita e granate, situada en as áreas estruturais máis profundas, que corresponden a 

antiformas das Fases 2 e 3. A aparición do granate a partir de grao medio suxire unha serie 

metamórfica intermedia de baixa presión e temperaturas inferiores aos 600º. 

Retrometamorfismo 

Superposto aos fenómenos de metamorfismo rexional progresivo definido anteriormente, 

existe unha serie de transformacións posteriores a el que afectan ás paraxéneses principais. 

Este fenómeno provoca reaxustes nelas, que se producen tamén nas rochas ígneas. 

Metamorfismo de contacto 

Da observación petrográfica das mostras situadas nas inmediacións dos corpos intrusivos 

detectouse a presenza de texturas e paraxénese que parecen indicar a existencia dun 

metamorfismo de contacto superposto ás paraxéneses rexional previas aos eventos 

intrusivos. É normal e frecuente unha blastesis de moscovita en placas e agregados 

discordantes coa xistosidade da rocha. 

Así mesmo parte da biotita presente pode proceder tamén por neoformación en relación con 

este tipo de fenómeno. 

COMPLEXO DE ORDES 

As rochas que constitúen o complexo de Ordenes son predominantemente de natureza 

areopelítica, con algunhas intercalacións de niveis margosos ou calcosilicatos. Tendo en 

conta as asociacións minerais e as texturas, distinguimos dentro dos metasedimentos de 

Ordenes os tipos seguintes: 

Filitas: Corresponden ás zonas de metamorfismo máis baixo, predominantemente á da clorita 

e biotita. Trátase polo xeral de filitas cuarcífero que presentan un microbandeado moi 

frecuente debido á alternancia de niveis cuarcítico granoblásticos. 

Xistos: Polo xeral corresponden a zonas de metamorfismo máis alto ou a niveis máis 

profundos que as filitas; aparecen sempre por debaixo da isograda Biotita e distínguense 

daquelas sobre todo polo grao de recristalización. Xeralmente son bastante cuarcíticoS, con 

frecuentes e finos leitos ou lentellóns de cuarzo caracterizados por fábricas isótropas de 

tendencia granoblástica. Asociada a estas veas ou lentículas de cuarzo de exudación pode 

haber unha recristalización importante de clorita e biotita en fenoblastos de tamaño moi 

superior ao dos filosilicatos, que definen a xistosidade predominante. 

Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises: Corresponden aos niveis de composición 

grauváquica máis ou menos ricos en feldespatos. O grao de recristalización condiciona que 

pertenzan a un ou outro tipo. A composición mineralóxica é similar á dos xistos, aínda que 

con maior proporción de feldespatos e cuarzo. A plagiocasa presenta carácteres tipicamente 

detríticos en metagrauvacas e metasamitas, sendo frecuente que apareza albitizada en parte. 

Nos gneises, pola contra, aparece totalmente recristalizar, predominando as paraxéneses sen 

moscovita e sendo o feldespato K bastante frecuente. 

Granofels: Trátase dun tipo de rocha de gran compactidade e a súa composición minerolóxica 

é moi similar ás metasamitas ou metagrauvacas, pero máis masivas e máis recristalizar. Son 

xeralmente de gran fino e non presentan xistosidade ningunha, sendo a súa textura 

granoblástica de tendencia xeralmente porfiroblástica, e nalgúns casos recordan tipos 

blastomiloníticos. 

Xistos verdes: Con este nome distínguense uns xistos de gran fino, de baixo grao de 

metamorfismo (epizona), ricos en clorita, a cal fai que a cor verde, ás veces moi intenso, o 

singularicen. Mineraloxicamente estas filitas teñen un contido elevado en cuarzo e son ricas 

en clorita. 

Rochas ígneas 

Metagabros. Son rochas de cor grisáceo ou esverdeada, que afloran en macizos de reducida 

extensión. O estudio petrográfico proporciónanos os seguintes datos: son penas de textura 

graúda nematoblástica e que presentan como minerais esenciais seixo, plagioclasa 

(oligoclasa) e anfibol monoclínico (horneblenda); e como minerais accesorios: feldespato 

potásico, biotita, clorita, patiño, epidota e opacos. 

Rochas filonianas 

Presentan xenolitos de xistos moi deformados. Os cristais de cuarzo son grandes e 

idiomórficos de hábito hexagonal con fisuras e granulacións moi finas. 

4.1.3. Hidroxeoloxía 

As características hidroxeográficas están fortemente condicionadas pola litoloxía e tectónica 

dos materiais existentes. Debido á pouca porosidade destes, a viabilidade de augas 

profundas é escasa e a surgencia de augas superficiais é debida aos numerosos planos de 

xistosidade e fracturas que captan grande parte da auga de chuvia. 

Nos granitos as posibilidades de acumulación de auga redúcense ás zonas de fractura. 
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Para o uso doméstico o alumeamento de augas é moito máis factible, xa que tendo en conta 

a elevada precipitación anual e o desenvolvemento dos chans, nalgúns puntos de estimable 

potencia, iso é posible aínda que de forma estacional. 

4.2. Hidroloxía 

Desde o punto de vista hidrográfico, a zona pertence á conca do río Mero. A rede hidrográfica 

basease principalmente en dous ríos: o río da Brexa, que percorre, de leste a oeste, a zona 

norte do concello, ao longo das parroquias de Tabeaio e Sergude. O río Barcés fai o propio 

de sudoeste a nordés, atravesando o resto de parroquias, que no caso das parroquias de 

Paleo, Cañás e Vigo fai de límite municipal co veciño concello de Abegondo. 

Ao longo do seu curso natural teñen que salvar cotas elevadas que permiten a creación de 

pequenos saltos ou fervenzas, como son o caso das fervenzas do Abelleira ou do Batán onde 

o rego ten un curto percorrido desde o monte de San Bartolomeu ata xuntarse co Barcés. 

Complementa o conxunto unha serie de muíños, unha pequena central hidroeléctrica e 

batáns, convertidos nun ecomuseo. 

 

4.3. Edafoloxía 

4.3.1. Características dos solos 

Os tipos de materiais presentes no ámbito, dan lugar a distintos tipos de solos, a evolución 

dos cales estará influenciada polo clima, a acción dos organismos, os axentes físico - 

químicos e a morfoloxía. En Carral, os solos dominantes son os Rankers e Terras Pardas, 

cuxa capacidade agrolóxica depende da súa profundidade, permeabilidade e a pendente. 

Neste senso, pódese afirmar cun 48,5% das terras do municipio contan cunha capacidade de 

laboreo importante pola súa escasa permeabilidade, pendentes inferiores o 15% e 

profundidades superiores ós 60cms. No plano plano edafolóxico (tomo do estudio do medio 

rural) identifícanse os solos do termo municipal, que poden dividirse en tres grandes grupos: 

4.3.1.1. Antrosoles 

En zonas de poboacións o cerca de grandes infraestruturas localízanse regosoles, que 

corresponden a solos sin un horizonte claro de diagnóstico, altamente modificados pola 

actividade humana. 

4.3.1.2. Solos sobre xistos 

Ocupan a meirande parte da superficie, principalmente dos seguintes tipos: 

Umbrisoles 

O termo Umbrisol deriva do vocábulo latino "umbra" que significa sombra, pola cor escura do 

seu horizonte superficial. Predominan en terreos de climas fríos e húmidos de rexións 

montañosas con pouco o ningún déficit hídrico. O perfil es tipo AC, cun horizonte B ocasional. 

e atópanse os seguintes tipos: 

• Epiléptico: Cando a rocha sitúase entre 25 e 50 cm. 

• Endoléptico: Cando a rocha está entre 50 e 100 cm. 

• Húmico: Máis dun 1 % de carbono orgánico ó longo dos primeiros 50 cm. 

• Ántrico: Mostra evidencias de influencia humana causada polas prácticas de labranza. 

• Ferrálico: Con propiedades ferrálicas no primeiro metro. 

• Háplico: Outros Umbrisoles. 

• Gleyco: Presenta propiedades gleicas no primeiro metro de solo. 

Cambisoles: 

Solos relativamente maduros sen outros horizontes de diagnóstico que un epipedión óchrico, 

úmbrico o móllico e un endopedión cámbico ou horizonte B estrutural, carente de propiedades 

gleycas. Os cambisoles, en xeral presentan boas condicións para o seu uso agronómico, 
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aínda que como todos os solos procedentes de rochas graníticas presentan un problema de 

acidez (pH entre 4,5 e 5), unha elevada saturación do complexo de cambio por Al e unha 

moderada - alta fixación de fosfatos. Todo isto condiciona o tipo de vexetación natural, así 

como as súas aptitudes para o cultivo, polo que se fan necesarios os encalados e a adición 

de nutrientes. Si o clima o permite son produtivos para especies forestais ou breixos, que 

producen humus que regula as condicións químicas e axuda a reter a humidade. 

4.3.1.3. Solos sobre sedimentos cuaternarios 

En Carral podemos encontrar no fondo dos vales, preto dos leitos dos ríos Barcés e Mero, 

solos sobre sedimentos cuaternarios. Isto e debido as erosións anteriormente mencionadas, 

ricas en materia orgánica e situadas en pequenas superficies nas beiras dos ríos, tipo 

umbrisoles, acrisoles ou fluvisoles. 

4.3.2. Usos do solo 

Para entender as características que desde o punto de vista edafolóxico presenta o municipio 

é necesario ter presente a referencia de aspectos anteriormente analizados como a 

topografía e a xeoloxía, xa que son estes, xunto co clima, os factores que determinan 

esencialmente o tipo de solo. O home só pode influír corrixindo algunhas cualidades ou 

preservando a súa destrución por medio da plantación de arborado ou de obras de 

contención en ladeira como poden ser os bancais. Lembremos que estamos nun área na que 

os solos soportan un difícil equilibrio entre unhas pendentes moi importantes, nas que hai que 

evitar a destrución provocada pola erosión, e a súa ás veces complicada explotación 

produtiva. 

Non existe, como era en principio de esperar, unha concordancia clara entre a superficie 

cultivada e as escasas zonas chás. Moitas destas superficies, correspondentes ás 

penichairas mencionadas anteriormente atópanse dedicadas a matogueira, mentres que os 

cultivos ocupan moitas veces zonas con pendentes moi acusadas o cal indica que nestes 

casos o relevo foi modificado mediante a construcción de bancais. Cultivos e pradeiras 

forman un mosaico. 

Os bosques, desde o punto de vista natural, poden dividirse en 4 grupos: bosques 

caducifolios acidófilos, bosques ribereños, bosques disclimax e a mestura deles. 

− Os bosques caducifolios pertencen á clase Quercetea robori-Petraeae, constituídos por 

carballos, castañeiros e bidueiros. 

− Os bosques ribereños magoas teñen entidade e pertencen á clase Alnetea glutinosae 

localizándose nos cursos de auga, xeralmente en forma de sebes. 

− Máis importantes son os bosques disclimax, formados por Pinus pinaster e insignis e 

Eucaliptus globulus. Este último está moi ligado á altitude, situándose preferentemente en 

altitudes inferiores a 200 m. 

A matogueira está formada pola orde Calluno-Ulicetalia, é dicir, brezais, toxais e retamares 

atlánticos sobre solo acedo en clima oceánico ou suboceánico procedentes da degradación 

de Quercetea robori-Petraeae. Como especies características, pódense citar as seguintes.  

• Ulex europaeus 

• Calluna vulgaris 

• Erica cinérea 

• Lithospermum postratum 

• Sarotamnus scoparius 

O aproveitamento fundamental é para cama de gando. 

4.4. Xeotécnia 

A súa definición basease no estado físico da rocha, do solo ou da disposición relativa dos 

elementos da formación considerada. No concello de Carral identifícanse os seguintes 

problemas de tipo xeotécnico: 

Materiais moi alterados 

Tratase de formacións constituídas por xistos, filitas, gneises, migmatitas, etc., que mostran 

un grao de alteración superficial importante, o que implica que a capacidade portante da zona 

alterada é menor que a da rocha sana. Portanto, antes de acometer unha acción sobre este 

tipo de terreo, hai que estimar a capacidade de carga para soportar estruturas. 

Formacións tectonizadas ou con elevada disgregación 

Corresponde a formacións de xistos, gneises, etc., que presentan un grao de diaclasamento 

acusado, ou algún tipo de descontinuidade como fracturas, planos de estratificación, foliado, 

etc., con escaso espaciado. Este problema tradúcese nunha diminución da capacidade de 

carga en zonas moi fracturadas ou na aparición de fenómenos de inestabilidade, que 

aparecen se a rocha presenta un buzamento importante, existindo risco de deslizamento. 

Distribución errática dos materiais 

Os depósitos cuaternarios, formados por materiais de grosor variado, con distribución 

lentexonar pouco continua, con trocos laterais e profundidade potente poden producir 

asentamentos diferenciais nas estruturas. Neste caso, é preciso coñecer con precisión a 

distribución dos materiais. 
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Problemas xeomorfológicos 

Os relacionados coas pendentes topográficas, que condiciona a accesibilidade e o uso do 

solo. En Carral as áreas con unha pendente maior do 7% son moi escasas, o que non xera 

problemas de uso. 

Problemas xeomecánicos 

1. Problemas de baixa capacidade de carga: estimase que a capacidade de carga pode 

estar comprendida entre 1,52 kg/cm2 e 0,5 kg/cm2. Nestas zonas deberá determinarse 

mediante a oportuna investigación puntual a capacidade de carga dos terreos para definir 

o tipo de cimentación adecuado. 

2. Asentos diferenciais: como xa se ten dito, este tipo de problemas aparecen cando as 

estruturas de cimentación descansan en materiais con distintas características, 

distribución errática e potencia de estrato sobre o que se apoia e diferente 

compresibilidade. A consecuencia é a aparición de asentos de diferente magnitude, o que 

xera distorsións na estrutura. 

 
Mapa sísmico de Galicia 

4.4.1. Riscos naturais e tecnolóxicos 

Os riscos identificados no territorio de Carral son os seguintes: 

Riscos naturais 

• Riscos de inundación 

• Riscos xeotécnicos 

• Pendientes con elevación >15% 

• Espazos naturais 

• Zonas patrimoniais 

Riscos tecnolóxicos 
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• Instalacións afectadas pola Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados 

da contaminación (anexo I, cat 9.3, apartado c). Granxa porcina en As Travesas. 

• Parques eólicos 

• Canteiras 

• Instalacións emisoras de electromagnetismo (liñas de alta tensión) 

En tódolos casos, o risco potencial é baixo, así como a probabilidade de ocurrencia. A 

magnitude dos eventuais danos producidos e tamén moi baixa. Esta baixa taxa explícase polo 

baixo nivel de intervención no territorio do PXOM. Esta mesma razón fai que os riscos 

identificados teñan carácter de “vulnerabilidade”, e non de “perigosidade”. 

A afección electromágnetica causada polas liñas electricas descríbese no punto 4.7.1. deste 

documento. 

Canto dos riscos de inundación, a metade norte do territorio municipal de Carral está 

integrado na agrupación de ARPSI ES014-CO-11-04 (Río Mero). No sector central do 

concello, no núcleo de Carral, aparece o ARPSI ES014-CO-11-04-07 (Vaguada de Paleo). 

Este ARPSI ten a particularidade que está localizado no medio dun núcleo urbano.  

 

No plano IS-04 cartográfanse con detalle os riscos naturais e tecnolóxicos identificados no 

concello de Carral. 

4.4.2. Aproveitamentos mineiros 

Os direitos mineiros solicitados ou outorgados en Carral son os seguintes10: 

• AC/C/06944 O Castelo (recurso sección C) 

• AC/D/05623 Coto Vulcano (lignito) 

• AC/D/04326 Vulcano Tercera (lignito) 

• AC/C/07084 O Castelo 1 (xisto ornamental) 

• AC/C/05623 Coto Vulcano (caolín) 

• AC/C/04326 Vulcano Tercera (caolín) 

                                                 
10 Plano máis detallado nos planos de información do PXOM (plano I-08, dereitos mineiros) 
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4.5. Climatoloxía 

4.5.1. Introdución 

Este territorio é difícil de analizar desde o punto de vista da climatoloxía, xa que non dispón 

máis que de unha estación meteorolóxica, de carácter pluviométrico nas proximidades, 

concretamente a estación de Montaos, na comarca de Ordes. 

 

Por outra parte, non existen tampouco estacións nas proximidades que se poidan empregar 

con fiabilidade no estudio, ben porque as condicións topográficas son distintas, ben porque 

están moi alonxadas da zona. Por iso, compre extrapolar datos das estacións máis próximas, 

tendo en conta a orografía, a exposición e a altitude. Os datos principais proceden da 

mencionada estación de Montaos, situada a unha altitude de 306 m, e a 43ºN de lonxitude e a 

8ºW de latitude. 

4.5.2. Temperaturas 

A temperatura media anual da zona é de 12,3ºC, sendo a amplitude térmica media de 11ºC e 

a extrema de 21,2ºC. 

A Zona I de gradiente térmico vertical, definida por Carballeira et al. (1983) é a representativa, 

presentando un gradiente anual medio de 0,38º/100 m. O gradiente é mínimo para os meses 

de xuño e xullo (0,2ºC/100 m) e máximo para o mes de decembro (1ºC/100 m). Os 

coeficientes de correlación entre a temperatura media mensual e a altitude son relativamente 

baixos para esta zona de gradiente térmico, debido á importancia do influxo oceánico. 

Xullo é o mes no que se rexistra o valor máximo de temperatura media mensual (18,3ºC) e 

xaneiro o mes máis frío (7,1ºC). O período frío (5-10ºC) abarca desde decembro a marzo. O 

período fresco (10-15ºC) ten lugar nos meses de abril, maio, outubro e novembro. O período 

temperado (15-20ºC) céntrase nos meses de xuño a setembro. 

INDICES CLIMATICOS 

Precipitación estacional 

Estación Inverno Primav. Verano Outoo  C.E.P. Continentalidad 

  mm % mm % mm % mm %  Máx. Min. Pluvial 

  711 37 453 24 227 12 523 27  1,88 0,40 1,09 

Mes Xan. Feb. Mar. Abr. Maio. Xun. Xul. Ago. Set. Oct. Nov. DEc. s 

C.P.R.M. 1,61 1,50 1,29 0,82 0,68 0,44 0,40 0,56 0,67 1,04 1,57 1,39 0,46 

C.P.R.E. 1,50 0,94 0,47 1,09   

Amplitude térmica Total diferencias  Sequía Pe/tMc Pe/tc De/ tMc 

Media Extrema al mes precedente  estival    

11,5 21,2 22,6   8,9 11,6 15,0 

Ind. De aridez Xan. Feb. Mar. Abr. Mai Xun. Xul. Ago Set. Oct. Nov Dic. La 

MARTONNE (lm) 174 140 122 68 55 31 27 37 46 80 133 141 80 

4.5.3. Precipitacións 

A precipitación anual acumulada é de 1.683 mm na estación de Montaos, estando a zona na 

ádea de influencia da isoieta de 1.600 mm. Estes niveis de precipitación atópanse por riba do 

valor medio de Galicia (arredor de 1.400 mm) e son dos máis elevados na provincia da 

Coruña. 

O período de baixas precipìtacións céntrase nos meses de xuño a agosto, durante o cal 

recóllese tan só un 10% da precipitación anual. O período de altas precipìtacións abarca de 

outubro a maio, e supón un 85% da precipitación anual acumulada. 

DIAGRAMA DE GAUSSEN 
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No conxunto de estacións meteorolóxicas de Galicia, a de Montaos pode cualificarse de 

subhúmida. A estacionalidade do carácter da precipitación é moi marcado, xa que a unha 

primavera e un verán moi secos, seguen un outono extremadamente húmido e un inverno 

húmido. 

4.5.4. Evapotranspiración potencial (ETP) 

A ETP anual acumulada é de 691 mm, valor que pode considerarse como moderado para a 

distribución da ETP en Galicia. De maio a setembro rexístranse valores altos de ETP (>90 

mm), dándose os mínimos no período de novembro a febreiro. A contribución estacional 

oscila entre o 41,6% para o verán e o 9,1% para o outono. 

Desde o punto de vista rexional, a estación de Montaos presenta unha ETP anual moderada, 

é dicir, atópase no intervalo porcentual do 25-50% da distribución xerada a partir dos datos 

medios de tódalas estacións de Galicia (Martínez Cortizas, 1990). 

4.5.5. Ventos 

A compoñente predominante ao longo do ano é o N, cunha frecuencia do 28%, seguida do 

NE, S, SW, W, SE e NW na orde decrecente de importancia da frecuencia. Sen embargo, a 

distribución anual das direccións non é tan constante como se podería supoñer á vista da 

rosa anual, estando claramente diferenciada. 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 
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4.6. Bioclimatoloxía 

4.6.1. Clasificación de Papadakis 

A clasificación de Papadakis caracteriza o clima desde o punto de vista agroecolóxico 

(Carballeira el al., 1983). Os límites de separación dos distintos tipos climáticos corresponden 

ós límites naturais dos diversos cultivos. 

A zona corresponde á unidade climática Temperado-cálida, cun réxime térmico temperado 

cálido (TE), o tipo de inverno é avea cálido (Av), o tipo de verán é Tríticum máis cálido (T) e o 

réxime de humidade é húmido (Hu). 

O tipo climático temperado cálido é axeitado para o trigo, avea, chícharos, remolacha, trevo e 

froitais, dando bos rendementos o millo. 

4.6.2. Período libre de xeadas 

O período libre de xeadas adoita a considerarse a tres niveis de risco (Papadakis, 1996): 

• Xeada mínima: risco de temperaturas <7ºC 

• Xeada dispoñible: risco a 2ºC 

• Xeada media: risco a 0ºC. 

Os rangos atopados na zona para a duración dos distintos períodos libres de xeadas son de 

50-100 días para a xeada mínima e de 200-250 días para a xeada media. 
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4.7. situación medioambiental 

Considéranse en primeiro lugar as infraestruturas de saneamento que teñen unha gran 

influencia sobre o estado medioambiental, especialmente sobre as augas continentais. 

Particularmente importante é a calidade das augas dos ríos principais porque o 

abastecemento de augas pode verse afectado se a calidade non é boa e non se conta con 

axeitadas infraestruturas de potabilización. 

Un sistema deficiente de tratamento de RSU –normalmente vertedoiros en lugares 

inaxeitados pode afectar á calidade das augas superficiais ou causar graves danos en 

ecosistemas valiosos desde o punto de vista botánico, xeolóxico, faunístico ou paisaxístico. 

Certas actividades recreativas (caza, pesca) poden afectar negativamente ó medioambiente 

se non se efectúa unha regulación axeitada. O mesmo ocorre coas actividades produtivas 

(agricultura e gandería, industria, etc.). un factor de especial incidencia son os incendios 

forestais. 

ano Número Sup. arborada (Ha) Sup. rasa (Ha)
2001 4 0,55 1,75
2002 9 1,28 8,59
2003 7 0,8 2,15
2004 16 2,92 12,9
2005 19 3,89 14,9
2006 37 48 17,9

Fonte: IGE e CMRM

incendios forestais (concello)

 

Dende o punto de vista forestal, o concello de Carral pertence ao Distrito Forestal II 

Bergantiños-Mariñas Coruñesas, Demarcación de A Coruña. O concello non está clasificado 

como Zona de Alto Risco de Incendios (ZAR) (PLADIGA 2013), aínda que sí o está o concello 

veciño de Abegondo. Existe un punto de vixilancia fixa en Culleredo (Xalo). No ano 2012, este 

distrito sufriu 212 lumes forestais, que queimaron unha superficie total de 373,9 Ha, das que 

196,1 Ha corresponden a superficie arborada e 177,8 Ha a superficie rasa. No ano 2006 

(último ano dispoñible a escala municipal), o concello tivo 37 lumes, que afectaron a 48 Ha de 

superficie arborada e 19,9 Ha de superficie rasa. 

ano total arborada rasa
2007 165 126,3 79,7 46,5
2008 137 219,6 78 141,6
2009 231 219,4 80,8 138,6
2010 228 194,57 105,42 89,15
2011 349 544,19 360,99 183,2
2012 212 373,93 196,06 177,87

superficie (Ha)Número de incendios forestais

Distrito II - Bergantiños-Mariñas Coruñesas

Fonte: IGE e CMRM  

4.7.1. Fontes de contaminación existentes e potenciais 

No concello de Carral non existen actividades industriais ou de outra índole que sexan 

xeradoras de contaminación da xea. Tampouco existen fontes locais de contaminación 

acústica: non existen industrias produtoras de ruído e as vías de comunicación teñen, na súa 

maior parte, carácter local, o que significa que o tráfico, identificado como a única fonte sónica 

presente neste concello, ten tamén carácter local. A autoestrada AP-9 pasa polo extremo 

norte do concello, e non se identifica como fonte de contaminación acústica para o concello. 

Tampouco o aeroporto da Coruña identifícase como fonte de contaminación acústica, xa que 

se atopa a algo máis de 4.300 m ao norte do límite municipal 

Outro aspecto que incide tamén nos solos e nas augas derívase das deficiencias no 

saneamento, é que se concreta na existencia de fosas sépticas e pozos negros (ausencia de 

depuración), que pode contaminar fontes, mananciais e correntes superficiais e, polo tanto, 

xerar riscos para a saúde humana. 

Unha fonte de contaminación atmosférica, situada fora do territorio municipal pero localizada 

moi próxima a Carral, é a central termoeléctrica de Meirama e a incineradora do complexo 

medioambiental de Sogama, ambas clasificadas como “grandes instalacións de combustión” 

pola Directiva 2001/81/CE, de 23 de outubro, actividade incluída no Anexo IV11 (cod. 0101) da 

Lei 34/2007 de calidade do aire e protección da atmósfera. 

Estas fontes localízanse no veciño concello de cerceda, situado ao suroeste do concello de 

Carral12. A central termoeléctrica queima hulla americana, gas natural e pequenas 

porcentaxes de fueloil e gasoil, mentres que a incineradora queima lixo. Estes combustibles 

teñen substituído nos últimos anos ao lignito do xacemento próximo que se empregaba ata fai 

pouco tempo (ata que a mina se esgotou), co que os niveis de contaminación atmosférica 

teñen diminuído en gran medida. A pesar desta diminución, segue existindo contaminación 

atmosférica por gases producidos pola combustión como o CO2, compostos de nitróxeno 

(NOx), compostos de azufre (SO2), causantes de chuvias ácedas, e aerosoles en forma de 

cinzas, etc. Estas emisións poden afectar ao territorio do concello de Carral, sobre todo en 

situacións de vento de compoñente oeste, relativamente frecuentes, e son potencialmente 

perigosas para a saúde humana. 

Foto A. Revilla 

                                                 
11 Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmósfera, catálogo actualizado e modificado polo 
Real Decreto 100/2011, de 28 de xaneiro. 
12 A central térmica de Meirama sitúase na esquina suroccidental do concello, en contacto co límite municipal. A 
cheminea do complexo sitúase a 8.083 m da capital municipal (liña recta). 
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Central términa de Meirama, vista dende o sector central do concello 

Outra fonte de contaminación presente neste territorio é o producido polo gas radón, gas que 

é radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, polo que é detectable só con instrumentos 

específicos de medición. O radón se atopa no solo debido á súa presenza xeolóxica natural, e 

se filtra nas vivendas a través da permeabilidade do terreo, e se vai acumulando nas partes 

baixas das casas, e producindo problemas de saúde á poboación cando este gas é inhalado. 

(O Radón é considerado canceríxeno pola OMS). 

O principal foco de radón é, como xa se ten dito, o solo, e a causa é o seu contido natural en 

uranio e torio, a través dos que se xera o Radio (Ra226) que, á súa vez, producirá o Radón 

(Rn222) no seu proceso de desintegración. 

As concentracións de U e Th nas rochas varías segundo a súa composición, sendo esta 

mínima en rochas areniscas e máxima en rochas graníticas. Por esta razón, Galicia, asentada 

sobre solos graníticos especialmente fracturados, é unha zona clasificada como de alto risco 

de contaminación por Rn. 

As concentracións de Radón a partir das que existe risco para a saúde humana, e se deben 

tomar medidas para reducilas, están establecidas (Unión Europea) en 200 bq/m3,  

Segundo medicións feitas polo Laboratorio de Radón de Galicia da USC, a comarca da 

Coruña presenta un nivel de risco medio, situada no intervalo do 5 a 10% das vivendas con 

>200 bq/m3. Pola súa parte, o concello de Carral rexistra un 10% das vivendas con niveis de 

concentración >200 bq/m3, e o restante 90% das vivendas presentan niveis por baixo dos 150 

bq/m3. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de 

telefonía celular cartográfanse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. 

A contaminación acústica rexistrada no concello de Carral, dadas as súas características, 

procede exclusivamente do tráfico rodado, xa que non se rexistran outras fontes sónicas 

importantes. As industrias presentes no territorio son de pequeno tamaño e non son 

intensivas en produción de ruído e, en todo caso, este impacto circunscríbese ao entorno 

máis inmediato e ao período da xornada laboral. 

O tráfico rodado, como xa se ten dito, ten carácter local, e a súa intensidade é baixa, e en 

ningún caso ten entidade de fonte contaminaciòn (atmosférica ou sónica) ou molestia para a 

poboación. 

Nos planos de clasificación do PXOM pode atoparse un mapa de zonificación acústica, 

conforme ao requirido polo articulo 13 do RD 1367/2007 de 19 dde outubro, que desenvolve a 

Lei 37/2003 de 17 de novembro. 

Non existen elementos perturbadores da paisaxe predominante, que é a rural, formada polo 

poboamento, as terras de cultivo e os bosques de arborado autóctono e de repoboación. Un 

factor que incidirá na paisaxe municipal serán os parques eólicos supramunicipais de 

Pedrouzos (sector occidental do concello) e Ordes (sector sur do concello) . 
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Outra fonte potencial de contaminación no concello de Carral procede da actividade gandeira. 

Este impacto adoita concretarse en dúas vías: a contaminación por xurros e os residuos 

plásticos procedentes do empacado da herba. En calquera caso, esta fonte representa tamén 

un risco moderado debido a que a actividade gandeira aínda é importante neste concello. 

Polo que fai á contaminación por xurros, esta incide basicamente nos solos e nas augas. No 

eido atmosférico, incide en aspectos de “confort” ambiental, pois redúcese a maos cheiros en 

puntos de concentración de gando e, en moito menor medida, á difusión aérea de patóxenos.  

Canto os efectos nos solos, destacan os problemas derivados dos compostos nitroxenados, 

potásicos e fosfatados presentes nos xurros.  

En Carral (As Travesas) localízase unha granxa porcina que ten autorización ambiental 

integrada (Resolución de 15 de abril de 2011 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental, núm. de rexistro 2010/1015_IPPC_249). 

Os problemas medioambientais derivados da xeración de residuos de plásticos empregados 

na actividade agrogandeira baséanse na práctica habitual do seu abandono ou incineración 

de xeito incontrolado, o que orixina un deterioro paisaxístico progresivo e acumulativo do 

contorno a causa da proliferación de puntos de abandono destes plásticos. Por outra parte, a 

incineración incontrolada produce emisións perigosas para o medio ambiente e a saúde 

humana. Destes compostos contaminantes compre destacar as dioxinas polo seu efectos 

para as persoas. 

A contaminación radioeléctrica presente no concello de Carral está producida 

fundamentalmente por varias liñas eléctricas de 220 e 66 kV que percorren o territorio 

municipal en varias direccións. 

As liñas electricas presentes no concello teñen unha estrutura radial, a causa da presenza no 

concello da subestación das Travesas, que actúa como centro distribuidor de enerxía 

eléctrica. No sector sur do concello entra unha liña de 220 kV procedente directamente da 

central térmica de Meirama, e vai á subestación das Travesas (percorre 4.234 m dentro do 

concello). Dende esta subestación parten outras dúas liñas de 220 kV cara o norte do 

concello, unha percorre o sector oriental (10.367 m) e outra o sector occidental do territorio 

municipal (percorre 7.608 m). Identifícanse tamén outras dúas liñas de 66 kV. 

As liñas de 220 kV pasan a menos de 100 m dos seguintes núcleos de poboación: 

• A Cabra de Arriba (situado a 124,4 m da liña): 36 Hab.  

• Canedo (a 132,7 m): 130 Hab 

• Montemeás: 2 Hab.  

• Ardexurxo: 31 Hab. 

• PK 10+850 da CP-1704, ao NE do núcleo de Carral: 148 Hab. 

• Esperón (sector W do núcleo): 14 Hab. 

En total, as liñas poden afectar a 330 Hab13, dos que a maior parte sitúanse ao norte do 

concello, no núcleo de Esperón (contabilízase o 100% da poboación do núcleo) e o sector 

oriental do núcleo de Carral, onde se estima a poboación afectada en base ao número de 

vivendas máis próximas á liña eléctrica. 

                                                 
13 Nomenclator do 2013. 
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As medicións da alta tensión, levadas a cabo na vertical do punto medio entre apoios indican 

valores (en función da intensidade que circule polas liñas) de 3 a 10 kV/m para o campo 

eléctrico e entre 1 e 20 μT para o campo magnético. Estes valores redúcense segundo 

aumenta a distancia ás liñas, de xeito que a 100 m das liñas rexístranse valores entre 0,02 e 

0,15 kV/m para o campo eléctrico e de 0,02 e 0,30 μT para o campo magnético. A media 

tensión presenta valores moito máis baixos, despreciables a distancias superiores aos 100 m. 

Foto A. Revilla 

 
Detalle da subestación das Travesas (Carral) 

 

 
Subestación das Travesas 
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Dentro deste apartado de contaminación radioeléctrica, compre facer constar a presenza 

dunha antena de telefonía celular no mesmo centro do núcleo urbano de Carral, a escasos 

metros da casa do concello. 

Foto A. Revilla 

 
Antena de telefonía movil en Carral 

4.7.2. Inventario de zonas con fraxilidade ambiental 

Co fin de elaborar un inventario de zonas con fraxilidade ambiental, identificamos catro tipos 

de espazos susceptíbeis de albergar medios fráxil dende o punto de vista ecolóxico e 

paisaxístico: 

1. Espazos naturais protexidos 

A Ley 42/2007 de 13 de decembro, do Patrimonio natural y de la biodiversidad establece as 

seguintes categorías de espazos naturais protexidos (Art. 29): 

• Parques 
• Reservas naturais 
• Áreas mariñas protexidas 
• Monumentos naturais 
• Paisaxes protexidos 

En Galicia, o artigo 9 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza, clasifica 

os espazos naturais protexidos en nove categorías, en función dos bens e valores a protexer: 

• Reserva natural 
• Parque nacional 

• Parque natural 
• Monumento natural 
• Humidal protexido 
• Paisaxe protexida 
• Zona de especial protección dos valores naturais 
• Espazo natural de interese local 
• Espazo privado de interese natural 
 

2. Espazos de interese paisaxístico 

Concas e fitos visuais con alta calidade paisaxística 

3. Zonas costeiras, cursos fluviais e espazos de ribeira 

Aquelas áreas costeiras, ríos e bosques ripícolas que non teñan de protección específica, 

pero que merecen especial consideración polas súas cualidades naturais. 

4 .Ecosistemas fráxiles 

Áreas de bosque autóctono e outras zonas que, en xeral, presentan unha escasa capacidade 

de acollida de actividades antrópicas. 

4.7.3. Espazos de interese natural e paisaxístico 

4.7.3.1. LIC-ZEPVN Encoro de Abegondo-Cecebre 

O LIC-ZEPVN Encoro de Abegondo-Cecebre ten unha superficie total de 493 Ha, e inclúe 

parcialmente ao concello de Carral, que ten 23,7 Ha desta superficie no seu territorio 

municipal, concretamente no sector NE do concello, en contacto co concello de Abegondo. 
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O LIC localízase nun val da zona sublitoral na provincia da Coruña, delimitando un espazo 

situado en torno ao encoro de Cecebre, incluíndo as dúas colas que forma o encoro, unha por 

cada un dos ríos que alimentan o encoro, así como os tramos inmediatos río arriba. 

Foto A. Revilla 

 
Río Barcés 

Este encoro está situado na confluencia do río Mero e o seu principal afluente, o Barcés, e foi 

terminado de construír en 1976 coa finalidade de abastecer de auga á cidade da Coruña e 

parte da súa área metropolitana. Presenta un elevado grao de naturalidade e unha notable 

beleza paisaxística. 

Foto A. Revilla 

 
Río Barcés 

A súa superficie é de 363 ha e a súa capacidade de 21,6 hm3, e alcanza unha lonxitude 

máxima de 2,8 km e unha profundidade máxima de 15 m. Non obstante, a súa profundidade 

media é de tan só 5,9 m, con amplas áreas de augas superficiais (por debaixo dos 2 m), que 

chegan a descubrirse en gran parte durante o outono, formándose extensas chairas 

lamacentas salpicadas de pozas e canles nas dúas colas, pero sobre todo na do Mero, onde 

a anchura do encoro é máxima (arredor de 900 m). O maior nivel de enchido acádase entre 

finais de inverno e a primavera. A cubeta aséntase sobre depósitos sedimentarios 

cuaternarios de gravas, areas e arxilas, que foron parcialmente explotados ata pouco antes 

da construción da presa nunha área pantanosa natural, con extensos bosques e pradarías 

inundables. O LIC inclúe tamén os tramos fluviais inmediatamente por encima do encoro, de 

pendente moi baixa (menor do 0,3%), e corresponden 4,9 km ao río Barcés e 3,8 km ao Mero. 

A altura do espazo natural vai dos 20 aos 84 m sobre o nivel do mar, cunha media de 42 m. 

A zona pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia cántabro-

atlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués. Dominio climático oceánico húmido, 

cunha precipitación media anual de 1.150 mm e unha temperatura media de 13,5 ºC. 
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Neste LIC identifícanse 16 unidades ambientais, das que a maioría se inclúen no grupo 

UA800 (Áreas urbanas e industriais), das que se consideran prioritarias o tipo Nat-2000 

91EO* (Bosques aluviais), que representa o 13% do LIC. O grupo no que se concentra un 

maior número de tipos de hábitats é o grupo Formacións herbosas naturais e seminaturais, no 

cal se inclúen 3 tipos de interese comunitario. 

Polo que fai ao concello de Carral, O LIC se desenvolve no río Barcés, que percorre parte do 

límite oriental do concello en dirección ao encoro, situado ao norte do territorio municipal. Por 

esta razón, o hábitat máis representado é o 91EO*, formado polo bosque ripícola das ribeiras 

do Barcés. 

As unidades ambientais identificadas no territorio municipal de Carral son as seguintes: 

 

Hábitats 

• Esteiros  

• Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)  

• Uceiras secas europeas  

• Uceiras ortomediterráneas endémicas con toxo  

• Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-

Veronicion dillenii  

• Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  

• Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica  

 

Flora 

• Bosques acuáticos de Sauces (Salix atrocinerea) 

• Alisos (Agnus glutinosa 

• Zonas sometidas a subidas y bajadas de agua con Espadaña (Typha latifolia). 

 

Fauna 

• Ánade real (Anas platyrhynchos) 

• Ánade rabudo (Anas acuta) 

• Focha común (Áulica atra) 

• Presencia habitual de Águila pescadora (Pandion haliaetus). 
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4.7.3.2. A Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo 

A Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo foi aprobada pola 

UNESCO en maio do 2013. 

Esta área se atopa no tramo do litoral cántabro-atlántico correspondente ao chamado Arco 

Ártabro. Este territorio está formado principalmente polas bácias dos ríos Mero e Mandeo, 

ademais de outras máis pequenas; áreas costeiras ao norte e espazos de montaña ao sur do 

ámbito. 

 

A Reserva inclúe 18 concellos, entre os que se atopa o de Carral, situado no sector suroeste 

da Reserva. 

Pola posición de Carral no contexto do ámbito da reserva, no espazo sublitoral, o tipo de 

hábitat máis frecuente é o ligado aos corredores fluviais, representado neste caso polo río 

Barcés, cuio tramo baixo está tamén encadrado no LIC do Encoro de Abegondo:Cecebre (ver 

punto 4.7.3.1. deste documento). Así, neste río son frecuentes os exemplos de bosque 

húmido, representado por formacións arbóreas de Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior e Salix 

atrocinerea, conformando o hábitat prioritario Nat-2000 91 EO* . 

Foto A. Revilla 

 
Bosque de galería no río Barcés 

4.7.3.3. Humidais 

En Carral localízanse dous humidais catalogados polo Inventario de Humidais de Galicia polo 

Decreto 127/2008. O Humidal da Cova de Foucellas, de moi reducida superficie, non ten 

carácter de humidal protexido. O outro, o encoro de Cecebre, forma parte do LIC-ZEPVN do 

Encoro de Abegondo-Cecebre. Este último está presente na esquina nororiental do concello a 

través da área de transición. 
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Cog. IHG Nome do humidal Superf (Ha) UTM X huso 29T (m) UTM Y huso 29T (m) 

1110307 Cova de Foucellas 0,09 551750 4783120 

O humidal “Salgueirais de Cecebre”, código 1110235 do Inventario de Humidais de Galicia, 

citado no Documento de Referencia como ausente da información obrante no Documento de 

Inicio, sitúase, segundo a cartografía, no concello de Abegondo (centroide UTM 29T 

X557940m Y4790266m), na ribeira norte do brazo sur do encoro. Fora, por tanto, do territorio 

municipal de Carral. Sen embargo, no concello de Carral, na ribeira do río Barcés poden 

atoparse topónimos que fan referencia aos salgueirais (O Salgueiral e os Muiños do 

Salgueiral, ámbolos dous na parroquia de Cañás). 

 

4.7.4. Hábitat 

Un organismo endémico é un taxon propio dun determinado lugar, área ou rexión 

bioxeográfica, exclusivo dese territorio e que non se atopa en ningún outro lugar do mundo. 

No terreo da bioloxía denomínase endemismo un organismo con distribución xeográfica 

reducida e o termo pode utilizarse a diferentes niveis taxonómicos: familia, xénero, 

subespecie, variedade, etc. 

A orixe destas especies é basicamente o illamento xeográfico, determinado moitas veces por 

factores climáticos como as glaciacións ou por vivir en hábitats fisicamente illados do 

contorno. 

Por outra parte, as especies clave son aquelas que presentan un elevado número de 

conexións con outros organismos do ecosistema. Estas conexións poden ser de tipo 

funcional, como as que se dan entre os predadores e as súas presas e viceversa, así como 

relacións de tipo estrutural. 

Así mesmo, pode definirse hábitat como o ambiente que reúne as características adecuadas 

para a supervivencia de varios individuos ou poboacións en condicións naturais, perpetuando 

a súa existencia no tempo. O hábitat non só virá determinado polos seus elementos abióticos, 

senón tamén pola existencia de elementos bióticos; ambos elementos constituíntes dun 

determinado ambiente caracterízanse por presentar certa uniformidade, o que outorga, en 

definitiva, unha certa idea de identidade. 

Por último están aquelas outras especies que presentan un interese especial para o ser 

humano. Entre elas temos as especies bioindicadoras, que nos permiten, entre outras 

cousas, saber o estado de saúde do medio en que viven ou ben coñecer certas propiedades 

dos ecosistemas. 

Nas páxinas 17 a 21 do Estudio do Medio Rural se recollen os hábitats presentes no concello, 

os cales se grafan no plano de información urbanística correspondente. 

 

4.8. Vexetación 

O concello de Carral participa da suavidade topográfica do relevo das Mariñas, pero cara ao 

oeste é montañoso, situándose no bloque tectónico do Xalo, con alturas superiores aos 400 

m, e tamén polo sur, formando parte do escarpe topográfico da Comarca de Ordes, situado 

entre os 300 e os 400 m de altitude. Entre ambos bloques elevados se desenvolve o amplo 

val do Barcia, drenado polo río Barcés, afluente do Mero. 
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4.8.1. Flora 

A vexetación é un dos elementos do medio mais aparente e significativo. A importancia e 

significación da vexetación nos estudios do medio físico débese, non solo ao papel que 

desempeña este elemento como asimilador básico da enerxía solar senón tamén ás súas 

importantes relacións cos compoñentes biótico e abiótico do medio sendo susceptible de 

recibir impactos negativos provenientes de riscos naturais ou do ser humano. 

A depresión na que se atopa o municipio de Carral inclúese, cronoloxicamente, dentro do 

Reino Holártico, Rexión Eurosiberiana, subrexión atlántico-medioeuropea, superprovincia 

atlántica, subprovincia astur-galaica (Izco,1987; Rivas et al.,1987). Polo seu carácter limítrofe 

coa rexión Mediterránea presenta tamén unha composición floral con elementos 

mediterráneos. 

A uniformidade climática e altitudinal da zona de estudio fan que a riqueza floral e os 

contrastes, dende o punto de vista da vexetación, sexan bastante homoxéneos. 

A vexetación clímax está constituída polos bosques de carballo distinguíndose 

fundamentalmente a serie de tipo outeiro galaico-portuguesa acidófila de carballo (Quercus 

robur), con asociacións de tipo Rusco aculeati- Querceto roboris sigmetum. Trátase dun tipo 

de carballeiras onde Quercus robur é a especie dominante e atópase xunto con especies de 

carballo cerquiño (Quercus pyrenayca), sobreira (Quercus suber), bidueiro (Betula 

pubescens), castiñeiro (Castanea sativa) e ameneiro (Alnus glutinosa) 

Non obstante, a vexetación actual sufriu un cambio intenso con respecto á vexetación 

potencial da área de estudio. Está moi influenciada pola acción humana dominando en boa 

medida os campos de cultivo e as especies de coníferas. As accións de orixe antrópica, 

degradaron os bosques dando lugar ao desenvolvemento de xesteiras, series de matogueira 

propias da asociación Ulici europaei-Cytisetum striati a estrutura da cal se corresponde coa 

dun piornal de gran talle rico en fentos (Pteridium aquilinum), silvas (Rubus lusitanicus), 

xestas (Cytisus striatus) e tojos (Ulex europaeus). 

A degradación da matogueira orixinou a aparición de ucedos propios da asociación Ulicetum 

latebracteato-minoris, Erico umbellatae-Ulicetum minoris e Ulici-Ericetum cinerea. 

Normalmente, os terreos con estas series son os que se aproveitan con fins agrícolas, 

forestais ou gandeiros onde permanecen poucos restos de vexetación orixinal salvo algúns 

exemplares illados de carballo utilizados en ocasións como cortaventos.  

Os bosques de ribeira quedan practicamente reducidos a liñas dos cursos fluviais debido á 

intensa explotación destes sistemas que foron substituídos por cultivos e prados naturais. Os 

bosques riparios da zona pertencen á asociación Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae, 

onde se distinguen especies de ameneiros (Alnus glutinosa), bidueiro (Betula pubescens), 

salgueiros (Salix atrocinerea) e freixos (Frangula alnus). 

Salpican o territorio pequenas fragas de especies autóctonas como o carballo ou castiñeiro e 

outras como o eucalipto ou piñeiro introducidas por acción antrópica. 

Podemos clasifica-los xeoelementos pola súa orixe (seguindo a Dupont, Walter e Bellot). 

EU-ATLÁNTICOS 
o Ulex galii 
o Daboecia cantabrica 
o Serratula seoanei 
o Sedum anglicum 
o Árnica montana atlantica 
IBERO-ATLANTICOS: 
o Genista Florida leptoclada 
o Omphalodes nitida 
SUBATLÁNTICO-MEDITERRÁNEOS: 
o Castanea sativa 
o Ilex aquifolium 
o Verbascum pulverulentum 
o Tamus communis 
MEDIO-EUROPEOS 
o Agnus Glutinosa 
o Clematis vitalba 
o Hedera helix 

4.8.2. Coroloxía 

Desde o punto de vista corolóxico ou bioxeográfico, a zona encádrase dentro da Rexión 

Eurosiberiana, Subrexión Atlántico-Medioeuropea, Superprovincia Atlántica, Subprovincia 

Astur-Galaica, que dende o estreito corredor litoral, limitado ó sur polos macizos cantábricos, 

acada a través de Galicia á ría de Aveiro (Portugal). 

 

Foto A. Revilla 
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Vexetación ripícola no río Barcés 

Delimítanse tres subsectores: o primeiro, Compostelano-Lucense, de maior influencia astur-

galaica e laciano-ancarense, ocupa o territorio no que se insire Carral. Neste territorio está 

equilibrada a serie colino-montana (Rusco aculeati-Querceto roboris sygmetum) e aínda os 

breixos do Daboecienion cantabricae albergan elementos esixentes en choivas estivais, coma 

Daboecia cantabrica, Ulex gallii subsp., breoganii e Pseudarrhenatherum longifolium, entre 

outros. 

4.8.3. Vexetación potencial e actual 

Florísticamente, Galicia forma parte da Rexión Nemoral Eurosiberiana, dentro do grande reino 

floral Holártico. En Carral a influencia de elementos mediterráneos é escaso, pero as súas 

características climáticas permiten a existencia de algunhas unidades de xeoelementos 

mediterráneos. Por outra parte, a grande uniformidade climática e altitudinal deste territorio fai 

que o número de especies sexa relativamente escaso, en relación coa riqueza florística 

galega. 

Aparecen en grande número geofitos subatlánticos e euatlánticos.En segundo lugar, 

aparecen elementos boreais e iberoatlánticos e alguns endemismos iberoatlánticos. Por 

último, temos xeofitos subatlántico-mediterráneos e mediterráneos. 

4.9. Fauna 

A fauna polo xeral está moi condicionada pola propia situación xeográfica e as características 

ambientais que nela se dan, principalmente factores climáticos e usos do chan. As especies 

que aquí se citan inclúen a localización na súa área de distribución, non obstante, é probable 

a ausencia de moitas delas nesta, polo menos de forma habitual, debido á influencia humana, 

destrución de hábitats, alteracións do medio físico, etc. 

A fauna existente ten un forte carácter antrópico, polo que as especies presentes se atopan 

moi adaptadas a medios agrícolas e urbanos. A maioría destas especies están catalogadas 

como No Ameazadas non obstante, e a pesar da súa extensión, é preciso conservalas en 

todos os ecosistemas. 

A continuación resúmense os aspectos lexislativos e do estado de conservación mais 

importantes das especies atopadas no concello de Carral. Os números romanos indican os 

diferentes anexos de cada normativa onde se inclúen as especies citadas. As abreviaturas da 

parte superior das táboas indican as seguintes normativas: 

D90: Real Decreto 439/90, Catálogo Nacional de Especies Ameazadas. Anexo I: 

especies catalogadas en perigo de extinción. Anexo II: especies de interese especial. 

HAB: Directiva de hábitats, transferida á lexislación española polo Real Decreto 

1997/95. Anexo II: Especies animais e vexetais de interese comunitario para a 

conservación do cal é necesario designar zonas especiais de conservación. Anexo IV: 

Especies animais e vexetais de interese comunitario que requiren unha protección 

estrita. 

BER: Convenio de Berna. Relativo á conservación da vida silvestre e do medio 

natural en Europa. Anexo I: especies de flora estritamente protexidas. Anexo II: 

especies de fauna estritamente protexidas. Anexo III: especies de fauna protexida. 

IUCN ESP: Estatus en España segundo criterios clásicos de UICN. NA: non 

ameazadas, R: rara, k: insuficientemente coñecida ou: fóra de perigo, I: 

indeterminada. 

IUCN GAL: Estatus en Galicia segundo novos criterios de UICN: DD: datos 

insuficientes, LRpm: menor risco, preocupación menor, LRca: menor risco case 

ameazadas. 
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Apodemus sylvaticus (L) Ratón de campo NA
Arvicola sapidus (M) Rata de agua común NA
Capreolus capreolus (L) Corzo III NA
Canis lupus (L) Lobo NA
Crocidura russula (H) Furaño común III NA
Crocidura suaveolens (P) Furaño xardiñeiro III NA
Eliomys quercinus (L) Leirón cuareto III NA
Erinaceus europaeus (L) Erizo cacho IV III NA
Felis sylvestris (S) Gato montés NA
Genetta genetta (L) Lagaría V III K
Galemys pyrenaicus (G) Topo de río II II II V
Lepus capensis (L) Liebre III NA
Lutra lutra (L) Nutria II II/IV II V
Meles meles (L) Teixugo III K
Microtus agrestis (L) Trilladeira dos prados NA
Microtus lusitanius (G) Corta dos prados NA
Mus musculus (L) Rato casero NA
Mustela erminea (L) Armiño II III NA
Mustela nivalis (L) Comadreja III NA
Mustela putorius (L) Touron NA
Myotis myotis (B) Murciélago ratonero grande II II NA
Neomys anomalus (C) Murgaño de Cabrera III NA
Oryctolagus cuniculus (L) Conejo bravo III NA
Pipistrellus pipistrellus (S) Murciélago común II II/IV III NA
Plecotus auritus (L) Murciélago orejudo común NA
Rhinolophus ferrumequinum (S) Murciélago grande II II/IV II V
Rhinolophus hipposideros (B) Murciélago pequeño II II/IV II V
Rattus norvegicus (B) Rata común NA
Rattus rattus (L) Rata de campo NA
Sorex granrius (M) Furafollas ibérico III NA
Sorex minutus (L) Furafollas pequeño III NA
Sus scrofa (L) Porco bravo NA
Talpa occidentalis (C) Topo K

Nombre específico Nombre común

MAMÍFEROS CUXA ÁREA DE DISTRIBUCIÓN INCLÚE O ÁREA DE ESTUDIO

D90 HAB BER ESP

 

Como especies destacadas dentro do grupo dos mamíferos atopan a londra (Lutra lutra) e os 

morcegos do xénero Rhinolophus, que se consideran especies vulnerables e protexidas polo 

Convenio de Berna, pola directiva Hábitats e establecida como de interese especial polo 

Catálogo Nacional de Especies Ameazadas. 

 

Anas platyrhynchos (L) Pato real III NA
Accipiter nisus (L) Gavilán común II II K
Alcedo atthis (L) Martiño peixeiro II K
Athene noctua (S) Moucho europeo II II NA
Asio otus (L) Buho pequeño II II NA
Accipiter gentilis  (L) Azor común II II V
Apus apus (L) Vencello cirrio II III NA
Alectoris rufa (L) Perdiz rubia III NA
Anthus trivialis (L) Pica de los árboles II II NA
Aegithalos caudatus (L) Ferreiriño subeliño II II NA
Acanthis cannabina (L) Pardillo III NA
Alanda arvensis (L) Alberca III NA
Buteo buteo  (L) Ratonero común II II NA
Circus pygargus (L) Rapina cincenta II II V
Coturnix coturnix (L) Codorniz paspalla III NA
Caprimulgus europaeus (L) Dormitona III V
Cisticola juncidis (R) Picajuncos II NA
Cinclus cinclus (L) Andarrios II NA
Columba palumbus (L) Paloma grande NA
Cuculus canorus (L) Cuco común II III NA
Carduelis carduelis (L) Xilgaro III NA
Carduelis chloris (L) Verderolo común III NA
Certhia branchydactyla (B) Gabeador común III NA
Corvus corone (L) Cuervo NA
Dendrocopos major (L) Pájaro carpintero II II NA
Delinchon urbica (L) Anduriña do cu  branco II II NA
Erithacus rubecula (L) Paporrubio  común II II NA
Emberiza citrinella (L) Escribenta real II II NA
Emberiza cia (L) Escribenta riscada II II NA
Emberiza cirlus (L) Escribenta liñaceira II II NA
Falco tinnunculus (L) Tecelán lagarteiro II II NA
Falco subbuteo (L) Halcón pequeño II II V
Falco peregrinus (T) Halcón peregrino II II V
Fringilla coelebs (L) Pimpin común II III NA
Gallinula chloropus (L) Pita de auga III NA
Garrulus glandarius (L) Pega maza NA
Hirundo rustica (L) Anduriña común II II NA

AVES CUXA AREA DE DISTRIBUCIÓN INCLÚE O AREA DE ESTUDIO

Nombre específico Nombre común D90 BER ESP
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Hippolais polyglotta (V) Lirio marelo II II NA
Motacilla flava (L) Lavandeira verdeal II II NA
Motacilla cinerea (T) Lavandeira real II II NA
Motacilla alba (L) Lavandeira blanca II II NA
Otus scops (L) Moucho de orellas II NA
Oriolus oriolus (L) Ouriolo II II NA
Parus major (L) Ferreiriño abeleiro II II NA
Parus caerulus (L) Ferreiriño bacachís II II NA
Parus ater (L) Ferreiriño común II II NA
Parus cristatus (L) Ferreiriño cristado II II NA
Phoenicurus ochruros (G) Rabirrubio tizón II II NA
Pyrrhula pyrrhula (L) Paporrubio real II III NA
Passer montanus (L) Gorrión orejero II III NA
Passer domesticus (L) Gorrion NA
Phylloscopus collybita (V) Picafollas común II NA
Prunella modularis (L) Azulenta común II II NA
Picus viridis (L) Pito rei II II NA
Pica pica (L) Pega rabilonga NA
Regulus ignicapillus (T) Estreliña riscada III NA
Streptopelia turtur (L) Tórtola europea III V
Strix aluca (L) Avealiona II NA
Sylvia borin (B) Papuxa apardada II II NA
Sylvia atricapilla (L) Papuxa das moras II II NA
Sylvia communis (L) Papuxa común II II NA
Silvia undata (B) Papuxa montesa II II NA
Saxicola torquata (L) Chasco común II II NA
Sturnus unicolor (T) Estornino negro III NA
Serinus serinus (L) Xirín III NA
Sitta europaea (L) Piquelo azul II II NA
Tyto alba (S) Curuxa común II II NA
Triglodytes triglodytes (L) Carrizo II II NA
Turdus merula (L) Merlo común II NA
Turdus philomelos (B) Tordo galego II NA
Turdus viscivorus (L) Tordo charlo II NA
Upupa epops (L) Bubela poupa II II NA

Nombre específico Nombre común D90 BER ESP

AVES CUXA AREA DE DISTRIBUCIÓN INCLÚE O AREA DE ESTUDIO

 

Destacan especies como Accipeter gentilis (azor), Caprimulgus europaeus (dormitona), Falco 

subbuteo (falcón pequeno), Falco peregrinus (falcón peregrino) e Streptopelia turtur (rula 

común) por estar considerada como vulnerables pola IUCN. 

Anguilla anguilla (L) Anguila
Chondrostoma polylepsis (S) Boga II
Rutilus arcasii (S) Vermella II
Salmo trutta fario (L) Trucha

Nombre específico Nombre común D90 Háb

PECES CUXA DISTRIBUCIÓN INCLÚE O AREA DE ESTUDO

 

Na zona de estudio apenas están representados os herpetos mediterráneos predominando as 

especies eurosiberianas e endémicas do occidente ibérico. O carácter continental e as 

elevadas precipitacións que se rexistran neste área favorecen a existencia de herbais 

húmidos e zonas higroturbosas que albergan poboacións importantes de Bufo calamita, Ra 

temporaria e Discoglossus galganoi. Os datos proceden do estudio de Galán Regalado 

(1999). 

Alytes obstetricans ( L) Sapo partero común II IV II NA
Bufo bufo ( L) Sapo común III NA
Bufo calamita ( L) Sapo corredor II IV II NA
Chioglossa lusitanica (B) Salamandra gallega II II,IV II V
Discoglossus galganoi (C,N,L) Sapillo pintojo ibérico II IV II NA
Hyla arborea (L) Ranita de San Antón II IV II NA LRCA
Rana perezi ( S) Rana verde común V III NA
Rana ibérica ( B) Rana patilarga II IV II NA LRCA
Rana temporaria (L) Rana bermeja II II,IV III K
Salamandra salamandra (L) Salamandra común III NA
Triturus boscai ( L) Tritón ibérico II III NA
Triturus helveticus (R) Linpafontes palmado II II III V
Triturus marmoratus ( L) Tritón jaspeado II IV III NA

GAL

ANFIBIOS CUXA DISTRIBUCIÓN INCLÚE O ÁREA DE ESTUDIO

Nombre específico Nombre común D90 HAB VER ESP

 

Destacan as especies de Triturus helveticus, Ra Temporaria e Chioglossa lusitanica por estar 

incluída no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas. 

Especial atención merece tamén Hyla arborea (ranita de Santo Antón Antón) por ser unha das 

especies que está a sufrir unha maior regresión debido á alteración do seu hábitat. É unha 

especie vulnerable e precisa de espazos pouco alterados tanto acuáticos como terrestres. 

Outros anfibios importantes son Bufo calamita, Discoglossus galganoi, Alytes obstetricans e a 

Ra iberica considerados como especies estritamente protexidas polo Convenio de Berna. 
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Anguis fragilis (L) Lución común II III NA
Coronella austriaca ( L) Culebra común II IV II NA
Lacerta lepida ( D) Lagarto ocelado III NA
Lacerta schreiberi ( B) Lagarto verdinegro II II-IV II NA
Malpolon monspessulanus (H.) Culebra bastarda III NA
Natrix natrix ( L) Culebra de collar II III NA
Natrix maura ( L) Culebra viperina II III NA
Podarcis bocagei ( S) Lagartija de Bocage III NA
Vipera seoanei ( L) Víbora de Seoane III NA

REPTILES CUXA DISTRIBUCIÓN INCLÚE O ÁREA DE  ESTUDIO

Nombre específico Nombre común d90 hab ber esp

 

Dentro deste grupo destacan as especies de Lacerta schreiberi e Coronella austriaca por 

estar considerada como especies estritamente protexidas polo Convenio de Berna. 

 

O Decreto 75/2013 de 10 de maio da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas da Xunta de Galicia aprobou o Plan de recuperación do escribano palustre 

(Emberiza schoenicus L. sbsp. Lusitanica Steinbacher) en Galicia. O concello de Carral non 

se atopa dentro da área de presencia relacionada no artigo 7 do citado decreto. Segundo a 

cartografía do plan14, A metade norte do territorio municipal de Carral se atopa dentro da área 

de distribución potencial (Encoro de Cecebre). Por último, compre destacar que na cartografía 

de zonificación do PR, ao norte do concello (concretamente ao sur do brazo occidental do 

encoro de Cecebre) se atopan áreas “críticas” de distribución da especie. 

                                                 
14 capa ‘Plan_recuperación_Emberiza_Galicia_cartografia_ETRS89_29’ 
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4.10. Biodiversidade e conectividade ecolóxica 

4.10.1. Biodiversidade 

A biodiversidade reflicte o número, variedade e variabilidade dos organismos vivos e cómo 

estes cambian dun lugar a outro e co paso do tempo. Inclúe a diversidade dentro das 

especies (diversidade xenética), entre especies (diversidade das especies) e entre 

ecosistemas (diversidade dos ecosistemas). 

A biodiversidade é importante para tódolos ecosistemas, non so para os “naturais”, senón 

tamén para os controlados polo home (granxas, explotacións agrarias, etc.). A biodiversidade 

constitúe a base de un gran número de beneficios que os ecosistemas proporcionan. 

A pesar das ferramentas e fontes de información existentes, medir a biodiversidade con 

precisión é difícil. Para esta medición se empregan diversos indicadores ecolóxicos, como o 

número de especies que se atopan nunha área determinada. Estes indicadores, por si 

mesmos, non son capaces de recoller tódolos aspectos da biodiversidade, pero si son útiles 

para tomar decisións no ámbito da planificación, como é este caso. 

Neste zona, os factores responsables do prexuízo que sofre a biodiversidade son escasos, 

aínda que intensos, pudendo citar a antropización do medio natural, intensificación da 

actividade forestal de repoboación, o abandono das terras menos produtivas. Habería que 

engadir tamén o cambio climático, que podería acelerar, a curto prazo, o ritmo de perda da 

diversidade biolóxica. Pola contra, tamén existen no concello factores positivos para a 

biodiversidade, como é a existencia de destacadas manchas de vexetación natural no 

territorio municipal, en moitos casos pouco fragmentadas e alteradas. 

Pola súa parte, os principais factores que poden xerar riscos de perda de biodiversidade 

neste territorio son a modificación do hábitat, a fragmentación das masas boscosas, a 

introdución de especies invasoras fora da súa área de distribución natural, a sobreexplotación 

dos recursos naturais e a contaminación, especialmente a xerada polo abuso dos fertilizantes, 

que se traduce nun exceso de nutrientes nos solos e nas augas e que pode causar 

eutrofización nos ríos e humidais do concello. 

Segundo o Catálogo galego de especies ameazadas, regulado polo Decreto 88/2007, de 19 

de abril (DOG núm. 89); e o anexo II da Ley 42/2007 de patrimonio natural e da 

biodiversidade, e incluída baixo a clasificación que segue a Unión Internacional para a 

Conservación da Natureza (UICN), no espazo no que se encadra o concello de Carral se 

poden atopar as seguintes especies clasificadas: 

(E: en perigo de extinción), V: vulnerables) 

Flora 

• Isoetes fluitans (E) 
• Narcissus cyclamineus (V) 
• Narcissus pseudonarcissus subps nobilis (V) 
Invertebrados 
• Elona quimperiana (E) 
• Geomalacus maculosus (V) 
• Macromia splendens (E) 
• Margaritifera margaritifera (E) 
• Unio pictorum (V) 
Anfibios 
• Chioglossa lusitanica (V) 
• Hyla arborea (V) 
• Rana iberica (V) 
• Rana temporaria subsp parvipalmata (V) 
Aves 
• Circus pygargus (V) 
• Emberiza schoeniclus subsp lusitanica (E) 
Mamíferos 
• Galemys pirenaicus (V) 
• Myotis bechsteini (V) 
• Rhinolophus ferrumequinum (V) 
• Rhinolophus hipposideros (V) 

Compre recordar que a Emberiza schoeniclus subsp lusitanica é obxecto dun Plan de 

recuperación, instrumento que se atopa en fase de elaboración. 

4.10.2. Conectividade ecolóxica 

A conectividade ecolóxica permite o movemento e dispersión das especies, o intercambio 

xenético e outros fluxos. 

Dadas as caracteristicas deste territorio, profundamente humanizado, os corredores 

ecolóxicos mellor representados son os cursos fluviais, pola súa linealidade e continuidade. 

Os bosques predominantes en Carral son os de repoboación, plantacións comerciais de 

eucalipto maioritariamente, fragmentadas –interpenetradas por terras de cultivo e praderías- e 

inestables no tempo – frecuentes entresacas e talas-, polo que os intercambios entre as 

poboacións e os movementos das especies neste tipo de hábitat son menores. A vexetación 

natural –fora do ámbito ripícola- está tamén moi fragmentada, e tampouco conforma 

corredores ecolóxicos. 
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En Carral identifícanse dous corredores ecolóxicos fluviais principais: o río Barcés, de 15.670 

m de lonxitude (incluíndo o tramo que discorre fora do concello no sector centro-oriental, e o 

río da Brexa, de 4.210 m de lonxitude. O resto do sistema fluvial de Carral ten pouca entidade 

e só presenta conectividade ecolóxica a pequena escala. 

Os dous corredores identificados presentan unha boa linealidade e continuidade, así como 

unha permeabilidade da paisaxe máxima., Non presentan fragmentacións ou interrupcións, 

coa excepción da cabeceira do encoro de Cecebre, situado no Barcés, aínda que considérase 

que esta interrupción afecta só ás poboacións piscícolas. 

Os ríos Barcés e Brexa teñen, como xa se ten dito, unha gran linealidade, conectancia (boas 

conexións estruturais entre os elementos da paisaxe) e conectividade, tanto vertical como 

horizontal. A conservación desta trama ecolóxica natural está garantida por estar a parte 

norte do río Barcés nunha área protexida pola Rede Natura 2000 (LIC Encoro Abegondo-

Cecebre), e ambos ríos protexidos polo propio PXOM. 

Compre citar tamén os espazos creados pola actividade agraria, sobre todo naquelas áreas 

onde se mantén unha agricultura de tipo tradicional. Esta estrutura rural está tamén 

plenamente integrada nas tramas ecolóxicas naturais, proporcionando permeabilidade á 

distribución das especies. Esta estrutura rural, dada a forte humanización do territorio, 

conforma teselas máis ou menos grandes con diversos graos de interconexión, aínda que non 

existen barreiras ou elementos infraestruturais que xeren disfuncións no tecido territorial ou 

no funcionamento ecolóxico. 

4.11. Potencialidades do territorio 

4.11.1. Potencialidade bioclimática 

Existe unha relación entre altitude, Intensidade Bioclimática Potencial e Libre, Índice de 

Termicidade (piso bioclimático), precipitacións (ombroclimas) e vexetación potencial. 

altitude (m) IBP IBL piso bioclimatico ombroclima vexetación potencial
alta carballeiras colinas

250
media medio-alta eucolino hiperhúmido

400
baixa medio-baixa colino superior hiperhúmido carballeiras montanas  

Pódense diferenciar tres zonas altitudinais: 

ZONAS BAIXAS: Por debaixo dos 250 m de altitude, que ocupan as cotas inferiores da cunca 

do Tambre, cunha Intensidade Bioclimática Potencial (IBL) media e IBL libre alta de 

ombroclíma hiperhúmido, que presenta boas posibilidades para a agricultura especializada 

(horticultura e floricultura) e bos rendementos para as pradeiras, aínda que os cultivos 

forestais serían moi produtivos. A asociación de coníferas e frondosas está moi estendida por 

este territorio (concello de Carral e limítrofes), representada principalmente por 

piñeiro/eucalipto. 
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ZONAS MEDIAS: Entre 250 e 400 m de altitude. Esta zona presenta unha multiplicidade de 

posibles aproveitamentos: agrícola, gandeiro e forestal. Actualmente, o principal 

aproveitamento é o gandeiro, e moitas áreas que están ocupadas por mato son susceptibles 

de aproveitamento forestal de explotación e conservación. Hai abundancia de piñeiro galego 

e algo de insigne. O piñeiro galego está bastante ben adaptado a case que todos os terreos e 

é resistente a pragas e enfermidades. As producións de eucalipto serían menores que na 

zona anterior, facéndose máis difícil conforme se aumenta a altitude. 

ZONAS ALTAS: Por riba dos 400 m, o clima faise máis frío. Estamos no piso colino superior 

(submontano) e a IBL é media-baixa. A vexetación actual é principalmente de mato (ucedo e 

toxal). Os solos están menos desenvolvidos (leptosois e ranker) e son pobres, formándose a 

partir de substratos ácedos. Estas áreas presentan menor potencialidade bioclimática, sendo 

aptas para o uso forestal conservativo.  

4.11.2. Potencialidade forestal 

O cálculo da productividade potencial forestal é de gran interese para determinar os posibles 

usos do territorio. O cálculo apoiase nos valores de intensidades bioclimáticas, que se 

expresan en unidades bioclimáticas (ubc). As intensidades bioclimáticas da estación 

meteorolóxica de Montaos son as seguintes: 

IBP 11,68 media
IBL 9,78 media-alta
IBC -
IBS -
IBF -0,08 moi baixa

E. de Montaos. Intensidades Bioclimáticas (IBC)

 

Estos índices reflicten as limitacións ao crecemento vexetal por seca e por frío, que 

condicionan o desenvolvemento dos ecosistemas naturais. 

O valor da Intensidade Bioclimática Potencial (IBP) está directamente relacionado co dato da 

temperatura media anual, e descende coa altitude. A IBP é de 9,5 a 12,5 ubc (IBP “media” en 

Galicia), unha potencialidade media de crecemento de acordo coas temperaturas, non tendo 

en conta as limitacións ao crecemento por secas. En Montaos a IBP é de 112,68 ubc. 

 

Se ademais das limitacións por frío temos en conta as limitacións ao crecemento por seca, 

podemos calcular a intensidade bioclimática libre (IBL). A IBL é de 8,5 a 10,5 ubc (“media-

alta”) na maior parte deste territorio, en cotas entre 250 e 400 m. É alta nun sector sur do 

concello, ata os 250 m de altitude. 

Segundo o índice de transformación máis empregado, para Pinus pinaster (I=1 – 1,4 m3/ubc) 

e Pinus radiata (I=1,6 – 1,7 m3/ubc), estímanse as seguintes producións media de madeira: 

P. Pinaster P. radiata
<250 10,5-12,5 12,6-15,0 17,3-20,6

250 - 400 8,5-10,5 10,2-12,6 14,0-17,3
>400 6,5-8,5 7,8-10,2 10,7-14,0

produción media de madeira
Produción: m3 madeira/Ha/anoaltitude (m) IBL (ubc)

 

Das coníferas, o Pinus radiata é o máis produtivo (14-20 m3 de madeira/Ha/ano. O Pinus 

pinaster é a especie que ocupa a maior superficie, e ten producións entre 15,0 e 7,8 m3 de 

madeira/Ha/ano. O eucalipto ocupa sobre todo alturas inferiores aos 400 m, e3 o crecemento 

estímase en 26,6 m3 de madeira/Ha/ano. 

4.11.3. Potencialidade turística 

O turismo é unha actividade moi pouco presente na zona, que se ve “eclipsada” pola 

proximidade ás cidades de A Coruña e Santiago de Compostela, pero sí que existen algunhas 

potencialidades, baseadas fundamentalmente nas áreas naturais de interese presentes en 

Carral, como a rede fluvial. 

Compre citar tamén a proximidade do Camiño Inglés, que discorre cara a Santiago pola 

comarca, aportanco crecentes fluxos de peregrinos. 

Carral conta tamén con varios roteiros. Destaca o Camiño de Santiago, con dous tramos do 

chamado “Camiño Inglés”: a Lameira-Cañás, de 4,3 Km e O Peito-Hospital de Bruma, de 6,2 

Km. Otra vía e o Vello Camiño de Santiago, de 10 Km, que vai dende o cemiterio de Paleo e 

sigue polo val de Barcia. O Roteiro dos Mártires ten 3 Km, e vai dende o centro urbano de 

Carral ata o cemiterio de Paleo, e conmemora o fusilamento de 1846 de Carral. Por último, 

compre citar a rota dos Muiños de Batán, de 15 Km, na parroquia de Beira. 

Outro elemento do patrimonio cultural do concello é o Ecomuseu Costa de Egoa, museu ao 

aire libre conformado por 14 muiños de auga e unha pequena e antiga central hidroeléctrica 

no río Abelleira. O museu abranxe os muiños, as ribeiras do río, as canalizacións, a central e 

a propia natureza circundante. 

A infraestrutura hoteleira de Carral é escasa: existen dous establecementos de turismo rural e 

dúas pensións, cunha capacidade total de 40 prazas. 

En calquera caso, a potencialidade turística de Carral é baixa, baseada en recursos naturais, 

e en fluxos de baixa intensidade. A protección e conservación destes recursos naturais están 

aseguradas, grazas á destacada presenza da Rede Natura no concello (río Barces e encoro 

de Cecebre). 
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4.12. A paisaxe 

Dende o punto de vista da xeografía, a paisaxe é un espazo ou territorio sobre o que se 

relacionan diferentes elementos xeográficos, físicos, biolóxicos e humanos, que forman un 

conxunto diferenciado. 

A Comunicación da Comisión Europea15 concibe a paisaxe como “sistemas coa súa propia 

xeoloxía, os seus propios usos do solo, cacracterísticas naturais e artificiais, fauna e flora, 

cursos de auga e clima. Os paisaxes son formados e caracterizados polas condicións 

socioeconómicas e os modelos de asentameento da poboación. A preservación e mellora das 

paisaxes son importantes para a calidade de vida, así como para o funcionamento dos 

sistemas naturais. 

A Ley 42/2007 do Patrimonio Natural e da Boidiversidade define a paisaxe como “calquera 

parte do territorio cuio carácter sexa o resultado da acción e a interacción de factores naturais 

e/ou humanos, tal como o percibe a poboación”. 

De conformidade co establecido na Lei 7/2008 de 7 de xullo, de protección da paisaxe de 

Galicia, paisaxe é “..calquera parte do territorio tal e como o percibe a poboación, cuxo 

carácter sexa o resultado da acción e da interacción e factores naturais e humanos”. 

A paisaxe é, en definitiva, a percepción que se posúe dun sistema ambiental. A consideración 

da paisaxe como medio ambiente implica dous xeitos fundamentais: a paisaxe como 

aglutinador dunha serie de características do medio físico e a capacidade que ten unha 

paisaxe para absorber os usos e actuacións que teñen lugar sobre el. Non obstante, o 

tratamento da paisaxe presenta a dificultade de atopar unha sistemática obxectiva para o 

medir, se ben case todos os modelos cadran en tres apartados: a visibilidade, a calidade 

paisaxística e a fraxilidade da paisaxe, definida como a capacidade para absorber os cambios 

que se producen nel. Así, os factores que integran a fraxilidade son: biofísicos (solo, 

vexetación, cromatismo, etc.), morfolóxicas (concas e fitos visuais, etc.) e a presión humana. 

Debido á disposición física do concello de Carral, desenvolvido segundo un eixo norte-sur, O 

Mapa das Grandes Áreas e Comarcas Paisaxísticas, da Estratexia da Paisaxe Galega, 

clasifica a Carral dentro de dúas comarcas paisaxísticas: do Golfo Ártabro Interior, na unidade 

do Golfo Ártabro (metade norte); e Galicia Interior, unidade de Terra de Ordes polo sur. Pola 

súa parte, no Plan Director da Rede Natura 2000, no seu Anexo I (Patrimonio natural e 

biodiversidade), Ordes encádrase no grupo de paisaxe 2 (Vales sublitorais Cantabro-

                                                 
15 COM (2001) 31 final, de 24 de xaneiro de 2001 

Atlánticos), dentro do tipo 2-2 Sublitoral Ártabro. Este grupo 2 é unha das grandes unidades 

en que se subdivide a Galicia continental, nunha área de transición formada por pequenas 

chairas, entre as terras baixas onde aínda se percibe a influencia oceánica e os tramos finais 

dos vales e as bocarribeiras e o pé das montañas situadas máis ao leste. Este espazo 

sublitoral presenta hoxe unha paisaxe fortemente humanizada e moi poboada, onde a 

vexetación natural é xa escasa –excepción feita dos corredores fluviais e enclaves illados-, 

sendo substituídos polas terras de cultivo e bosques de repoboación. 

Dende o punto de vista da paisaxe, a comarca de Ordes está inscrita na penechaira galega, 

superficie amesetada, interrompida as veces por pequenas formas de relevo e claramente 

delimitada por escarpes no seu descenso cara os vales que se abren en dirección á costa. 

Cara ao oeste vese interrompida por un accidente tectónico –a fosa meridiana- que se 

inscribe no val do río Dubra. No límite noroccidental esténdese a serra de Montemaior, que 

serve de divisoria coa comarca de Bergantiños. O límite meridional está formado polo val do 

río Tambre, que funciona como límite físico. 

O territorio municipal de Carral participa da suavidade topográfica do relevo das Mariñas, pero 

cara ao oeste é montañoso, situándose no bloque tectónico do Xalo, con alturas superiores 

aos 400 m, e tamén polo sur, formando parte do escarpe topográfico da Comarca de Ordes, 

situado entre os 300 e os 400 m de altitude. Entre ambos bloques elevados se desenvolve en 

anfiteatro o amplo val do Barcia, drenado polo río Barcés, afluente do Mero, val que recolle a 

maior parte do poboamento do concello. 

 

As distintas características superpóñense para formar as Unidades da Paisaxe. Esta división 

do territorio debe permitir obter maior información sobre as súas cualidades para o seu 

posterior tratamento. Trátase de lograr unidades de paisaxe homoxéneas tanto nos 

compoñentes que a conforman como na resposta visual ante posíbeis actuacións. 

 

Dende o punto de vista visual, a paisaxe de Carral caracterízase por presentar unha 

alternancia entre dous patróns escénicos fundamentais: áreas montañosas (bloques 

elevados) e zonas de val e chaira. Estes dóus elementos básicos están interpenetrados por 

todo tipo de elementos visuais,como pequenos vales, chairas, pequenas elevacións, terras de 

cultivo e poboamento, vías de comunicación, etc, de xeito que a paisaxe resultante resulta 

moi movido e compartimentado, sobre todo nos sectores norte e leste do concello. 

No sector central aparece o val da Barcia, drenado polo río Barcés, bastante encaixado e 

disposto en anfiteatro, de xeito que as liñas visuais quedan bastante limitadas, mesmo en 

sentido lonxitudinal. O Val da Barcia é un estreito corredor onde se insire o río Barcés, 
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disposto en sentido sur-norte, e a principal vía de comunicación (N-550). Debido a esta 

circunstancia, unha parte importante da poboación municipal e das actividades sitúase nesta 

unidade (núcleos de Hervés, Carral, polígono dos Capelos, O Corpo Santo, etc), así como 

núcleos rurais, poboamento difuso e o mosaico de cultivos asociados ao alfoz deste 

poboamento. Dende o punto de vista, o resultado é unha amalgama de formas –orgánicas e 

xeométricas-, cores –non predomina ningunha família cromática-, texturas e alternancia de 

liñas visuais. 

No sector occidental aparece o bloque do Monte Xalo, o único elemento neto da paisaxe do 

concello, con alturas que van dende os 250 m ata os algo máis de 500 que ten o Monte Xalo, 

principal fito visual do concello. Dende a liña de cumios ata  o val do Barcés, a ladeira desde 

blopque está cuberta de arborado, cunha cor verde predominante e unha textura de gran 

groso, propia das masas forestais. As formas predominantes son as orgánicas, e as liñas de 

visión son panorámicas nas partes máis elevadas, fragmentándose a medida que se 

descende cara ao val da Barcia. 

Polo sur, o territorio de Carral enlaza coa penechaira de Ordes, volvendo á monotonía visual 

que caracteríza a esta unidade, con formas orgánicas, liñas visuais amplas, cores alternando 

os verdes das masas forestais e os cultivos e os marróns da terra. A granulometría e fina, 

propia dos pasteiros, cada vez máis frecuentes cara ao sur. 

En xeral, a paisaxe de Carral pódese calificar como profundamente transformada, con 

escasos elementos naturais, que –desde o punto de vista visual- atópanse moi concentrados, 

como por exemplo, os corredores fluviais, ben conservados dende o punto de vista florístico, 

pero rodeados de vías de comunicacións ou poboamento, factores que lles restan 

naturalidade. 

 

4.13. Síntese da situación actual e problemática do concello 

O Concello de Carral, dentro da súa comarca e da rexión urbana da Coruña, ocupa unha 

posición intermedia entre os concellos periurbanos puros da capital provincial, como Cambre 

ou Culleredo, e os rurais puros, como Abegondo. A proximidade á capital provincial, así como 

outros factores derivados dunhas condicións topográficas favorables e a bonanza 

climatolóxica, fixo que en determinadas parroquias a dispersión de vivendas unifamiliares 

sexa máxima. Xurdindo a partir de núcleos orixinarios espalláronse as primeiras e segundas 

residencias colonizando o espazo agrícola, que a día de hoxe perdeu toda a súa 

potencialidade. A excesiva colonización do territorio trae como consecuencia a práctica 

inexistencia de áreas con valor natural. 

Nas zonas máis rurais do concello existen ademais outra áreas, que non contan á súa vez 

con presenza edificatoria máis ou menos importante nas mesmas, pero que foron 

transformadas pola actividade do home, ben para as destinar a cultivos ou ben para as 

destinar a explotación forestal. 

Esta situación provoca que na interrelación asentamento disperso, núcleos rurais e medio 

físico se produzan afeccións sobre este último, normalmente de carácter leve, salvo en casos 

puntuais, que afectan non tanto a cuestións medioambientais, en proceso de solución cos 

modernos sistemas de depuración, como a cuestións de integración paisaxística.  

A este problema, relacionado co modelo de asentamento poboacional existente, engádese o 

xerado pola aparición de novas edificacións espalladas, en lugares ben comunicados, e 

vinculadas á boa accesibilidade que estes presentan, acrecentando o problema plantexado 

anteriormente e, en moitos casos agravándoo, pois a nivel de medio natural non sempre se 

trata das mellores localizacións. Deberá ser prioritario desde a redacción do presente 

planeamento, o control deses novos asentamentos, ben desde a óptica da súa posible 

inserción no armazón de núcleos existentes, recoñecéndoos como asentamentos xurdidos á 

marxe do planeamento ou ben contemplando as medidas de edificacións fora de ordenación, 

de maneira que se impida calquera expansión destes, de cara á súa paulatina desaparición. 

No corredor central a presenza en continuo ó longo da estrada N-550 de actividades diversas, 

residenciais, terciarias e industriais, engade ós problemas de mobilidade o de compatibilidade 

dos diferentes usos. A mobilidade deste continuo edificado, vinculado fundamentalmente a 

unha estrada de tráfico supramunicipal, repercute negativamente na calidade medioambiental 

dos asentamentos, afectados pola contaminación atmosférica, acústica e lumínica. 

Desgraciadamente ó tratarse dunha infraestrutura de influencia supramunicipal, pouco se 

pode facer no PXOM máis alá de resolver axeitadamente a posición das edificacións e viais 

en relación coa estrada, e á regulación ordenada dos usos de maneira buscando 

compatibilidades e complementariedades. 

Por último, a vexetación, que no pasado constituíu masas forestais de especies autóctonas, 

sufriu unha regresión ó longo da historia, por diversas causas, sendo as actuais a expansión 

de especies arbóreas de crecemento rápido e a ruptura co sistema tradicional da agricultura, 

dependendo do bosque como subministro de toxo. 

En resumo, o medio físico e natural esixe prestar adecuada atención a súa posta en valor, 

tanto como medio de conservación, como de equilibrio das condicións de vida da poboación. 

O problema demográfico máis importante a contemplar, aparte do xeral do país relativo ó 

envellecemento da poboación, cun crecemento vexetativo moi baixo, é atender o saldo 

inmigratorio do termo municipal e a unha poboación descontinua, e contar con valores 
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ambientais e naturais notables. Este feito pódese constatar de maneira palpable comparando 

o crecemento da poboación e do parque de novas vivendas sendo, neste caso, 

proporcionalmente maior o número das segundas en relación ó primeiro. 

Non obstante, hai que sinalar que a distribución da poboación no ámbito do termo municipal é 

moi desigual. O grande crecemento experimentado, asentouse fundamentalmente no 

contorno do solo urbano e nos asentamentos dispersos do noroeste do municipio (Vigo e 

Cañás), polas súas boas comunicacións coas estrada N-550, EP-2103 e EP-1704, mentres 

que nos núcleos da metade sur e leste prodúcese certo estancamento. 

O concello presenta unha segmentación clara en canto á súa actividade económica: por un 

lado, existen zonas con clara vocación agrícola, gandeira e forestal, modernizadas e cunha 

produción e extensión considerable, entre as que se sitúa unha extensa rede de núcleos 

rurais vinculados ó aproveitamento destes recursos, e espallados pola zona sur to termo 

municipal; por outro lado, atopámonos unha zona de vocación empresarial e industrial, 

vinculada ó eixo central do concello, constituído pola estrada N-550. Esta especialización 

observada no termo municipal, debe servir de guía para a correcta distribución de actividades 

no territorio, de forma que a creación de solo industrial e residencial de vocación urbana non 

invada as zonas de actividade agraria, e á vez, se libere do uso industrial a maior parte 

posible do solo rústico, posto que na actualidade existen enclaves de localización de 

actividades non relacionadas co aproveitamento dos recursos existentes na zona. 

Por outro lado, e aínda que non se detectasen ata a actualidade conflitos co medio agrícola 

derivados do ámbito do solo urbano ou as actividades empresariais (as empresas localizadas 

no rural non son contaminantes), é necesaria unha delimitación da área urbana e os seus 

crecementos controlados por bolsas homoxéneas, que preserve de forma clara o área rural e 

o entorno agrícola, e posibilite o correcto desenvolvemento da actividade primaria. 

O desenvolvemento industrial do municipio de Carral céntrase fundamentalmente o norte do 

casco urbano, no polígono industrial dos Capelos, e onde a día de hoxe se considera 

insuficiente a oferta deste solo. Tendo en conta a tendencia que se comentaba no apartado 

precedente de modificación da estrutura económica do municipio, co abandono progresivo a 

agricultura en favor da industria e dos servizos. Esta tendencia contribuirá sen dúbida a 

consolidar a tendencia demográfica positiva de maneira que as predicións optimistas feitas no 

apartado correspondente vense refendidas polo apartado socioeconómico. 

A mellora das vías de comunicación, tanto locais como supramunicipais, considérase 

fundamental para lograr os obxectivos plantexados. A ampliación da oferta de solo industrial, 

sobre o previsto polas Normas Subsidiarias Municipais, debe ser un dos obxectivos 

prioritarios do PXOM. 

O medio urbano de Carral presenta unha problemática diferente entre os seus diferentes 

asentamentos. 

No ámbito urbano da Vila a problemática céntrase nos seguintes aspectos: 

- Edificación e tipoloxías discontinuas o que da unha heteroxeneidade na trama urbana 

elevado. A este respecto compre indicar que de cara á mellora da paisaxe urbana 

deberá tomarse en consideración o remate das tramas inacabadas de maneira que 

se minimicen ou se eliminen as numerosas medianeiras vistas e que 

desgraciadamente constitúen a paisaxe característica deste tipo de vilas. 

- Elevado número de soares vacantes inseridos na trama edificada.  

- Inexecución das normas subsidiarias no que se refire á completación da malla urbana 

en rúas previstas.  

- Fusión do entramado urbano cos núcleos rurais periféricos producido  pola 

conversión das aldeas orixinarias a núcleos urbanos, deixando tecidos inaxeitados e 

cunha difícil integración na nova malla urbana, algo que se aprecia fundamentalmente 

nos ámbitos leste e sur e que dará lugar á delimitación de numerosos ámbitos de 

xestión para solventar este problema. 

- Ausencia de zonas verdes por falla de execución das unidades de actuación. Os 

únicos espazos libres a día de hoxe na vila están ubicados na zona central 

constituída polo Campo da Feira. 

- Ausencia de zonas de transición entre a malla urbana máis consolidada e as zonas 

rústicas periféricas, o que da como resultado unha baixa integración paisaxística do 

conxunto. 

No medio urbano de Tabeaio a problemática céntrase nos seguintes aspectos: 

- Excesivas previsións de crecemento das Normas Subsidiarias. 

- Intensidade prevista elevada que tan so se chegou a materializar de maneira moi 

fragmentada. 

- Crecemento lineal ó longo dunha estrada. 

- Déficit de equipamentos e zonas verdes. 

- Tipoloxías inaxeitadas inseridas na trama residencial. 

- Fusión do entramado urbano cos núcleos rurais periféricos, deixando tecidos 

inaxeitados e cunha difícil integración na nova malla urbana. 

No ámbito do parque empresarial dos Capelos a principal problemática é a seguinte: 
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- Previsión de usos inaxeitados como o residencial lindantes cun solo industrial 

- Necesidade de crecemento da actividade empresarial. 

No ámbito do monte Castelo a principal necesidade é a regularización do asentamento alí 

existente, completando axeitadamente a urbanización, dotándoa de servizos urbanísticos 

axeitados e mellorando a as condicións materiais e de integración no medio ambiente. 
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5. Definición de obxectivos 

Os criterios básicos da política urbanística contida no PXOM de Carral recollen o emanado na 

LOUPMRG e atópanse de acordo coa lexislación sectorial galega, e son os seguintes: 

• Viabilidade: canto a localizar as distintas accións en función das súas posibilidades reais 

e dos obxectivos propostos, minimizando as afeccións negativas e simplificando, na 

medida do posible, a xestión administrativa. 

• Flexibilidade: o planeamento debe posibilitar a súa adaptación ós distintos estadios ou 

fases de desenvolvemento e a diferentes alternativas que se poden producir. 

• Realidade: O planeamento debe estar de acordo coa capacidade económica, tanto da 

administración pública como do sector privado. Tamén, debe contemplarse como 

condicionante a parcelación actual do solo. 

• Equidade: Debe evitarse a xerarquización do territorio en áreas de diferente nivel de 

calidade como consecuencia do planeamento. 

 

A redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Carral parte co propósito 

de adaptar a ordenación urbanística á lexislación vixente, e de acometer unha nova política 

urbanística tendente a perfeccionar o modelo territorial existente mediante a introdución dos 

sistemas de xestión e actuación que o novo marco legal nesta materia posibilitou, evitando 

que o proceso urbanizador cree desequilibrios e, pola contra, poida ser empregado para 

mellorar a realidade física existente e o nivel de equipamentos e servizos. 

 

Tendentes á consecución destes fins plantéxanse os seguintes obxectivos e criterios de 

carácter xeral: 

A) Reestructuración funcional do tecido urbano: 

A.1) Equilibrio urbanístico entre diferentes áreas do municipio. 

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 

A.3) Completar a trama urbana dos núcleos existentes, mellorando a súa funcionalidade. 

A.4) Prever o enlace dos novos crecementos cos núcleos rurais circundantes 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B.1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B.2) Conservar a parroquia como institución básica de convivencia rural. 

B.3) Ordenar os usos residenciais en consonancia coas actividades agropecuarias e forestais. 

B.4) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico popular. 

B.5) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial. 

C) Conservación ambiental: 

C.1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados (acuíferos, cursos 

fluviais, masas forestais, paisaxes, etc.). 

C.2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e medioambiental. O 

estudio pormenorizado estabelece este obxectivo en relación co patrimonio arquitectónico e 

cultural. 

C.3) Conseguir para uso público, áreas de interese natural que pasen a constituír o sistema 

xeral de espacios libres do termo municipal. 

C.4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou non en 

inventarios de espacios naturais. 

C.5) Ordenar as actividades vinculadas co aproveitamento dos recursos naturais e 

transformación de productos vinculados ó sector primario. 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a estabelecer nos solos 

intersticiais vacantes situados dentro da trama urbana. 

D.2) Mellora das actuacións infraestructurais que supoñen unha recuperación da calidade de 

vida (saneamento, abastecemento, viario e rede xeral de comunicacións). 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do municipio, conservando 

cada unha das súas particularidades: 

E.1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no municipio. 

E.2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

E.3) Fomento, de acordo coa Lei 2/2010 que modifica a Lei 9/2002, da construción de 

vivendas suxeitas a algún réxime de protección. 

 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 
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O planeamento xeral que se debe considerar á hora de abordar o Plan Xeral de Carral, é a 

adecuación dos crecementos actuais ao marco da nova lexislación do solo, sen pretender 

polo tanto modificacións, se non encauzar as tendencias existentes. 

Con este planeamento levarase a cabo a clasificación do solo e a delimitación dos núcleos de 

poboación, tanto rurais como urbanos. 

Ademais disto, partirase como base do planeamento vixente, tentando non modificar aquelas 

zonas que xa adquiriran o estatus de solo urbano ou de núcleo e aumentándoo o reducíndoo 

onde o desenvolvemento urbanístico prevexa. Deberase procurar manter unha localización 

dos usos de acordo coa realidade actual, de forma que se dea unha grande multiplicidade de 

usos dentro do mesmo solo, tentando non planear segregacións en contra da utilización real 

do solo, sempre que se manteña unha calidade medioambiental suficiente, pola 

compatibilidade de usos superpostos. 

Por outra banda deberase dar encaixe legal axeitado á modificación de uso de parte do 

polígono dos Capelos (de residencial a industrial) así como dos asentamento xurdidos á 

marxe do planeamento, incluído o asentamento do Monte Castelo. 

O artigo 45, na Sección 1ª do Capitulo 1, “Instrumentos de ordenación”, da Lei 9/2010 de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, establece que “a ordenación 

urbanística levarase a cabo a través de normas subsidiarias e complementarias de 

planeamento e plans xerais de ordenación municipal (…)”. 

O artigo 52, “consideracións xerais” da mesma Lei establece: 

“(…) 

1 Os plans xerais de ordenación municipal, como instrumentos urbanísticos de ordenación 

integral, abranguerán un ou varios termos municipais completos, clasificarán o solo para o 

establecemento do réxime xurídico correspondente, definirán os elementos fundamentais da 

estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e establecerán as 

determinacións orientadas a promove-lo seu desenvolvemento e execución. 

2 O contido dos plans xerais de ordenación municipal deberá ser congruente cos fins que 

neles se determinen e adaptarse ás características e complexidade urbanística do territorio 

que sexa obxecto de ordenación, garantindo a coordinación dos elementos fundamentais dos 

respectivos sistemas xerais. 

3 Así mesmo, o plan xeral deberá garanti-la coherencia das determinacións urbanísticas, a 

viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos beneficios e cargas 

derivados do plan entre as distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre o volume 

edificable e os espacios libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da 

comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de reparto.  

(…) 

Dentro deste marco legal de referencia o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carral 

procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos xerais para a 

redacción do planeamento: 

a) A regulación da actividade construtiva repartida uniformemente por todo o termo municipal, 

sobre todo nos núcleos rurais mellor comunicados e no solo clasificado como solo urbano, 

limitado polo estipulado nas NN.SS. Municipais e as normas de aplicación directa marcadas 

pola Lexislación do Solo, coas limitacións de xestión que estas soportan, creou diferenzas no 

ordenamento urbanístico municipal, que se acentúan coa aparición dunha serie de 

construcións que se ben se poden incluír nun proxecto ordenador global, a día de hoxe 

carecen de legalidade ou xurdiron á marxe desta. 

b) A crecente importancia das vías de comunicación, que aumentan en gran medida as 

expectativas de crecemento da zona, así como a obtención do solo necesario para completar 

os servizos públicos e sistemas xerais do termo municipal fan necesaria a redacción do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal, para adecuar o planeamento ás novas formas de concibir a 

ordenación do territorio municipal e comarcal, así como permitir a introdución dos 

mecanismos, instrumentos e técnicas que a moderna lexislación permite a fin de facer unha 

normativa máis flexible nas súas determinacións, máis áxil en canto á súa posibilidade de 

xestión e execución e máis equilibrada en canto á ocupación do territorio, á vez que introducir 

as técnicas previstas na lexislación para reparto de beneficios e cargas derivadas do 

planeamento, que posibiliten ao Concello manter o seu proceso de desenvolvemento 

resolvendo á vez a xeración das zonas libres, sistemas xerais e reserva de solo para 

equipamentos que necesariamente debe acompañar a este proceso. 

O modelo territorial e urbano preliminar proposto para o Concello de Carral, derivado da 

diagnose operativa exposta, baséase nos seguintes obxectivos específicos: 

a) O obxectivo fundamental, no actual solo urbano do municipio de Carral, é o de completar a 

súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completar aquela mediante 

determinacións directas de xestión, ordenación e posterior execución. As determinacións das 

vixentes NN.SS. sen delimitacións de ámbitos de xestión, executadas por actuacións directas 

deben ser corrixidas adaptándoas á nova lexislación vixente e á nova maneira de concibir o 

urbanismo a partir da xestión, o que redundará, sen lugar a dúbidas, na calidade de vida a na 

cohesión social, ó xerarse un importante número dotacións, nestes momentos inexistentes. 

b) Formulación dun uso equilibrado do medio rural, considerando o respecto o medio 

ambiente e a paisaxe como valores de desenvolvemento, e potenciando os usos produtivos 

intrínsecos. Especial atención na imbricación axeitada de equipamentos e industrias de 
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localización co medio. Completamento da trama dos núcleos existentes, mellorando a súa 

funcionalidade e impedido a edificación indiscriminada do territorio. 

c) Equilibrio territorial no nivel de equipamentos dotacionais e estándares, utilizando como 

ámbito de referencia a parroquia. 

d) Crecemento sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, no comercio especializado, nos 

servizos á poboación e no reforzo das potencialidades industriais; establecendo unha relación 

axeitada entre o medio natural e o construído. 

e) Interese pola consecución dunha rede de espacios públicos de calidade. 

f) Procura dunha escala de pormenor para a continuidade e a integración, como 

manifestación dunha actitude concreta e realista de cara a resolver problemas correctamente 

dimensionais en escala e funcionalidade. 

g) Participación real nos procesos de definición e posterior xestión do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. 

5.1. Criterios e obxectivos específicos 

O novo planeamento do concello de Carral deberá mellorar a calidade da ordenación 
urbanística establecida polo planeamento vixente, de cara a favorecer o desenvolvemento 

equilibrado e sostible do territorio, contribuír a elevar a calidade de vida, garantir unha 
vivenda digna e favorecer a cohesión social da poboación, protexendo e potenciando o 
importante patrimonio natural e cultural. 

Entre os obxectivos do documento Europa 2000+ sobre cooperación para a ordenación do 
territorio europeo, destaca o de crear un territorio máis solidario e equitativo en cumprimento 
dos obxectivos de cohesión económico e social consagrado polo tratado da unión. Esta 
máxima presidirá a redacción do documento do PXOM de Carral. 

Así mesmo, o sexto programa comunitario en materia de medio ambiente “Medio Ambiente 
2010: o futuro nas nosas mans” establece como un dos seus eixos prioritarios de acción 
estratéxica ter en conta o medio ambiente na xestión da ordenación do territorio mediante a 
difusión e o fomento das mellores prácticas relativas á planificación sostible. Así mesmo no 
ámbito relativo a bíodiversidade, propón a protección conservación e restauración dos solos e 

as paisaxes e o desenvolvemento sostible dos bosques. 

O Planeamento establecerá os índices ou límites de sustentibilidade, de aplicación inmediata 

e efectiva para o planeamento, entendida a súa aplicación referida á verificación do 

cumprimento de límites de crecemento ou desenvolvemento. 

Adicionalmente, estableceranse as reservas de solo necesarias para a implantación das 
dotacións públicas e sistemas xerais necesarios para satisfacer as necesidades colectivas do 
conxunto dos cidadáns, que se actualizan baixo a óptica das novas esixencias de calidade 
ambiental urbana, de vida e de cohesión social. Introduciranse tamén condicións e normas de 

calidade urbana, que afectan tanto ós novos viarios que se van implantar coma ó equilibrio 

entre usos e actividades, e á necesidade de evitar barreiras arquitectónicas para que as 

persoas con mobilidade reducida non vexan reducida a súa capacidade e acceso ós espazos 

e edificacións públicas. 

En definitiva o novo plan xeral en relación co planeamento vixente define o modelo territorial e 

as grandes liñas dos novos desenvolvementos, en esencia continuista coas existentes, polo 

que clasifica o solo, establece os elementos da estrutura xeral e orgánica do territorio, 

clasifica o solo urbano e os núcleos rurais, delimita ós sectores de solo urbanizable, fixa as 

áreas de reparto e o aproveitamento tipo, e inclúe os elementos susceptibles de protección e 

determina as previsións temporais de desenvolvemento e execución da política urbanística. 

5.1.1. Obxectivos específicos para a mellora e acabado do medio urbano 

O obxectivo fundamental, no solo urbano consolidado e non consolidado dos núcleos urbanos 

de Carral e Tabeaio, vai a ser o de completar a súa ordenación, facendo fronte á situación 

actual, que demanda completar aquela mediante determinacións directas de ordenación e 

posterior execución. 

No solo urbano preveranse as seguintes actuacións: 

A) Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas que no solo urbano teñen carácter de 

Ordenanzas da edificación, de forma que se sistematice e simplifique a súa aplicación 

práctica, fagan máis sinxelo o seu entendemento aos cidadáns, e corrixan e obxectiven as 

ambigüidades que precisan interpretacións para a súa aplicación práctica. 

B) Xeración dunha trama viaria máis aló do crecemento lineal vixente. 

C) Conservación e respecto, en xeral, das alturas consolidadas, en atención ó planeamento 

vixente, completando aqueles preceptos normativos que se consideran deficitarios e 

adaptando os parámetros de aproveitamento aos establecidos pola Lei 9/2002 e posteriores 

modificacións. 

D) Identificación dos ámbitos de solo urbano consolidado. 

E) Identificación daqueles ámbitos de solo urbano non consolidado que necesitan de 

actuacións de desenvolvemento integral. 

F) Delimitación das Áreas de Repartición e cálculo dos seus aproveitamentos tipo conforme 

establece a Lei 9/2002 e posteriores modificacións. 
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G) Protección dos elementos de patrimonio existentes ou de novo achado. 

 

5.1.2. Obxectivos específicos para novos asentamentos 

Comprenden estas áreas, o solo clasificado como urbanizable, estando regulada a súa 

clasificación polos artigos 14, 21 e 22 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección 

do Medio Rural de Galicia e posteriores modificacións, que estipula que “constituirán o solo 

urbanizable os terreos que non teñan a condición de solo urbano, de núcleo rural, nin rústico 

e poidan ser obxecto de transformación urbanística nos termos establecidos na lei”. 

Por outra banda a disposición transitoria décimo terceira da LOUPMRG recoñece os 

asentamentos xurdidos á marxe do planeamento como unha categoría do solo urbanizable 

sempre e cando reúnan unha serie de condicións. 

Neste documento sinalaranse as áreas de solo aptas para a súa incorporación ao proceso de 

desenvolvemento urbanístico como solo urbanizable, tanto para novos desenvolvementos 

como para regularización dos asentamentos xurdidos á marxe do plaenamento, e aqueloutros 

que polo seu valor agrícola, forestal, gandeiro ou polas súas riquezas naturais deben ser 

preservadas. 

Acorde coa mencionada lexislación, o Plan Xeral contemplará dúas situacións perfectamente 

diferenciadas: por un lado, o solo clasificado como urbanizable delimitado ou inmediato, 

correspondente a solos que teñan comprometidos prazos de execución e condicións de 

transformación; e por outro, o solo urbanizable non delimitado para o que o Plan define as 

condicións xerais para a delimitación de sectores, desenvolvemento dos mesmos e usos 

globais. 

Para o solo que se clasifica como urbanizable delimitado, o Plan Xeral formulará os seguintes 

obxectivos: 

A) A súa utilización como remate da trama urbana de Carral. 

B) Xerar solo industrial estratexicamente ubicado para contribuír ó desenvolvemento 

sustentable do concello. 

C) Regularización de asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. 

D) Incluír e definir, nas Áreas de Reparto, a parte do solo urbanizable que poida ser necesaria 

para conseguir os obxectivos formulados no Plan Xeral adscribindo, ás mesmas, os solos de 

sistemas xerais que se consideran necesarios a efectos da súa obtención a través da 

aplicación do instrumento do aproveitamento tipo e cesión obrigatoria. 

E) Delimitar as Áreas de Reparto e calcular os seus aproveitamentos tipo no solo urbanizable. 

 

Para encamiñar o posible desenvolvemento das actuacións no solo urbanizable non 

delimitado, establécense os seguintes criterios e obxectivos: 

A) Establecer as condicións para a delimitación de sectores de modo que estes constitúan 

unidades xeográficas e urbanísticas continuas que permitan un desenvolvemento axeitado en 

plans de sectorización. 

B) Establecer a dimensión mínima dos sectores garantindo, coa mesma, que se permita a 

reserva de dotacións derivada da lexislación urbanística. 

C) Establecer as condicións de enlace dos novos sectores cos Sistemas Xerais do termo 

municipal, a efectos de garantir o correcto funcionamento e comunicacións dos 

asentamentos. 

D) Establecer as limitacións e restriccións sobre intensidades de usos, usos globais e 

tipoloxías de edificios, nas distintas zonas do termo municipal, buscando salvagardar o 

carácter e a vocación de cada unha delas, e evitando tensións e interferencias que puidesen 

derivarse da introdución en partes do territorio de novos usos ou tipoloxías. 

 

5.1.3. Obxectivos específicos para a ordenación dos núcleos rurais 

O obxectivo fundamental, no solo de núcleo rural do concello de Carral, é o de completar a 

súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completar aquela mediante 

determinacións directas de ordenación e posterior execución. O solo de núcleo rural 

clasificado como tal derivará estritamente da aplicación das condicións obxectivas 

establecidas no artigo 13 da Lei 9/2002 e posteriores modificacións, así como das condicións 

establecidas no modelo de asentamento da poboación e no estudo do medio rural. 

Para os núcleos uniformemente repartidos polo termo municipal que manteñen as súas 

características morfolóxicas e de uso, proponse a potenciación daqueles actividades 

produtivas propias do medio ou a aposta pola introdución daqueles novos usos innovadores 

compatibles coa preservación dos núcleos. Como norma xeral proponse unha delimitación 

que englobe, na medida do posible as edificacións existentes. 

 

En resumo, no solo de núcleo rural, realízanse as seguintes actuacións: 

A) Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas de forma que se sistematizan, simplifícase 

a súa aplicación práctica, faise máis sinxelo o seu entendemento aos cidadáns e corríxense e 

obxectivan ambigüidades existentes. 

alberto.fuentes
Sello Diego transparente



EXCMO. CONCELLO DE CARRAL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  78

B) Recoñecemento e delimitación da ampla rede de núcleos rurais preexistentes procurando 

en cada caso englobar as edificación existentes, dentro da delimitación dos núcleos rurais 

proposta. 

C) Diminución dos déficits de dotacións, equipamentos e espazos libres existentes no 

conxunto do termo municipal e na periferia dos núcleos rurais establecendo unha estratexia 

de agrupación de servizos parroquial ou municipal. 

D) Protección dos elementos de patrimonio arquitectónico ou de elementos arqueolóxicos 

existentes ou de novo achado. 

 

5.1.4. Obxectivos específicos para o solo rústico 

O obxectivo xeral que o Plan se propón para esta clase de solo é a delimitación daquelas 

áreas que deben ser obxecto de especial protección fronte ao proceso de urbanización e 

edificación, en función de que así o demanden as circunstancias intrínsecas naturais ou 

porque así o requiren os seus actuais usos, a lexislación sectorial ou en razón dos seus 

valores paisaxísticos, históricos, arqueolóxicos, científicos, ambientais, culturais ou outras de 

similar natureza, segundo establece o artigo 15 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia e posteriores modificacións. 

Este obxectivo traducirase directamente na protección das áreas de interese medioambiental 

ou bioecolóxico ou polo seu interese ou capacidade agrícola, gandeira ou forestal, 

consideradas na información urbanística que realmente teñan este valor. 

Como segundo obxectivo neste tipo de solo, o Plan contempla as condicións das edificacións 

permitidas no mesmo de acordo co sinalado nos artigos 36 a 39 da Lei 9/2002 e posteriores 

modificacións. 

 

5.1.5. Obxectivos específicos socio-económicos 

O Plan deberá establecer ademais aquelas medidas que na ordenación de usos tendan a 

garantir a cohesión social e o equilibrio territorial. 

En especial o plan deberá establecer os mecanismos que fomenten a implantación de 

actividades produtivas de carácter especializado no termo municipal, a localización de 

iniciativas de lecer e o uso do medio ambiente como recurso, en definitiva, que fomenten o 

desenvolvemento sostible do concello e a súa conversión en territorio innovador. 

Cómpre facer as reservas de solo para a implantación das infraestruturas de transporte e 

telecomunicacións que atraian a localización de empresas e profesionais que completen os 

ciclos produtivos existentes apoiando procesos de Investigación, Desenvolvemento e 

Innovación. 

O liderado nestas formulacións da iniciativa municipal e a concertación cos operadores 

privados durante a redacción e vixencia do Plan, orientaranse a conseguir os seguintes 

obxectivos: 

− Creación de solo industrial e terciario, que fomente o pulo de actividades industriais e de 

servizos no municipio, así como a implantación de industria e servizos innovadores. Esta 

implantación realizarase mediante a clasificación de solo urbanizable delimitado de uso 

industrial. 

− Establecemento dos parámetros normativos que permitan a implantación de actividades 

innovadoras no solo urbano. 

− Optimización da mellora das infraestruturas de transporte proxectadas e existentes 

utilizándoas para vertebrar o Concello e artellar o seu desenvolvemento. 

− Diversificación produtiva do medio rural, establecendo a ordenanza que permita a 

preservación de recursos primarios e a ordenación e mellora das explotacións mediante a 

mellora da rede viaria municipal. 

− Potenciación dos valores ambientais e paisaxísticos do termo municipal, como xeradores 

dunha industria de lecer especializado. 

 

5.1.6. Obxectivos específicos para resolver problemas estruturais 

Contémplanse neste apartado as necesidades a cubrir de novos sistemas xerais que teñan 

en conta a estrutura urbana e eliminen os problemas de funcionamento observadas no 

momento actual. 

Así, fundamentalmente, débese prever a corrección das deficiencias observadas nas 

infraestruturas de transporte e comunicacións: 

− Utilización das vías existentes para garantir a correcta accesibilidade ao territorio. 

− Mellora da rede interior de comunicación entre os diversos núcleos, mediante un estudo 

pormenorizado do seu trazado que elimine os problemas puntuais de ordenación existentes 

ao longo da mesma. 
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5.2. Criterios específicos de marcado carácter ambiental 

Completando o anterior, o PXOM de Carral debe basearse nos seguintes criterios 

específicos: 

5.2.1. Criterios respecto á Sostibilidade territorial e densidade urbana 

A relativa escaseza de solo como soporte da actividade económica, os especiais valores 

naturais e paisaxísticos do territorio municipal, a singular orografía, a fraxilidade dos 

ecosistemas e o risco de perda de calidade de vida dos habitantes, posto xa de manifesto en 

diversas áreas da nosa Comunidade Autónoma, obriga a propor accións e previsións dirixidas 

máis que ó control do crecemento, a evitar a urbanización e a edificación dispersa ou o 

consumo inxustificado de novos solos, orientando as actuacións públicas e privadas cara a 

recuperación, rehabilitación ou reforma da edificación existente e a colmatación dos espazos 

baleiros nos núcleos urbanos do concello ou en áreas xa antropizadas nos núcleos rurais. 

O aumento da densidade nos núcleos rurais tradicionais ten que ir acompañado dunha 

política de preservación do medio rural co fin de potenciar o seu insubstituíble valor 

paisaxístico e ecolóxico, así como soporte de outros usos e actividades innovadoras, dentro 

do que se entende como “conservación activa do medio rural”. 

5.2.2. Criterios respecto dos límites territoriais do crecemento 

Na proposta de clasificación adoptaranse criterios restritivos de crecemento. Concretamente, 

son os seguintes: 

• Os crecementos propostos deberán ser proporcionais ao volume efectivo da poboación, 

entendendo como poboación a do núcleo urbano e a dos núcleos rurais. 

• Empregaranse os solos urbanos non consolidados, de pequena superficie nas áreas 

intersticiais da trama urbana existente, e sectores de solo urbanizable de ensanche na 

trama existente, estritamente dimensionados ó crecemento previsible. 

• Non se plantexarán crecementos por ocupación de solo de nova creación, non previstos 

no planeamento vixente, xa que con este solo e mediante a colmatación dos solares e 

parcelas vacantes existentes no solo urbano ou nos núcleos rurais resólvense as 

necesidades na maior parte dos casos. 

En ningún caso se proporán solos residenciais nas proximidades de calquera espazo natural 

ou proposto para a súa inclusión na Rede Natura, ou de calquera área recollida neste informe 

ou no Plan como de Protección Ambiental. Tampouco se proporán solos residenciais 

ocupando formacións orográficas e susceptibles de producir impacto visual ou paisaxístico, 

así como de aqueles solos con pendente superior ao 30%. 

5.2.3. Criterios de planeamento respecto ó tratamento do medio rural 

Fora das áreas delimitadas polo planeamento como asentamentos, só se permitirán as 

edificacións relacionadas coa conservación e xestión do medio, actividades agropecuarias e 

industriais e de servizos incompatibles cos usos propios dos asentamentos ou non 

procedentes nos solos urbanos, as instalacións precisas para a extracción de minerais e o 

aproveitamento das enerxías renovables, as actividades turísticas vencelladas ao medio rural 

e natural, e as declaradas de interese xeral que precisen de emprazamentos singulares. 

En ningún caso de permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como cumios 

ou na franxa de protección dos cursos fluviais. 

O PXOM establecerá as características da edificación en solo rústico. Especialmente, 

deberán establecerse as condicións de edificabilidade, altura, ocupación, distancia entre 

edificacións, implantación topográfica e paisaxística, con expresa referencia ós accesos e o 

contorno. 

Ademais, o PXOM controlará as súas condicións de implantación no territorio e os impactos 

producidos, e establecerán as medidas correctoras e compensatorias que procedan. 

5.2.4. Criterios respecto dos asentamentos rurais 

Os criterios para a delimitación dos asentamentos serán os seguintes: 

• O grao de colmatación edificatoria e a antropización do solo 

• O carácter tradicional do asentamento e a súa evolución histórica 

• As dotacións infraestruturais que posúe ou que faltan 

• Para a súa delimitación, terase en conta a estrutura da propiedade 

O Plan Xeral establecerá a capacidade máxima de cada núcleo en termos de densidade e de 

edificabilidade. Así mesmo, independentemente das previsións de crecemento, reservaranse 

solos para dotación de equipamentos e servizos. 

5.2.5. Criterios de planeamento respecto á paisaxe 

A paisaxe constitúe un importante elemento na planificación do territorio, cuia consideración e 

análise producen decisións directas na ordenación, tales como a preservación de áreas 

vacantes, corrección de dinámicas e tendencias, emprego como recurso para un eventual uso 

turístico, etc. 

Neste sentido, plantéxanse os seguintes aspectos e análises: 

• Insolación e reflectividade. 
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• Identificación e apartación de novos valores escénicos mediante o deseño. 

• Novos roles de elementos singulares da paisaxe abandonados ou deteriorados. 

• Escala e características dos proxectos necesarios para preservar, restaurar ou refacer a 

paisaxe. 

• Criterios para actuacións territoriais que destaquen o valor da paisaxe. 

Elementos da paisaxe 

• A maior parte do conxunto de estruturas e elementos que aínda conforman e caracterizan 

a paisaxe agrícola tradicional, debe considerarse patrimonio de valor etnográfico, por ser 

testemuña e expresión relevante da cultura tradicional galega. 

• O conxunto das estruturas rurais constitúe unha importante caracterización da paisaxe 

tradicional de Galicia, merecedor dunha protección efectiva, integral e xeral, sexa cal 

sexa o seu estado de conservación 

Desde o Plan Xeral crearanse as condicións –na medida do posible- para a aplicación dunha 

política centrada na axeitada ordenación do deseño vexetal e o arborado, en especial o 

mantemento e recuperación das árbores existentes no medio rural, mediante a conservación 

ou rehabilitación das características ecolóxicas e culturais de cada contorno. 

Por outra parte, terase en conta que na ordenación, deseño e tratamento dos diferentes 

espazos urbanos, rurais e naturais, deberán contar coas afeccións sonoras, e plantexar 

formas axeitadas para a protección, tratamento e xestión. 

5.2.6. O valor estratéxico do patrimonio natural do concello 

A preservación da biodiversidade tense convertido nun obxectivo fundamental de tódalas 

políticas de conservación da natureza, entendendo por conservación o conxunto de medidas 

encamiñadas ó mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais, a preservación da 

diversidade xenética e o emprego ordenado dos recursos naturais e culturais. En Galicia, este 

obxectivo debe ser prioritario, atendendo ó importante e diverso patrimonio natural con que 

aínda contamos. 

Requisito previo e necesario de sustentabilidade do modelo é articular os mecanismos 

necesarios que propicien a conservación da biodiversidade e o uso racional e eficiente dos 

recursos naturais, compatibilizándoo cun equilibrado desenvolvemento económico e social. A 

axeitada valoración do patrimonio natural non é, por tanto, un máis dos problemas a afrontar, 

senón que debe ser a base do crecemento, calquera que sexa o modelo definitivo. 

5.2.7. Criterios de planeamento respecto do patrimonio natural 

Dende o PXOM estableceranse normas de protección do medioambiente e reguladoras dos 

recursos naturais non incluídos na lexislación autonómica, para evitar actuacións oportunistas 

e insolidarias. 

A actividade industrial estará convenientemente ordenada dende criterios de máxima 

concentración, evitando superar niveis de prexuízos para o contorno, e prestando especial 

atención ós efectos ambientais sinérxicos que se puideran producir e tendo en conta os 

posibles impactos positivos no eido socioeconómico. 

Dende o planeamento se empregarán criterios de concentración urbana e rural co fin de 

facilitar a xestión das infraestruturas en particular as relacionadas coa auga: abastecementos, 

depuración e vertidos. 

O planeamento protexerá especialmente os recursos forestais do concello non incluídos na 

Rede Natura de Galicia. 

Dende o planeamento impedirase a fragmentación ecolóxica. É dicir, os usos e actividades 

permitidos no medio rural deberán evitar, na medida do posible, afeccións ós hábitats naturais 

que impidan o libre movemento das especies ou limiten a interacción dos compoñentes da 

biodiversidade dentro de un mesmo hábitat. 

No PXOM se delimitarán zonas susceptibles de receber políticas de restauración ecolóxica, 

en especial as accións de restauración forestal polos innegables beneficios que reporta ó 

mantemento de determinados procesos ecolóxicos esenciais. 

Delimitaranse aquelas áreas susceptibles –e axeitadas dende o punto de vista da normativa- 

de albergar parques de enerxías alternativas renovables, así como aqueles equipamentos 

illados para tratamento e reciclaxe de refugallos. 

5.3. Integración das variables e criterios do AAE no PXOM 

O Documento de referencia define o alcance e o nivel de detalle do ISA, determinando os 

criterios e obxectivos ambientais que debera abordar para acadar a correcta integración do 

Plan co medio ambiente. 

Este apartado describe o grao de integración das variables e criterios indicados e ven a 

completar, confirmar ou desenvolver o exposto ao longo do punto 5 do presente ISA (Criterios 

e obxectivos ambientais estratéxicos). 

5.3.1. Paisaxe 

Polo que fai á paisaxe, o ISA inclúe unha análise das unidades paisaxísticas identificadas, e, 

dende o punto de vista da urbanización, considérase que o desenvolvemento do PXOM terá 
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moi escasas consecuencias sobre a paisaxe, e en todo caso, producirá impactos neutros ou 

positivos: tanto nos núcleos urbanos do concello de Carral como nos núcleos rurais, o Plan 

contempla accións de compactación, regularización e colmatación de espazos intersticiais na 

actual trama urbana, velando pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

O PXOM non intervén fora das áreas indicadas no punto 7.1 do ISA. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante, 

evitando, en todo caso, presións sobre os elementos singulares da paisaxe, favorecendo, en 

todo caso, a integridade de tódolos elementos que compoñen a paisaxe. 

O Plan establecerá medidas que contribúan á restitución dos valores naturais e paisaxísticos 

do concello, así como a súa posta en valor. 

O Plan contempla a futura execución dos parques eólicos supramunicipais de Pedrouzos, e 

clasifica este solo como solo rústico de protección de infraestruturas. 

Evitarase calquera afección a puntos singulares ou que poidan sufrir fortes impactos visuais. 

5.3.2. Patrimonio natural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Carral, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. De acordo co anterior, están 

protexidas as ribeiras dos ríos Brexa e Barcés (todos eles na conca do río Mero), e tódolos 

seus afluentes, as masas de vexetación natural e/ou autóctona, as masas forestais, os 

humedais presentes no concello, ou calquera outro ecosistema de interese, así como as súas 

áreas de transición, establecendo medidas de amortecemento aló onde sexa preciso, 

impedindo a fragmentación ecolóxica e, por tanto, favorecendo a continuidade dos espazos 

naturais presentes no concello de Carral. O plan non afecta, nin directa nin indirectamente ás 

áreas incluidas na Rede Natura 2000, nin nas súas áreas de transición. 

O desenvolvemento do Plan, nos seus termos previstos, non vai xerar ningún tipo de barreira 

ecolóxica nin alterará os corredores fluviais do concello. 

As diversas figuras de protección presentes no planeamento están de acordo coa lexislación 

sectorial vixente. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente. 

O Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural naquelas áreas 

que estean alteradas. 

As áreas potenciais de presenza da escribenta das canaveiras son obxecto dun plan de 

recuperación (en fase de elaboración) están protexidas, e o Plan non intervén nesas zonas 

nin nas súas áreas de transición. 

O sector NE do concello en contacto co encoro de Cecebre está incluido dentro das zonas de 

protección para a avifauna. Nesta área son de aplicación as medidas de protección contra a 

colisión e a eletrocución en liñas eléctricas de alta tensión (Resolución do 28 de novembro de 

2011 da DXCN). Este sector forma parte do ámbito do LIC Encoro de Cecebre-Abegondo e, 

polo tanto está protexido. 

5.3.3. Patrimonio cultural 

O Plan identifica, cataloga e protexe os enclaves de interese cultural, identitario, histórico, 

arquitectónico e arqueolóxico e, así mesmo, ten actualizado e catalogado o parque de 

edificios destacables. Polo que fai á rehabilitación, esta corresponde á iniciativa privada, 

aínda que, vía ordenanza, esixirase aos propietarios o correcto mantemento dos edificios 

catalogados. (Deber de conservación da edificación). 

O Plan ten en conta a determinación 9.5 das DOT, incorporando medidas para garantir a 

protección dos elementos e ámbitos de interese do patrimonio cultural identificados, así como 

para garantir a compatibilidade do desenvolvemento e ordenación dos asentamentos e das 

actividades productivas cos ditos elementos. 

Na información do Documento para Informe Previo do Plan pode verse anexo un catálogo dos 

elementos de interese cultural suxeitos a protección. 

5.3.4. Ocupación do territorio 

O solo é un recurso económico, natural, escaso e non renovable. 

A urbanización dispersa ou desordenada presenta graves inconvenientes: impacto ambiental, 

segregación social, ineficiencia económica a causa dos elevados custes  enerxéticos, de 

construción, de mantemento de infraestruturas e de prestación de servizos públicos. 

O equilibrio entre a necesidade de ocupación do solo e a planificación prevista polo Plan está 

xustificada ao longo de varios puntos da Memoria do PXOM, sendo especialmente relevante 

ao respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

No punto 4.4.2. deste documento atópanse relacionados e cartografiados os dereitos mineiros 

vixentes do territorio de Carral. 

No plano ISA-01 cartográfanse os riscos naturais e tecnolóxicos identificados no concello de 

Carral. 
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Ao longo do capítulo 3 da Memoria do Documento de Aprobación inicial do PXOM de Carral 

(3.2.4.- Criterios e estratexias de xestión do planeamento; e 3.3.- Descrición e xustificación 

dos parámetros urbanísticos da ordenación proposta) detállase e xustifícase máis polo miúdo 

o consumo de solo contemplado no PXOM e as súas estratexias asociadas e, ao mesmo 

tempo, dáse resposta aos criterios establecidos para esta variable. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU e industriais, con 

facilidades para o reciclado dos diferentes tipos de residuos. 

5.3.5. Sociedade 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial 

segundo as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no 

deseño tanto das infraestruturas como dos equipamentos e redes de espazos e centros 

públicos, suficientes, accesibles e ben comunicados. Garántese tamén a proporción 

regulamentaria de vivendas protexidas. 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Carral á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, pero non intervén na procura do 

equilibrio demográfico nin da súa distribución territorial. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística e 

tamén se presenta, en forma de charlas para a poboación, na vila de Viaño Pequeno e en 

tódalas parroquias, resolvendo as dúbidas que poidan ter os interesados ou a poboación en 

xeral. 

Dende o punto de vista social, en Carral non se identifican áreas degradadas ou marxinais, 

nin bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

5.3.6. Economía 

O Plan analiza as posibilidades que ten a economía local, tendo en conta a súa situación 

(próxima á área metropolitana da Coruña) e a súa actividade tradicional. Desta análise se 

deduce a necesidade de ampliación das áreas industriais existentes que, por un lado dea 

resposta ás necesidades actuais e futuras e, por outro, ordene e concentre a actividade 

económica dispersa polo territorio municipal. 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades 

das actividades económicas actuais e potenciais de Carral, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

infraestruturas sitúanse no territorio segundo criterios de centralidade e de sustentabilidade, 

buscando o máis baixo nivel de necesidades de desprazamento dos usuarios e, 

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

En Carral está rexistrada unha actividade regulada pola Lei 16/2002 do 1 de xullo, de 

prevención e control integrados da contaminación. Esta actividade é unha granxa porcina, e 

conta coa preceptiva AAI. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. (Condicións de sustentabilidade do 

uso industrial). 

5.3.7. Mobilidade 

A mobilidade é un factor ligado directamente coa accesibilidade, que fai referencia á 

facilidade con que cada persoa pode superar a distancia que separa dous puntos e, desta 

forma, exercer o seus dereitos como cidadán. A relativa facilidade para superar a distancia é 

unha variable relacionada coas características físicas dun espazo ou territorio, as 

oportunidades de uso de certas actividades e as características individuais dos cidadáns. 

Polo tanto, a accesibilidade, ademais dunha dimensión territorial, tamén é unha característica 

individual en relación co número de opcións que teñen os diferentes cidadáns para acceder 

aos lugares e as actividades. Nun mesmo espazo, nunha mesma estrutura territorial, a 

accesibilidade non está uniformemente distribuída cara a todos os seus habitantes. Cada 

persoa ou colectivo de individuos ten o seu ámbito espazo-temporal de accesibilidade 

definido pola organización territorial que caracteriza o seu ámbito espacial pero tamén polos 

vínculos de relación, o nivel de renda, os roles sociais de xénero, a idade, a procedencia 

sociocultural, etc. 

Así, non se pode falar dunha accesibilidade xenérica para todas as persoas dunha 

determinada área. 

A sociedade actual caracterízase pola constante e crecente demanda de mobilidade, ata o 

punto que o actual desenvolvemento económico non se entendería sen a actividade que se 

ten xerado arredor dos servizos e infraestruturas de transporte. Concretamente, as 

infraestruturas de transporte contribúen á vertebración do territorio, á integración e cohesión 

dos espazos e a mellorar as condicións de accesibilidade. 
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Os impactos sociais e ambientais que orixina o transporte –contaminación atmosférica e 

acústica, a fragmentación do territorio e a dependencia enerxética principalmente, supoñen 

un elevado custe en termos económicos e de calidade de vida. 

O Plan, como xa se ten dito, concentra os servizos e equipamentos públicos, e tamén 

privados, no núcleo de Carral, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación 

municipal, para ter a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do 

transporte público ou privado. O transporte público, como é habitual no medio rural galego (e 

tamén en moitas áreas urbanas) presenta unha extraordinaria debilidade (excepción feita do 

sistema de transporte escolar). A consecuencia principal é que a poboación que ten 

necesidades de mobilidade opta polo desprazamento por medios privados, nun modelo de 

transporte claramente insostible polo custo que ten, pola contaminación atmosférica que 

produce e polo consumo de espazo que fai (aparcadoiros, ocupación das vías de 

comunicación, etc.). 

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi 

complicado, porque a iniciativa privada está ausente a causa da falla de rendibilidade das 

explotacións e porque as competencias para outorgar liñas de transporte non están nos 

concellos. 

Canto das necesidades actuais de mobilidade da poboación, pódese concluir o seguinte: 

A poboación activa do concello é de 3.877 persoas (ano 2014), das que o 83,2% traballan nos 

sectores secundario e terciario. Deste 83,2%, estímase que algo máis do 65% traballan fora 

do concello, dada a estrutura do tecido económico municipal. Este 65% equivale a 756 

traballadores con necesidades de desprazamento, necesidades que non son satisfeitas de 

xeito eficaz polo sistema público de transportes, a pesar de que o concello está dentro do 

sistema de transporte metropolitano de Galicia16. 

Non se analizan as necesidades de mobilidade xerada polas ampliacións das áreas 

industriais porque aínda non se coñece o número e tipoloxía de empresas, así como o volume 

e orixe dos traballadores. 

5.3.8. Enerxía 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

                                                 
16 Área de A Coruña, unidade C-Cor4 (Abegondo-Carral) 

Polo que fai á previsión de implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía 

sostible procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, 

modificada pola Lei 15/2004 e a Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do 

territorio e do litoral de Galicia, só poden situarse en solo rústico de protección ordinaria. 

Segundo o disposto na citada Lei, a clasificación de solo rústico de protección ordinaria 

deberá estar especialmente xustificada en base á non concorrencia de potencialidades que 

fagan necesaria a súa protección. Este feito limita de xeito evidente a posibilidade de 

clasificación de este tipo de solo e, por tanto, a implantación de sistemas de obtención de 

enerxía de fontes renovables. 

O Plan clasifica como solo de protección de infraestruturas o ámbito dos parques eólicos de 

Pedrouzos, evitando así calquera tipo de afección ao medio ou a poboación. 

No Documento de Referencia (apartado de ENERXÍA, pag. 9) indícase a presenza dunha 

central hidroeléctrica no río Barcés. Consultados os listados que facilita o INEGA17, 

actualizados en marzo de 2013, esta central non aparece sobre o citado río. A mesma fonte 

oficial tampouco identifica parques eólicos dentro do territorio municipal. 

A subestación eléctrica das Travesas é un dos nodos da liña de alta tensión entre ese punto e 

a subestación de Vimianzo. Este proxecto conta con declaración de impacto ambiental 

(Resolución do 7 de marzo de 2001 da dirección xeral de industria, DOG 77 do 20 de abril de 

2001). O tendido eléctrico que chega e parte desta subestación discorre por pasillos 

protexidos, clasificados como solo rústico de protección de infraestruturas. 

Canto da orixe da electricidade consumida na zona, segundo datos da compañía 

subministradora, o 14,6% procede de enerxías renovables, o 6,9% procede de coxeneración, 

o 4,4% de gas natural, o 74,1% do carbón. O resto repártese entre diversos sistemas en 

porcentaxes pouco significativas. 

5.3.9. Atmosfera e cambio climático 

En Carral non existen fontes importantes de contaminación atmosférica máis aló das 

descritas no punto 4.7.1. deste documento. 

Unha fonte potencial de contaminación é o derivado das deficiencias na rede de saneamento 

e de depuración. O risco tradúcese principalmente en contaminación dos acuíferos. 

Os GEI (gases de efecto invernadoiro) descríbense como CO2 equivalente (CO2 eq), que 

inclúe os seis gases de efecto invernadoiro recollidos no Protocolo de Kioto: dióxido de 

                                                 
17 http://www.inega.es/enerxiagalicia/listaxecentrais.html?idioma=es 
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carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitróxeno (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), 

perfluorocarburos (PFC) e hexafluoruro de xofre (SF6). 

Segundo o sistema español de inventario (SEI)18, as emisións de GEI rexistradas en Galicia19 

son 26.093 kT CO2 eq, o que significa 9,44 T CO2 eq/Hab20. Estes datos están en torno á 

media nacional, que é de 9,59 T CO2 eq/Hab, pero lonxe do permitido polo tratado de Kioto 

(7,00 T CO2 eq/Hab). 

Para o calculo dos GEI emitidos no concello, en ausencia de industrias ou actividades 

contaminantes, se teñen en conta exclusivamente os xerados polos medios de transporte que 

circulan polo territorio municipal. Non se teñen en conta as emisións producidas pola xeración 

de enerxía eléctrica que se consume no concello, porque non se coñece a combinación de 

enerxía hidroeléctrica e renovables e de enerxía procedente de combustibles fósiles, que, por 

outra parte, é xerada fora do concello. 

Segundo os datos dispoñibles, o cálculo das emisións de CO2 nos automóviles21 faise do 

seguinte xeito: litros de combustible consumidos en función de distancias percorridas 

(traxectos estimados) polo territorio municipal. O factor medio de emisión considerado será de 

2,5 Kg de CO2/por litro de combustible consumido (gasolina de 95 ou 98: 2.370 gm de CO2 e 

diesel: 2.650 gm de CO2). 

Para a estimación dos GEI ocasionados polo transporte e os desprazamentos (o 48% dos 

totais emitidos á atmosfera), tívose en conta únicamente o tráfico local, estimado en 5.247 

vehículos ao día (IMD), tráfico que en Carral é a fonte principal de emisións á atmósfera. O 

cálculo faise tomando como referencia o CO2 como GEI con maior incidencia nesta área 

xeográfica, tendo en conta que un automóbil emite, de media, 2,5 Kg de CO2 por litro de 

combustible, que circulan 5.247 automóbiles/día, percorrendo unha media de 15 Km polo 

concello, o que significa un consumo medio de 0,7 l por vehículo (1.420 l/día), sendo a 

produción de CO2 asociado ao transporte de 6,247 Tm/día. 

No concello existe unha actividade con Autorización Ambiental Integrada (AAI)22 

Non existen en Carral fontes de contaminación acústica. A única fonte identificable é a 

procedente do tráfico rodado, de carácter exclusivamente local, xa que non  existen estradas 

                                                 
18 Art. 27 da Ley 43/2007 de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmósfera 
19 Ano 2010, último recollido na serie. Os datos proceden das guías IPCC e EMEP-CORINAIR de estimación de 
emisións, por tipo de gas dentro de cada sector de actividade económica. 
20 Poboación referida ao ano 2013 
21 Fonte: http://eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2010/part-b-sectoral-guidance-
chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-road-transport.pdf  
22 Resolución de 15 de abril de 2011 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, núm. de rexistro 2010/1015_IPPC_249 

con suficiente volume de tráfico (nacionais ou autonómicas). Carral non figura nos mapas 

estratéxicos de ruidos 2012. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de liñas eléctricas 

(ver pto. 4.7.1. do ISA), antenas de telefonía celular, cartografaranse, co obxecto de que a 

poboación coñeza a súa posición. Polo que fai ás infraestruturas de transporte de enerxía 

eléctrica, nos núcleos rurais elimínanse todo tipo de trazado aéreo, mentres que o resto 

quedarán clasificadas como Solo Rústico de Protección de Infraestruturas. Ademais, non se 

permitirá a urbanización en zonas afectadas por liñas de alta tensión. 

Para todo o referente ás eventuais emisións radioeléctricas, terase en conta o disposto na 

lexislación vixente23. 

5.3.10. Ciclo hídrico 

A rede fluvial do concello está convenientemente cartografiada e o Plan protexe as zonas de 

protección e, vía ordenanza, regula os usos permitidos e os que precisan de autorización. O 

Documento de Aprobación Inicial do PXOM inventaria o Solo Rústico de Protección de Augas. 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello son, actualmente, insuficientes 

para a poboación de Carral e o seu eventual crecemento, aspecto que o Plan deberá correxir. 

A capacidade de recarga do sistema de abastecemento é suficiente para a poboación actual 

e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a variabilidade interanual 

da dispoñibilidade do recurso. 

No Documento de Aprobación Inicial indícanse as capacidades e potencialidades dos 

servizos de abastecemento e saneamento, así como a poboación total que dispón destes 

servizos e a súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade do sistema segundo a 

variación anual da demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de 

saneamento da poboación co fin de garantir a depuración dos efluentes. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas, estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se deseñará un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas que permanezan activas no territorio municipal, tanto as de 

carácter urbano como industrial. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. 

                                                 
23 Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro, polo que se aproba o Reglamento que establece condiciones de 
protección del domínio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas. 
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O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico. Así 

mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e residuais. 

Os focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convenientemente 

inventariados, así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos 

desenvolvementos. Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de 

tormentas para evitar que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, 

impedindo o seu correcto funcionamento e vertidos sen depurar. 

5.3.11. Ciclo de materiais 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión dos residuos, industriais e urbanos, 

en función dos crecementos previstos e o aumento asociado de produción de RSU. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe segundo o establecido pola lexislación sectorial 

vixente. 

Resérvase un espazo para a implantación dun punto de recollida de RSU para o núcleo 

urbano e outro para residuos de carácter industrial para o novo polígono, con facilidades para 

o reciclado dos diferentes tipos de residuos, potenciando a recollida da fracción orgánica dos 

RSU. 

Polo que fai ao deposito e recollida de residuos procedentes da actividade gandeira (plásticos 

procedentes do empacado da herba, envases de fitosanitarios, etc.), o Plan contemplará, 

mediante ordenanza, a localización de, ao menos, un punto no concello. 

5.4. Integración de outras variables no PXOM 

5.4.1. Medio urbano 

O Plan garante a accesibilidade ao núcleo urbano de Carral como centro administrativo e de 

servizos do concello, así como á nova área de solo industrial.Tamén contribúe á 

habitabilidade do medio con zonas verdes accesibles e de calidade e mellorando a calidade 

da paisaxe urbana actual. 

O Plan procurará a axeitada zonificación e localización dos equipamentos, aínda que, dada a 

estrutura tradicional do poboamento en Galicia, esta zonificación afecta tan só aos habitantes 

da capital municipal, mentres que o resto da poboación precisa de desplazamentos para 

acadar un mínimo nivel de servizos. 

O plan procura a compactación do tecido urbano, consolidando a edificación existente e 

colmatando os espazos baleiros. 

Limítase a vivenda unifamiliar en favor da colectiva, para minimizar o consumo de solo, 

reducindo deste xeito os custos ambientais derivados. 

O Plan recoñece a paisaxe como un elemento importante do entorno e o benestar humano. 

5.4.2. Medio rural 

O Plan protexe suficientemente os espazos de interese produtivo para o sector primario, con 

alternativas de ordenación. 

Localizaranse e protexeranse os ecosistemas de valor natural, como áreas forestais de 

especial valor, bosques naturais de especies autóctonas e bosques ripícolas. 

Polo que fai á ampliación dos núcleos rurais, a edificación farase a partir do núcleo orixinal, 

favorecendo a rehabilitación, a regularización, a compactación e o mantemento da 

configuración tipolóxica tradicional. Así mesmo, o Plan impide calquera tipo de afección 

negativa nestes núcleos, contribuíndo deste xeito a conservar e protexer a paisaxe rural 

tradicional e o alfoz destes núcleos. A tipoloxía das novas vivendas adaptarase á tradicional 

vía ordenanza. Por outra parte, o Plan garantirá o acceso a servizos básicos aos que teñen 

dereito como cidadáns: dotacións e equipamentos, subministración de auga potable, 

saneamento e recollida de RSU. 

No medio rural reservaranse, vía ordenanza, espazos axeitados para o depósito e recollida de 

residuos da actividade agropecuaria nos puntos que o Plan dispoña. 

O Documento de Aprobación Inicial do PXOM demostra a suficiencia e eficiencia dos 

sistemas de depuración existentes e previstos segundo as previsións de crecemento do 

concello. 

5.4.3. Medio industrial 

A alternativa elexida pretende ampliar a dotación de solo industrial do concello para contribuir 

ao seu desenvolvemento económico, e tamén ordenar tódalas actividades existentes na 

actualidade, e que se atopan dispersas. 

Garántese tamén a accesibilidade e a dotación de equipamentos e infraestruturas necesarias 

para a escala da área industrial e as súas necesidades e, se procede as súas características 

específicas. 
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5.4.4. Edificacións 

O modelo europeo de sostibilidade prioriza as rehabilitacións dos edificios fronte ás 

demolicións ou reconstrucións, xa que permiten conservar os materiais e a enerxía contida 

neles, ademais de contribuír a conservar o patrimonio cultural, cando se trata de edificios ou 

conxuntos históricos. 

O Plan contempla a vivenda colectiva fundamentalmente nos núcleos urbanos do concello, 

mentres que a unifamiliar resérvase para os núcleos rurais. Tamén contempla a rehabilitación 

e o aproveitamento do patrimonio, a diversificación das tipoloxías residenciais, o emprego das 

ferramentas de xestión urbanística para facilitar o acceso á vivenda e o fomento da harmonía 

entre as novas construcións e as existentes no seu contorno. 

O Plan evita calquera espazo que non sexa axeitado para a edificación, tanto dende o punto 

de vista xeotécnico como ambiental e, como principio básico, evita consumos inxustificados 

de solos, procurando a colmatación e a consolidación das áreas xa edificadas. 

 

5.5. Recomendacións para as variables non integradas no PXOM 

Este apartado recolle unha serie de recomendacións acerca de variables que, polo seu 

carácter ou tipoloxía, non se poden integrar directamente nas accións contempladas polo 

Plan. Estas recomendacións, para levarse a cabo, poden acadar financiamento a través das 

diversas liñas de actuación sectorial dos distintos niveles das Administracións ou a través de 

proxectos específicos para qualquera destas recomendacións. 

• Dende o concello deseñaranse plans para a extensión e mellora da rede de recollida de 

RSU e o fomento da separación de refugallos para a súa reciclaxe mediante campañas 

dirixidas á sensibilización da poboación. Así mesmo, o concello tratará de estender o 

máximo posible a rede de saneamento co fin de ir eliminando o sistema de fosas sépticas 

que teñen na actualidade as vivendas illadas do ámbito rural. 

• O concello contemplará accións de modernización e/ou mellora das explotacións 

agrogandeiras. 

• O concello contemplará medidas de intervención na oferta de servizos de atención e ocio 

da terceira idade e a poboación infantil, da difusión da información sobre servizos que 

oferta o concello e o fomento da preservación da memoria histórica. 

• O concello contemplará accións de intervención nos leitos fluviais (limpeza, mantemento 

e vixilancia), fomento da repoboación forestal e de mellora do medio natural. 

• Dende o concello procurarase a axeitada posta en valor e difusión do patrimonio natural e 

cultural de Carral, como recurso que poida ser explotado dun xeito sostible e contribúa á 

diversificación do tecido económico municipal. 

• No deseño das novas áreas industriais, compre ter en conta as características do medio 

circundante, co fin de acadar á máxima integración das novas actuacións no medio rural. 

Este deseño farase segundo os principios da ecoloxía industrial, que establece a 

conexión entre os residuos de unhas industrias e as materias primas de outras, ademais 

do compromiso das empresas de implicarse na protección e defensa do medio ambiente 

a través dunha proposta de xestión ambiental. Estes principios poden resumirse en tres 

eixos principais: o emprego de materiais locais, a redución de residuos e a prevención da 

contaminación. 

• Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor de carácter municipal, de 

composición mixta concello-empresas, que supervise tanto o funcionamento do novo 

polígono, que funcione co principio básico de fomentar políticas incentivadoras ou 

promotoras antes que penalizadoras, establecendo un código de conducta ambiental. 

Este órgano deberá cumprir as seguintes funcións: 

o Xestionar o Plan de Seguimento do Plan Parcial, establecendo os controis 

necesarios para avaliar as variables indicadas ou calquera outras que se estime 

necesario 

o Establecer un Plan Integral de xestión de Residuos Industriais 

o Velar pola seguridade e hixiene laboral dos traballadores dos polígonos 

o Controlar o axeitado dimensionamento dos equipamentos e infraestruturas 

necesarias para a actividade industrial actual e futura 

o Establecemento dun sistema de vixiancia ambiental, para controlar as emisións 

contaminantes e a produción, clasificación e eliminación ou reciclaxe dos 

residuos producidos na actividade industrial 

o Promoción do emprego eficiente dos recursos, procurando o máximo aforro 

enerxético ou de calquera outro recurso, tanto na actividade privada como nos 

usos públicos 

o Organización dun sistema de transporte público/privado, ddeseñado en función 

da orixe dos traballadores da área industrial, co obxectivo de reduci-lo emprego 

do transporte privado 

o Antes da urbanización, o órgano xestor tratará de acadar un elevado grao de 

materialización de proxectos empresariais e procurarase que as edificacións 

propostas non estean sobredimensionadas, co obxecto de minimizar o consumo 

de solo e de materiais, e o impacto paisaxístico. 
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6. Descrición das alternativas 

6.1. Alternativa “cero” 

A Alternativa “0” para o Concello de Carral sería continuar cun planeamento obsoleto, tendo 

que rexerse para o seu ordenamento municipal polo disposto nas NN.SS. de Planeamento 

Municipal. Esta alternativa non fai máis que acrecentar os problemas que está a padecer o 

concello na actualidade, e que sen ser inherentes directamente a cuestións urbanísticas si 

poden alcanzar dimensións moito maiores: despoboamento, falla de alternativas económicas, 

falla de equipamentos e dotacións, accións urbanizadoras sen directrices claras, situacións de 

ilegalidade urbanística, etc. 

Esta opción resulta inviable legalmente posto que segundo o indicado na disposición 

transitoria segunda da LOUPMRG o planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá 

adaptarse ó disposto nesta Lei en calquera dos seguintes supostos: a) No prazo de tres anos; 

b) Cando se proceda á súa revisión.(...) 

En base ó anterior non foi incluída a alternativa “0” na definición de alternativas. 

Aínda así compre analizar o alcance da Alternativa “0”, é dicir, a non tramitación e aprobación 

do PXOM en relación coas outras alternativas presentadas. Neste caso, os efectos serían: 

• Unha degradación da paisaxe rural pola planificación de tipoloxías construtivas sen 

planificación e sen tratamento axeitado, apoiadas nunha rede viaria non deseñada para este 

fin. 

• A falla de concreción no desenvolvemento urbano supón un desequilibrio entre o número de 

vivendas e as expectativas reais do concello. Esta situación pode desembocar en unha maior 

proliferación de situacións de indisciplina urbanística en solos non axeitados para o 

desenvolvemento urbano. Mantemento da situación actual da paisaxe urbana: espazos 

vacantes, diferenzas de altura nas edificacións e inadecuación nos usos do solo. 

• Déficits de equipamentos socioculturais que dean resposta axeitada á malla difusa xerada 

pola falla de centralidades claras. 

• Inaxeitado dimensionamento da rede de sumidoiros e tratamento de refugallos. O difuso 

construtivo impide a concreción dunha rede que de resposta a esta eventualidade dun xeito 

sostible. 

• Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede urbana e rural de camiños 

xurdida sen planificación previa. 

• Paulatino empeoramento da rede de comunicacións por falla de previsión e deseño acorde 

coas necesidades. 

• Limitación ó desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da tendencia 

ao estancamento demográfico e retroceso socioeconómico. 

6.2. Alternativa “A” 

Establece un modelo central polinuclear. 

• A1.- Aposta polo reforzamento da centralidade de Carral apostando pola completación 

urbanística da mesma segundo estratexias de concentración, saneando o tecido urbano 

existente mediante a dotación de espacios libres e equipamentos. 

• A2.- Complementa esta estructura central con nodos dinamizadores no extremo norte 

(Tabeaio) con clasificación axeitada nos que se mellorará o conxunto das dotacións 

urbanísticas. 

• A3.- Como actuación para o desenvolvemento plantéxase o remate da trama urbana de 

Carral con operacións de solo urbano non consolidado e urbanizable que sirvan de transición 

entre o solo urbano de alta densidade existente na actualidade e o solo rústico circundante. 

• A4.- Plantexa solo para actividades empresariais en continuidade coas xa existentes nas 

zonas mellor comunicadas, nunha estratexia de regularizar o existente, prever a súa 

ampliación e aproveitar estas sinerxías para seguir desenvolvemento solo industrial. Así 

prevese un desenvolvemento industrial para dar continuidade, nunha situación de boas 

comunicacións coa estrada N-550. 

• A5.- Plantexa a regularización de ámbitos xurdidos á marxe do planeamento a partir do 

indicado na disposición transitoria décimo terceira da LOUPMRG 

• A6.- O resto da ordenación municipal baséase no equilibrio territorial do concello mediante a 

utilización da estructura parroquial para a fixación de dotacións e equipamentos neste ámbito 

e a fixación de residencia nos núcleos rurais tradicionais. 

• A7.- Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos 

elementos naturais e patrimoniais. 

 

Plano: Documento de Inicio – Planos de Información – Plano 01 
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6.3. Alternativa “B” 

Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana (modelo expansivo) 

ubicados en zonas estratéxicas. 

• B1.- Como no anterior, prevese a completación da malla urbana de Carral e a súa mellora 

mediante operación de reforma interior. 

• B2.- Prevese a creación de polos alternativos a Carral en Herves vinculando operacións de 

crecemento da súa malla urbana e de segunda residencia, recollendo a edificación existente 

e mellorando as dotacións tanto de equipamentos como de infraestructuras. 

• B3.- En coherencia co anterior plantéxase un modelo non preferencial e anisótropo nun 

intento de liberar da presión urbanística de Carral. 

• B4.- Como modelo de desenvolvemento empresarial contémplase exclusivamente a 

regularización das actividades existentes sen xerar solo para novos desenvolvementos 

industriais. 

• B5.- En coherencia co anterior tamén se plantexa solo para regularización de asentamentos 

xurdidos á marxe do planeamento en base á D.T. terceira da LOUPMRG 

• B5 e B6.- Tanto nos núcleo rurais como no solo rústico non se plantexan alternativas con 

respecto á anterior. 

Plano: Documento de Inicio – Planos de Información – Plano 02 

 

6.4. Alternativa “C” 

Establece un modelo non xerarquizado. 

• C1.- Este modelo diferenciase dos dous anteriores en que non se propón ningún núcleo 

reitor, pulando polo desenvolvemento individual de cada unha das parroquias a partir de 

pequenas actuacións de desenvolvemento residencial de edificación directa, exteriores ós 

núcleos existentes, que se amplían vinculadas fundamentalmente ás boas comunicacións e 

accesibilidade. 

• C2.- Esta estrutura de asentamentos non xerarquizada compleméntase con actuacións de 

desenvolvemento residencial, vinculadas fundamentalmente ás parroquias con mellor 

accesibilidade. Dende ese punto de vista, considéranse zonas de boa accesibilidade a 

estrada DP-1006 ó seu paso por Cañás e Vigo. 

• C3.- No caso dos asentamentos rurais do concello xa se comentou no primeiro parágrafo 

que se amplían os mellor comunicados nun intento de xerar solo edificable de licenza directa 

en zonas de boa accesibilidade. 

• C4.- Plantéxase, como no caso anterior, solo para actividades empresarias buscando a 

mellor situación de conectividade, pero neste caso deseñando un parque empresarial de 

incidencia supramunicipal, conservando a posición de mellor accesibilidade e topografía, que 

constitúe o enlace da A-6. 

• C5.- Dada a importancia da nova implantación industrial que se plantexa, non se considera 

ningunha área de regularización de asentamentos industriais existentes. Non así os 

residenciais, os cales, en coherencia co dictado pola LOUPRG se manteñen. 

• C5.- Para o resto do territorio rural do concello non se propoñen alternativas respecto ás 

definidas no modelo anterior. 

 

Plano: Documento de Inicio – Planos de Información – Plano 03 

 

6.5. Alternativa elixida 

Tal e como se pode apreciar nos planos adxuntos ó presente documento ningunha das 

alternativas ocupa terreos que deban ser protexidos de maneira específica. Salvo pequenos 

ámbitos de núcleo histórico-tradicional, ningunha das propostas de desenvolvemento e 

delimitacións dos núcleos rurais e/ou solo urbano invaden terreo vinculado ás 

infraestructuras, ámbitos definidos como fitos paisaxísticos ou cuncas visuais, nin hábitats dos 

definidos no Atlas de Hábitats do Ministerio de Medio Ambiente, sexan ou non prioritarios. 

Tampouco se invaden zonas de bosque autóctono nin zonas protexibles das ribeiras dos ríos 

ou regatos, sexan ou non zonas inundables. Dende este punto de vista calquera das tres 

alternativas resulta viable. 

Dende o punto de vista da integración nas infraestruturas que definen a estrutura xeral e 

orgánica do territorio, compre indicar que nas tres alternativas, os principais 

desenvolvementos se vinculan ás vías de maior capacidade do concello, e que imbrican a 

este na estrutura comarcal. 

Dende o punto de vista dos obxectivos definidos nos puntos anteriores compre indicar o 

seguinte: 

• As alternativas A e B aproveitan en maior medidas as vantaxes comparativas de posición de 

Carral, vinculada de maneira directa á N-550. 
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• As alternativas A e B consolidan en maior media os núcleos principais de Carral e Tabeaio e 

da súa periferia inmediata incorporada á trama edificada mediante actuacións de carácter 

integral. 

• As alternativas A e B plantexan operacións estratéxicas de crecemento ordenado, da trama 

existente, de escala axeitada. 

• As tres alternativas propoñen opcións tanto para a residencia como para a actividade de 

maneira que os efectivos máis novos do concello non teñan que desprazarse ós concellos 

limítrofes. 

• A alternativa B establece crecementos con carácter selectivo nos núcleos rurais. 

• As alternativas A e C propoñen crear solo para o desenvolvemento de novas actividades 

empresariais. 

• Nas alternativas A e B propóñense ámbitos de xestión nos que se xerará solo de cesión co 

que acadar a diminución do déficit de dotacións. 

Polo seu carácter mais apropiado para a estructura territorial de Carral, a súa 

sustentabilidade, e as tendencias sociodemográficas constatadas elixiuse para o Concello a 

alternativa A sinalada. 

 

6.6. Aproximación aos efectos ambientais previsibles 

O Plan promoverá e regulará a preservación, ordenación e posta en valor dos elementos 

medioambientais de valor evitando a colonización indiscriminada do territorio que en ausencia 

de Plan podería producirse así como os impactos puntuais indesexados sobre o territorio. 

Para facelo clasificará como Solo Rústico de Especial Protección en calquera das súas 

categorías aqueles terreos que polos seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, 

ambientais,científicos, naturais, paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións ou servidumes 

para a protección do dominio público ou doutra índole deban estar sometidos a algún réxime 

especial de protección incompatible coa súa transformación urbanística. 

Os previsibles efectos do novo PXOM pódense sintetizar nos seguintes aspectos: 

• Plan promoverá e regulará a preservación, ordenación e posta en valor dos elementos 

ambientais de valor, evitando a colonización indiscriminada do territorio que en ausencia de 

Plan podería producirse, así como os impactos puntuais indesexados sobre o territorio. 

• Definiranse as figuras legais de protección do solo rústico especialmente protexido en todas 

das súas categorías, e polo tanto efectuarase a protección daqueles terreos con valores 

agrícolas, gandeiros forestais, ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos e culturais. 

• Delimitaranse as zonas máis axeitadas para o desenvolvemento urbano: delimitación de 

solo urbano axustado ao espazo que reúne tales condicións (no caso de que se opte por 

unha das alternativas). 

• Diferenciación espacial dos núcleos rurais e do seu ámbito de crecemento. 

• Reservas de solo para a implantación dos sistemas xerais de espazos dotacionais no termo 

municipal, para cumprir o estándar legal recollido no artigo 47 da LOUPMRG. 

• Mellora da calidade de vida e cohesión social, en virtude do incremento dos sistemas 

xenerais de equipamentos, espazos libres e zonas verdes de dominio público. 

• Detección dos espazos máis adecuados de cara ao establecemento de industrias, o que 

redundará na potenciación de actividades económicas e industriais. A potenciación do sector 

económico ademais estará baseada nos recursos do municipio, sempre dentro dun marco de 

respecto e protección ambiental. 

• Regularización definitiva de asentamentos que xurdiron á marxe do planeamento. 

• Incorporación de novos elementos catalogados, establecemento das súas áreas de 

protección integral e de respecto. 

• Clasificación e protección das áreas de Interese natural local. 

 

Analízase a continuación, un a un, os factores ambientais potencialmente afectados. 

- CALIDADE DO AIRE 

O incremento de solo residencial non é significativo. A execución do ámbito ou ámbitos 

industriais e as posibles industrias que se implanten serán de escasa entidade, o que non 

suporá contaminación, sempre que se cumpran estritamente a normativa ambiental para cada 

actividade. 

- VEXETACIÓN E HÁBITATS 

Ordénanse os recursos forestais en canto á zonificación de plantacións. A inclusión de parte 

do territorio en categorías protectoras limitará a plantación de certas especies en 

determinados sitios e eliminará a posibilidade de plantar en terreos inadecuados onde se 

plantaba habitualmente. 

O establecemento de zonas de especial protección de espazos naturais, favorecerá a 

conservación da vexetación autóctona asociada e, de igual modo, a delimitación de zonas de 

especial protección das augas suporá a preservación da vexetación de ribeira asociada. 

- FAUNA 
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As determinacións do PXOM levarán consigo certos cambios no uso do solo poidendo 

resultar beneficios ou prexudiciais para a fauna. 

A ordenación busca limitar a proliferación de vivendas por todo o territorio, o que suporá un 

efecto positivo para a fauna, pois se interfire menos no seu hábitat. 

Non se plantexan grandes infraestruturas nin amplas zonas urbanas ou industriais illadas, se 

non en continuidade co tecido existente, que supoñan un novo obstáculo no desprazamento 

das especies, nin incremento do ruído ambiente que moleste a estas. 

A protección outorgada aos espazos naturais e ás canles tamén se considera beneficiosa 

para a fauna, sendo precisamente un dos obxectivos de delimitación das categorías 

asociadas a estes. Mención especial no caso do concello merece o L.I.C. Encoro de 

Abegondo-Cecebre, incluído na Rede Natura 2000. 

O único impacto negativo a destacar pode vir producido pola modificación de vexetación 

asociada ás zonas de cambio de cultivo pero que tal e como se explica no apartado anterior, 

este impacto non terá a suficiente importancia como para causar un efecto irreversible e 

irrecuperable sobre a fauna. 

- PAISAXE 

A paisaxe estará explicitamente protexida naqueles ámbitos de solo rústico incluídos na 

categoría de especial protección paisaxística. Téndese a paisaxes onde a presenza de 

elementos antrópicos de pouca calidade estética concéntrese en certos puntos, existindo 

algunhas zonas onde o impacto paisaxístico será maior, pero moitas zonas onde se free este 

impacto. A continuidade de usos tradicionais tamén contribúe positivamente á protección de 

certas paisaxes de compoñente antrópica. 

- HIDROLOXÍA 

Delimítanse as canles dos ríos e certas franxas ao seu arredor, de distinta anchura en función 

da cunca da canle, o cal favorece a súa protección. O límite na ocupación destas franxas por 

outros usos, supón unha posibilidade de autorrecuperación, un menor impacto directo sobre 

as augas e canles, un maior desenvolvemento da vexetación de ribeira, que á súa vez actúa 

de filtro para a contaminación e unha maior posibilidade de desenvolvemento de fauna. 

- PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E CULTURAL 

Serán identificados todos os elementos culturais, arqueolóxicos, arquitectónicos e históricos 

do Concello delimitando unha zona de protección sobre eles. A identificación destes 

elementos e a súa protección axudará a que a cidadanía coñeza a localización dos 

devanditos elementos favorecendo así a súa conservación. 

- POBOACIÓN, BENESTAR SOCIAL E CALIDADE DE VIDA 

Dada a regresión demográfica e económica que presenta o municipio hai que ter en conta o 

efecto socioeconómico que terá o PXOM sobre a poboación. É obvio que o obxectivo 

principal é fixar poboación, polo que é de vital importancia favorecer actividades económicas 

que teñan relación coas potencialidades do concello. 

A mellora da calidade de vida que se poida derivar do PXOM, está estreitamente relacionada 

coa aceptación das súas determinacións por parte dos habitantes. Será importante a 

participación cidadá, con publicidade abonda dos períodos legais e o establecemento de 

charlas ou mesas sectoriais informativas, especialmente en relación con as medidas 

protectoras do medio, do patrimonio e da paisaxe, que adoitan xerar certo rexeitamento social 

pola súa afección aos usos tradicionais do solo. 
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7. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio 

O impacto é o efecto, pegada ou sinal que deixa unha obra ou actividade humana no medio 

ambiente, alterando a súa situación inicial. O seu efecto será máis negativo canta maior sexa 

a calidade ambiental e menor a súa capacidade para o resistir .Pero tamén a súa 

transcendencia depende do signo positivo ou negativo do impacto e do seu valor pola súa 

magnitude e incidencia. O impacto derívase dunha acción que produza un efecto sobre 

valores ambientais protexidos: 

1. Unha acción, por medio de obras ou actividades, que se produce nun entorno do que se 

obteñen recursos que utiliza; sobre o que se asenta a súa actividade e os elementos que 

a fan posible e sobre a que recaen os efluentes que produce. 

2. Que produzan unha alteración, directa ou indirecta, das condicións ambientais por afectar 

ós recursos naturais ou ós ecosistemas, produción de emisións ou contaminantes, por 

cambios nos usos do solo ou utilizándoo de xeito inadecuado. Enténdese por efecto 

directo en que ten unha incidencia inmediata no medio, mentres que o indirecto ou 

secundario, afecta á interdependencia ou relación entre os sectores ambientais. O efecto 

é acumulativo cando se prolonga no tempo ou se incrementa a súa gravidade, por non 

existir ou non aplicarse os sistemas axeitados para a súa eliminación, redución ou 

compensación. 

3. Que afecte a valores ambientais protexidos como a saúde humana, a calidade de vida, a 

diversidade de especies e a capacidade de reprodución do ecosistema como recurso 

fundamental da vida. 

A continuación descríbense os impactos previstos nas variables de sustentabilidade, 

mencionando o tipo de impacto, o seu caracter (positivo ou negativo) ou a neutralidade do 

indicador fronte a implantación do Plan. 

 

7.1. Accións urbanísticas do PXOM e os seus previsibles impactos 

7.1.1. Cambio de uso no Polígono dos Capelos 

O sector de solo urbanizable dos Capelos, promovido polo SEPES contemplaba dúas zonas 

dentro do mesmo ámbito, unha industrial (a día de hoxe totalmente consolidada) e unha 

residencial (totalmente urbanizada pero vacante de edificación). Esta situación amosa ás 

claras o erro no plantexamento ó prever uso residencial nese ámbito. Co PXOM preténdese o 

cambio de uso da zona sen edificar de residencial a industrial. Por aplicación da LOUGA 

clasifícase como solo urbano non consolidado P-CM-01.A zona está totalmente urbanizada 

pero sen edificar e tan so se prevé o cambio de uso de residencial a industrial. A acción 

afectará a 21,87 Ha, e se desenvolve en paisaxe urbana, de calidade baixa. 

Acción 1. Cambio de uso no polígono dos Capelos 

7.1.2. Novos asentamentos industriais programados. SUD S-01 

Constitúe a ampliación do polígono industrial dos Capelos, ao lado contrario da N-550. O 

polígono dos Capelos está totalmente colmatado. Existe unha forte demanda no momento no 

que se realice o cambio de uso da segunda fase do polígono dos Capelos. Considérase como 

unha terceira fase logo da edificación do ámbito actualmente residencial. Tamén se pretende 

a regularización de varias naves na fronte da estrada N-550. A superficie de esta acción é de 

20,86 Ha, e afecta a paisaxe rural de calidade baixa, dado o seu alto grao de antropización. 
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Acción 2. Novos asentamentos industriais programados. Solo urbanizable delimitado S-01 

7.1.3. Regularización de asentamentos. SUD S-03. 

Regularización de asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. Solo urbanizable 

residencial colindante co núcleo de Carral e adaptado ao disposto na D.T. 13ª da LOUGA, 

sobre asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. Conxunto de edificacións dispersas 

que xurdiron na periferia de Carral e que o PXOM tenta regularizar segundo o disposto na 

lexislación vixente, completando os espazos vacantes entre elas. A superficie afectada é de 

7,34 Ha, desenvolta sobre paisaxe urbana. 

Acción 4. Regularización de asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. Solo urbanizable delimitado S-
03 

7.1.4. Novos asentamentos residenciais programados. SUD S-04. 

Solo urbanizable programados residencial de baixa densidade, para a execución de vivendas 

unifamiliares e para a consecución da superficie de cesión na que na actualidade se está a 

executar o Instituto. A clasificación deriva da firma dun convenio para cesión anticipada dos 

terreos. Afecta a unha superficie de 3,74 Ha de paisaxe urbana. 
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Acción 5. Novos asentamentos residencias programados. Solo urbanizable delimitado S-04 

7.1.5. Regularización de asentamentos. SUD S-06. 

Regularización de asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. Solo urbanizable 

residencial no Monte Castelo adaptado ó disposto na D.T. 13ª da LOUGA, sobre 

asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. Constitúe unha urbanización a cabalo entre 

os concellos de Carral e Cerceda, que iniciou o procedemento de transformación do solo pero 

que non chegou a culminar (a urbanización está sen rematar, aínda que se executaron un 

importante número de vivendas). No territorio de Carral existen arredor de 135 vivendas e na 

zona de Cerceda aínda son máis. O PXOM tenta regularizar o conxunto destas edificacións 

segundo o disposto na lexislación vixente, completando os espazos vacantes entre elas. En 

total, a superficie afectada é de 51,55 Ha, e afecta a paisaxe urbana de calidade moi baixa, e 

a paisaxe rural de calidade alta24, formada por terras de cultivo e praderías. 

                                                 
24 O Monte castelo constitúe un Fito paisaxístico. 

Acción 7. Regularización de asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. Solo urbanizable delimitado S-
06 

7.1.6. Regularización de asentamentos industriais. SUD S-07. 

Regularización de asentamentos industriais xurdidos á marxe do planeamento. Solo 

urbanizable para regularización de actividades industriais existentes. Na zona das Travesas. 

No ámbito existe unha gasolineira, e unhas naves. Está próximo á subestación eléctrica. Está 

consolidado pola edificación en máis do 50% segundo o disposto na DT13ª da LOUGA. 

Afecta a 6,97 Ha, sobre paisaxe seminatural de calidade media. 
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Acción 8. Regularización de asentamentos industriais xurdidos á marxe do planeamento. Solo urbanizable 
delimitado programados. S-07 

7.1.7. Redución da delimitación do solo urbano en Carral e Tabeaio. 

Redúcese a delimitación destes dous solos urbanos, sobre todo en terreos que incorporaban 

vivendas ao solo urbano que merecían máis a consideración de solo de núcleo rural que de 

solo urbano. A maior parte do solo que se desclasifica como urbano pasa á clasificación de 

solo de núcleo rural. O solo urbano no seu conxunto pasa de 99,43 das NN.SS. a 78,04 do 

PXOM (-21,34 Ha). 

7.1.8. Ampliación dos núcleos rurais. 

Ampliación con respecto ás NN.SS. pasando a superficie de núcleo rural de 366,63 Ha a 

465,96 Ha. A meirande parte das ampliacións están xustificadas para recoller vivendas que 

se executaron en solo rústico, na periferia dos núcleos rurais vixentes. Tamén é necesario 

subliñar un importante número de núcleos preexistente e non delimitado polas NN.SS. A 

superficie afectada é de 99,33 Ha, e se desenvolve sobre paisaxe rural (cultivos e praderías) 

de calidade alta, e paisaxe seminatural de calidade media, en distribución de 80-20% 

respectivamente. 

7.1.9. Novas dotacións ZVX-02. 

Parque de Tabeaio. Gran parque urbano vinculado ó castro de Tabeaio. A superficie é de 

3,58 Ha, e afecta a paisaxe seminatural de calidade media. 

Acción 11. Novas dotacións. ZVX-02 

7.1.10. Novas dotacións ZVX-06. 

Parque do río Paleo. Na zona baixa da vila de Carral entre esta e o polígono industrial. 

Continuación do parque xa iniciado. 6,88 Ha, destinadop a protexer a paisaxe natural de 

calidade alta na que se desenvolve. 
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Acción 12. Novas dotacións. ZVX-06 

7.1.11. Novas dotacións ZVX-04. 

Parque da zona de polideportiva. Vinculado á zona polideportiva da Vila de Carral, ó oeste. 

2,19 Ha de paisaxe urbana de calidade media. 

Acción 13. Novas dotacións. ZVX-04 

7.1.12. Novas dotacións ZVX-07. 

Parque do río Barcés. Vinculado ó termo municipal, na parroquia de Vigo, a de maior 

crecemento plantéxase unha gran área recreativa fluvial. Se desenvolve nunha área de 

paisaxe rural, formada por cultivos a praderias de calildade alta. 
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Acción 14. Novas dotacións. ZVX-07 

7.2. Descrición dos impactos 

Os obxectivos xerais do Plan Xeral de Carral atópanse no capítulo 5 do ISA. A formulación e 

realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o concello de Carral ten unha 

orientación destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, 

urbanísticamente equilibrado e de desenvolvemento sostible, que consiga as mellores 

condicións e calidade de vida para os seus habitantes. 

Neste capítulo identifícanse as alteracións que se producen sobre o medio debidas ás 

accións propostas polo PXOM. 

7.2.1. Efectos ambientais das actuacións do PXOM: Metodoloxía 

Xerarquízanse os impactos identificados e valorados para coñecer a súa importancia relativa. 

Así mesmo, faise unha avaliación do impacto global. 

CARÁCTER: Fai referencia a súa consideración positiva ou negativa respecto ao 

estado previo á actuación. Indica se a actuación é beneficiosa ou prexudicial. 

Considérase impacto positivo o admitido como tal tanto pola comunidade técnica e 

científica como pola poboación en xeral, no contexto dunha análise completa de 

custes e beneficios xenéricos e das externalidades da actuación contemplada. 

Considérase impacto negativo aquel que se traduce en perda de valor natural, 

estético, cultural, paisaxístico, de produtividade ecolóxica, ou en aumento dos 

prexudicios derivados da contaminación, da erosión ou colmatación e demais riscos 

ambientais en discordancia coa estrutura ecolóxico-xeográfica, o carácter e a 

personalidade dunha área determinada. Cando o impacto non é negativo nin 

claramente positivo, poderá clasificarse como neutro. 

TIPO DE ACCIÓN. Describe o modo de producirse o efecto da acción sobre os 

elementos ou características ambientais: se o impacto é directo, indirecto ou sinérxico 

con outros. 

DURACIÓN: Este criterio refírese á escala de tempo na que actúa o impacto. Pode 

ser temporal (alteración non permanente no tempo, cun prazo que pode determinarse 

ou estimarse) ou permanente (alteración indefinida no tempo de factores de acción 

predominante na estrutura ou na función dos sistemas de relacións ecolóxicas ou 

ambientais presentes no lugar). 

MOMENTO. Refírese ao momento en que se manifesta o impacto. Denomínase  

efecto a corto, medio e largo prazo, respectivamente, aquel cuia incidencia pode 

manifestarse, respectivamente, dentro do tempo comprendido nun ciclo anual, antes 

de cinco anos ou nun prazo superior. 

SINERXÍA. Fai referencia á combinación dos efectos para orixinar un maior. Neste 

caso, refírese a impactos simples, acumulativos e sinérxicos. Efecto simple é o que 

se manifesta sobre un só compoñente ambiental, ou cuio modo de acción é 

individualizado, sen consecuencias na indución de novos efectos, nin na da súa 

acumulación, nin na da súa sinerxía. O efecto acumulativo é aquel que, ao 

prolongarse no tempo a acción do axente indutor, incrementa progresivamente a súa 

gravidade, a causa da inexistencia de mecanismos de eliminación con efectividade 

temporal similar a do incremento do axente causante do impacto. Un efecto sinérxico 

é o que se produce cando co efecto conxunto da presenza simultánea da varios 

axentes supón unha incidencia ambiental maior que o efecto suma das incidencias 

individuais contempladas illadamente. 

REVERSIBILIDADE. Ten en conta a posibilidade, dificultade ou imposibilidade de 

retornar á situación anterior á actuación. 

RECUPERABILIDADE. Un impacto recuperable é aquel no que a alteración pode 

eliminarse. Pola contra, un impacto irrecuperable é imposible de recuperar, sexa pola 

acción natural ou humana. 

EXISTENCIA DE MEDIDAS CORRECTORAS. Ten en conta cando se poden adoptar 

prácticas ou medidas correctoras que minoren ou anulen o impacto. 
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Unha vez caracterizados os diferentes impactos, procédese á valoración dos impactos 

negativos segundo a seguinte escala de niveis de impacto: 

COMPATIBLE. Carencia de impacto ou recuperación inmediata tralo cese da 

actividade. Non precisa medidas protectoras ou correctoras. 

MODERADO. A súa recuperación non precisa medidas protectoras ou correctoras 

intensivas, e a consecución das condicións ambientais iniciais require certo tempo. 

SEVERO. A magnitude do impacto esixe, para a recuperación das condicións do 

medio, a adecuación de medidas protectoras. A recuperación, aínda con estas 

medidas, require un período de tempo dilatado. 

CRÍTICO. A magnitude é superior ao umbral aceptable. Este impacto produce unha 

perda permanente na calidade das condicións ambientais, sen recuperación posible, 

incluso coa adopción de medidas protectoras ou correctoras. 

Tamén se recollen os impactos cualificados como positivos. Sobre este tipo de impactos, a 

valoración limítase a recoller a súa presenza, sen levar a cabo unha identificación de 

magnitudes ou niveles diferenciados de beneficio. 

7.2.2. Identificación e valoración das actuacións do PXOM 

As fontes de contaminación actuais e os impactos previos á entrada en vigor do PXOM 

(Alternativa “0”) están descritos no punto 4.7.1. do ISA.  

As actuacións urbanísticas previstas polo PXOM de Carral descríbense no punto 7.1. deste 

ISA. Estas actuacións constitúen as únicas fontes de impactos sobre o territorio de Carral 

derivadas da implantación do PXOM. 

 

7.2.2.1. Solos 

Polo que fai ao consumo ou artificialización deste recurso, non están previstos máis 

desenvolvementos que os descritos no punto 7.1 do presente Informe.  

As accións urbanísticas previstas polo PXOM están encamiñadas a aumentar o solo industrial 

e residencial do concello a través do cambio de uso do solo (caso da acción 1),e a 

regularización de industrias e residencias que quedaron fora de ordenación no seu momento. 

Na maior parte dos casos trátase de solos xa transformados e ocupados, polo que o consumo 

de solo virxe é escaso. 

Considérase un impacto negativo, directo, permanente no horizonte de vixencia do PXOM, 

simple, irreversible e irrecuperable.  

7.2.2.2. Augas 

O Plan non vai alterar o ciclo hídrico preexistente en Carral, tanto nas augas superficiais 

como nas subterráneas. O único impacto previsible é o aumento da demanda de auga nas 

ampliacións das áreas industriais. Este impacto está contemplado polo Plan, e será 

inapreciable na área urbana. En relación co eventual aumento no consumo de auga está a 

produción de efluentes, maior na área industrial e inapreciable na urbana. Este impacto está 

tamén previsto no Plan a través das correspondentes depuradoras. 

Na información urbanística do PXOM do Concello de Carral inclúese un plano de asignación 

de riscos, poidéndose constatar que as ampliacións dos núcleos rurais tradicionais existentes 

non ocupan espazos cualificados como de risco alto ou medio. No ámbito urbano de Carral 

aparece o ARPSI ES014-CO-11-04-07 (Vaguada de Paleo). Este ARPSI ten a particularidade 

que está localizado no medio dun núcleo urbano.  

Polo que fai ao aumento no consumo de auga e a produción de efluentes, considérase un 

impacto negativo, directo, permanente, acumulativo, reversible e recuperable. No caso dos 

efluentes contémplanse medidas correctoras (depuradoras). 

7.2.2.3. Clima 

As accións previstas para o desenvolvemento do PXOM non terán ningún tipo de impacto 

sobre o clima da área obxecto de estudio, nin sequera a escala microclimatica. 

7.2.2.4. Calidade ambiental 

A aplicación e desenvolvemento do PXOM non terá ningún efecto sobre a calidade ambiental 

preexistente: non aumentará significativamente o tráfico rodado, polo tanto, non se producirán 

impactos na atmosfera nin contaminación acústica máis aló dos preexistentes. 

7.2.2.5. Patrimonio histórico-artístico 

A aplicación e desenvolvemento do PXOM non terá ningún efecto sobre o patrimonio cultural 

de Carral. 

7.2.2.6. Flora e fauna 

Non se rexistra ningún tipo de acción ou afección ás áreas naturais do concello, polo tanto 

non se producirá ningún tipo de afección á fauna e á flora do territorio municipal. Os ámbitos 

propostos para a ampliación da malla urbana están xa artificializados e, por tanto, carentes de 

vexetación. A ampliación dos solos industriais se desenvolve nunhas áreas xa antropizadas, e 

carentes de valores naturais. 
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7.2.2.7. Paisaxe 

Este impacto refírese á alteración da paisaxe preexistente, alteración producida pola perda de 

naturalidade a causa dos traballos da urbanización. De todas as actuacións previstas no 

PXOM, o impacto paisaxístico máis significativo será o derivado da execución da acción de 

ampliación da malla urbana e a creación de solo industrial. Fora destes ámbitos o PXOM non 

intervén e, por tanto, non altera a paisaxe preexistente nin afecta a fitos visuais singulares. 

No caso das ampliacións da malla urbana e do solo industrial, o impacto pode considerarse 

como de carácter neutro, xa que pretende integrar na actual malla urbana edificacións xa 

existentes. O tipo de acción será sinérxico, permanente, acumulativo, irreversible e 

irrecuperable. 

No caso da ampliación de solo industrial, a acción persigue dotar ao concello de solo axeitado 

para o desenvolvemento das actividades económicas, sendo o impacto paisaxístico negativo, 

directo, permanente, acumulativo, irreversible e irrecuperable, aínda que susceptible de 

receber medidas correctoras, destinadas fundamentalmente a manter a situación actual do 

solo na medida do posible. 

7.2.2.8. Enerxía 

Prevense lixeiros aumentos do consumo de electricidade, derivado do eventual aumento da 

actividade industrial. 

Considérase un impacto negativo, directo, permanente, sinérxico, irreversible e recuperable. 

Prevense medidas correctoras, tendentes ao aforro enerxético. 

7.2.2.9. Residuos 

Prevense lixeiros aumentos na produción de residuos de tipo industrial, derivado do eventual 

aumento da actividade industrial. 

Considérase un impacto de carácter negativo, directo, permanente, simple, reversible e 

recuperable con medidas correctoras (reciclaxe e valorización de todo tipo de refugallos). 

7.2.2.10. Incremento da contaminación e demanda de recursos 

Dadas as características das accións urbanísticas previstas, só se prevé un aumento 

significativo de recursos (materias primas e enerxía) na ampliación e adecuación da área 

industrial. No caso da ampliación da malla urbana, non se prevén modificacións estruturais. 

No caso da área industrial, o impacto esperado é negativo, directo, permanente, acumulativo, 

irreversible e irrecuperable, susceptible de receber medidas correctoras, destinadas a 

minimizar o impacto no solo, na paisaxe, promover o aforro enerxético, o impacto sónico e a 

produción de residuos. 

7.2.2.11. Movilidade-accesibilidade 

O desenvolvemento do Plan non vai alterar a actual localización dos equipamentos nin se 

producirán actuacións sobre a rede viaria actual. Polo tanto, non se prevé ningún impacto 

sobre a mobilidade da poboación nin sobre a accesibilidade ao centro urbano e aos 

equipamentos públicos. A nova masa crítica xerada na área industrial de Carral si que vai 

xerar novas necesidades de mobilidade, derivada tanto da propia actividade económica que 

se desenvolverá nela como polas necesidades de desprazamento dos traballadores. Como 

ocurre coa poboación do concello, estas necesidades resolveránse fundamentalmente por 

medios de transporte privados, dada a febleza e escasa funcionalidade do transporte público, 

sobre todo polo que fai ao horario laboral. Este impacto se concreta nun aumento de tráfico 

producido pola nova actividade industrial (actividade+movementos laborais). Este impacto é 

negativo, directo, permanente, recuperable e reversible. É susceptible de receber medidas 

paliativas, como a limitación de velocidade no interior da área industrial e o emprego de 

pavimentos sonoreductores. 

7.2.3. Valoración dos impactos identificados 

De todos os factores ambientais considerados neste capítulo, do desenvolvemento do PXOM 

de Carral só se identifican impactos en solos, augas, paisaxe, enerxía, demanda de recursos, 

mobilidade-accesibilidade e produción de resíduos. Estes impactos proceden exclusivamente 

da ampliación do solo industrial. A ampliación dos núcleos rurais proxéctase ao longo do 

tempo, e non vai producir ningún tipo de impacto.  

Os impactos considéranse de tipo global. É dicir, non se diferencia entre fases de obras e 

fase de explotación ou funcionamento do plan, agás no caso da ampliación da área industrial, 

na que o impacto na fase de obras será maior e de carácter non permanente 

7.2.3.1. Impactos derivados da ampliacaión de solo industrial 

Dadas as características da acción urbanística, produciránse afeccións de tipo moderado 

sobre os solos (eventuais movementos de terras e artificialización, que serán escasos, dado o 

gfrao de artificialización preexistente), as augas (demanda de auga e aumento na demanda 

de saneamento), paisaxe, aumento no consumo de enerxía, no consumo de recursos nas 

fases de urbanización e construción da área industrial e na produción de residuos de tipo 

industrial na fase de funcionamento, aumento do tráfico rodado, que producirá un aumento 

das inmisións á atmósfera e aumento do ruido. 

7.2.4. Capacidade de acollida do territorio 

Dadas as características das accións urbanísticas previstas, e o medio en que se 

desenvolven, permiten concluir que a capacidade de acollida deste territorio é elevada. 
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7.3. Avaliación dos impactos. A matriz de Leopold 

A matriz de Leopold é unha ferramenta útil para analizar un sistema complexo. Identificando e 

cualificando con precisión os riscos medioambientais derivados, neste caso, da urbanización. 

Este sistema emprega un cadro ou matriz de dobre entrada. Nas columnas detállanse as 

accións humanas que poden alterar o sistema en cuestión, mentres que nas filas colócanse 

as características do medio susceptibles de ser alteradas. Compróbase se cada unha das 

accións que se van a levar a cabo poden afectar ó factor ambiental correspondente. Se é así, 

ponse unha diagonal: no triángulo esquerdo valórase (de 1 a 10) a magnitude do impacto 

(extensión ou escala do impacto), e no dereito, a importancia do impacto (consecuencias do 

impacto. Así mesmo, ponse un + ou un – segundo o impacto sexa positivo ou negativo 

respectivamente. m i m i m i m i m i m i m i m i m i

solos 2 1 3 2 3 3 3 2 3 5 1 3

fact físicos sing 3 2 2 1 3 1 3 2 3 2

cal auga superf 4 3 2 1 1 1 2 1 2 2

ca auga subt 1 1 1 1

procs erosión 3 2 1 4 2 1 2 1 2 2

árbores 3 3 2 3 1 1 2 1 3 2 1 3

arbustos 2 5 2 3 3 1 2 2 1 2

estr herbáceo 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3

aves 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3

esp terrestres 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2

esp acuáticas 1 1

esp en perigo

agricultura 2 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2

zonas húmidas

zonas urbaniz 5 2 4 4 6 4 2 4 2 1 3 3

int paisaxe (vistas) 3 1 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3

hum naturalidade 1 1 3 4 2 1 2 2 2 2 3 1 4 3

estét zonas protex
42 34 27 30 25 21 27 21 30 27 28 29 9 3 0 0 0 0
69 64 119 101 0 0

188 magnitude
165 importancia
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em
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i: importancia do impacto
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Matriz de Leopold. Valoración dos impactos
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Todas as accións urbanísticas a desenvolver polo Plan son de pequeno tamaño (baixa 

magnitude) e, dado que non afectan a espazos naturais ou de interese patrimonial, a 
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importancia tamén e baixa. Considérase que, dende o punto de vista da calidade visual, non 

se produce ningún tipo de impacto. Pola contra, e polo que fai ao tecido urbano de Carral, os 

impactos son positivos dado que se irán eliminando os espazos vacantes, as diferenzas nas 

tipoloxías construtivas, as diferenzas en alturas e a mestura de usos no núcleo, grazas ao 

urbanismo de calidade que o Plan pretende implantar. 
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8. Deseño de medidas 

Este apartado describe as medidas que se adoptarán para prever, reducir e contrarrestar 

calquera efecto negativo para medio ambiente ou ámbito socioeconómico derivado da 

aplicación do PXOM de Carral. Ademais, este apartado complétase co programa de 

seguimento que figura no punto 11 do presente documento. 

As medidas recollidas a continuación deséñanse tendo en conta a natureza dos efectos 

estratéxicos da alternativa seleccionada sobre as variables de sostibilidade, tanto para 

potencialos, caso de ser positivos, ou para corrixilos ou compensalos, caso de ser negativos. 

Como xa se ten dito en varias oportunidades neste documento, os impactos máis importantes 

que se prevén no desenvolvemento e aplicación do PXOM de Carral procederán da propia 

urbanización, na súa fase de obras e na medida en que sa vaia desenvolvendo o Plan, 

impactos que son puntuais e que cesarán ao finalizar as obras. Son de escasa magnitude e 

importancia dado o pequeno tamaño das actuacións, o escaso consumo de solo e o cambio 

de uso deste. Por outra parte, e dado o modelo centralizado que persegue o Plan, tampouco 

se contemplan actuacións de construción de viais, senón que se aproveita e adecúa o 

preexistente, salvo os que se poidan crear como desenvolvemento do solo urbanizable. 

Posteriormente, ao finalizar as obras de urbanización, os impactos derivados dos potenciais 

incrementos de poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de 

abastecemento de auga, maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de 

RSU e residuos industriais, necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas 

necesidades de mobilidade e creación de emprego) están suficientemente contempladas e 

previstas polo Plan, e, en todo caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de 

escasa entidade e magnitude. 

Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor 

natural ou paisaxístico, e as eventuais afeccións poden derivarse das fases construtivas, 

restaurándose a naturalidade ao finalizar as obras. 

8.1. Medidas preventivas 

As medidas preventivas están dirixidas a corrixir os efectos negativos producidos polas 

accións do Plan., no seu foco ou orixe, evitando –ou minimizando- a aparición dun impacto 

negativo sobre o medio. Polo tanto, trátase do medio máis axeitado para evitar a aparición de 

impactos negativos a consecuencia do desenvolvemento das acción previstas polo Plan. 

Estas medidas recóllense a continuación, agrupadas segundo a fase de desenvolvemento do 

Plan nas que se aplican: 

• Criterios de deseño: medidas que condicionan o deseño da ordenación urbanística 

proposta, co fin de evitar a aparición de impactos negativos pola súa causa. 

• Revisións e análise: medidas que establecen a periodicidade da revisión das variables, 

en función do desenvolvemento do Plan, co fin de evitar a posible aparición de focos de 

impacto negativo, corrixíndoos antes de que se produza a afección. 

• Control de proxectos: medidas dirixidas a condicionar os proxectos que se desenvolvan a 

consecuencia da aplicación directa dio Plan, co obxectivo de impedir calquera afección ao 

medio ambiente. 

• Control de obras: medidas dirixidas a impedir a afección ao medio durante a execución 

das obras, desenvolvidas a consecuencia da aplicación do planeamento (obras de 

urbanización principalmente). 

• Control de actividades: medidas de control sobre as actividades levadas a cabo no 

concello (actuáis e futuras). 

8.1.1. Criterios de deseño 

• No deseño de ordenación do Plan, así como nas previsións temporais e económicas do 

seu desenvolvemento seguiránse os criterios que favorezan e melloren a sostibilidade do 

Plan. 

• O alumeado público do concello deseñarase tendo en conta as medidas de 

contaminación lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e 

conforme á lexislación vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e 

eficiencia enerxética onde sexa posible. 

• Para as novas vivendas se aplicarán as medidas correctoras destinadas a frear a entrada 

de Radón nos edificios nos límites de seguridade previstos no CTE. Ademais, evitarase o 

emprego de materiais de construción xeradores de Radón, como os cementos de baixa 

calidade, elaborados a base de escorias da industria metalúrxica. 

• Para evitar a contaminación acústica xerada polo tráfico rodado, tratarase de dinimuir o 

número de vehículos nos núcleos urbanos, e empregaránse, cando sexa posible, 

solucións de pavimentos sonorreductores e velaráse pola redución da velocidade nos 

núcleos urbanos do concello. 

• O viario (novo ou o acondicionado) farase do xeito máis permeable posible, deixando as 

solucións de viario impermeable estritamente para as zonas rodadas. O cicho hídrico nas 

vías respectarase mediante unha rede de recollida de pluviais. 

• A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra, disposte en pasillos 

eléctricos convenientemente illados, así como as subestacións e transformadores, co fin 

de evitar a contaminación electromagnética. Por outra parte, en Carral identifícanse, 
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alomenos, tres antenas de telefonía celular (unha delas no propio núcleo urbán de 

Carral), das que non se coñece a potencia de emisión nin a súa cobertura de 

radiofrecuencia. 

• No solo destinado a actividades económicas adoptaránse medidas para que o deseño 

dos edificios e trazado e deseño dos distintos tipos de viario contribúan a mellorar e 

minimizar o impacto deste tipo de superficies industriais no territorio. Disporánse 

aparcamentos para vehículos pesados e lixeiros en relación directa cos espazos verdes e 

públicos, amparados por masas vexetais para evitar impactos visuais. 

8.1.2. Revisións e análises 

• Remitirase ao órgano ambiental, cunha periodicidade anual, un informe no que se inclúa 

a actualización de cada un dos indicadores definidos no plan de seguimento. 

• Como non se pode prever con exactitude o ritmo de crecemento demográfico do concello, 

establécese, como norma xeral, a revisión e valoración dos efectos ambientais do Plan 

cando se acade un incremento de poboación equivalente ao consumo do 20% da 

edificabilidade máxima prevista no Plan. 

• Cando se acade un consumo superior ao 20% da edificabilidade máxima prevista no Plan 

realizarase un estudo de tráfico rodado e medición da contaminación acústica e 

atmosférica, por si é preciso establecer medidas correctoras. 

• Realizaranse análises periódicos da calidade das augas para controlar verquidos aos 

cursos fluviais, de xeito que se cumpran os obxectivos fixados no PHGC. 

• Os depósitos de combustible e as súas redes de distribución realizarán probas periódicas 

de estanqueidade de acordo coa lexislación vixente. 

• A subministración de auga potable e a rede de saneamento proxectada garantirá o 

correcto abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista. Os vertidos á 

rede de saneamento das empresas que se instalen nas áreas industriais serán asimilable 

sa augas residuais domésticas, depurando previamente os seus efluentes cando sexa 

necesario. 

8.1.3. Control de proxectos 

• O concello comprobará o cumprimento da normativa sectorial canto da instalación de 

paneis solares nas edificacións de nova construción e naquelas que sexan obxecto de 

rehabilitación. Ademais, crearase un rexistro das edificacións que teñan instalación de 

produción de enerxías renovabeis. 

• O concello esixirá, con carácter previo á aprobación de proxectos de urbanización, o 

cumprimento da condición de que se leve a cabo a execución das obras que garantan o 

abastecemento de auga. 

• Esixiráse aos propietarios de solos sometidos a proxectos de xestión encamiñados ao 

desenvolvemento urbanístico dos mesmos a garantir a asunción dos gastos 

suplementarios que supoñan para as infraestruturas públicas. Esta garantía será 

condición necesaria e previa para o inicio da xestión dos ámbitos a desenvolver. 

• Na fase de redacción dos proxectos de urbanización porase especial atención nos 

cálculos das redes de evacuación de pluviais, co fin de compensar a perda de 

permeabilidade a causa da pavimentación e a edificación. O concello comprobará a 

validez dos mesmos, así como o cumprimento na execución das obras. 

• Os eventuais plans parciais e proxectos de urbanización contemplarán os seguintes 

aspectos: 

o O axardinamento dos espazos comúns e públicos levarase a cabo con especies 

adaptadas ao medio, co fin de diminuír a frecuencia da rega. 

o Primarase o deseño de espazos de tipo natural, con especies herbáceas que 

teñan baixas necesidades de auga. 

o As piscinas comunitarias, de habelas, deseñaranse con sistemas de mantemento 

que permitan os mínimos cambios de auga, ou reduzan o consumo da mesma. 

• A cuberta vexetal que se vexa alterada reconstruirase na medida do posible mediante 

solucións de revexetación ou reposición das especies alteradas. As zonas verdes 

deseñaranse do xeito máis natural posible, alterando a mínima fracción posible. 

• Os proxectos contemplarán a instalación de barreiras que reduzan a incidencia do ruído 

en zonas habitadas, e que difuminen a presenza da zona urbanizada dende o exterior no 

caso das industrias. 

• As edificacións se adecuarán á contorna, establecendo condicións estéticas nas 

ordenanzas da edificación. Na zona industrial evitarase a edificación con lonxitudes 

excesivas. 

• A revexetación farase con especies autóctonas, evitando deseños excéntricos que 

rompan coa armonía da contorna. 

• As industrias ou actividades que se implanten no concello deberán cumprir coa lexislación 

vixente no referente á avaliación do impacto ambiental, e o concello seguirá e controlará 

os proxectos industriais que se desenvolvan, co fin de evitar a acumulación de efe4ctos 

derivados e garantir a compatibilidade territorial co uso industrial. 

8.1.4. Control de obras 

• Nas fases de obras, reconstruirase sempre a topografía orixinal, traballando dende o 

punto de vista orográfico no sentido das curvas de nivel. 

• Non se alterará a cobertera edáfica e se protexerá ao máximo en aqueles lugares onde 

se desenvolvan obras. A protección do solo é fundamental dado o seu poder depurador a 
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través da súa capacidade filtrante, actividade biodegradante, retención de anións e 

retención de catións. 

• En calquera fase de obras nas que se empregue maquinaria pesada, evitarase a 

compactación do terreo, a invasión de áreas naturais ou patrimoniais, os vertidos de 

calquera tipo procedente das máquinas e as invasións de cauces fluviais. Tamén se 

impedirán aportacións de materiais alóctonos destinados a recheos e, en xeral, 

impedirase calquera alteración das cualidades medioambientais do contorno. 

• A maquinaria empregada deberá cumprir coa normativa en materia de emisións acústica 

e atmosférica. 

• As empresas de construción deberán estar inscritas no Rexistro Xeral de Produtores e 

Xestores de Residuos de Galicia para realizar actividades de produción de RCD. 

• Antes do inicio das obras deberán presentar ante a Dirección Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental un plan de xestión de residuos (RCD) en obra, presentando 

xustificantes ante esa dirección xeral dous meses despois do remate das obras. 

• Estableceranse as garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes de 

escavacións, construcións ou calquera outra fonte de residuos da construción en 

vertedoiros autorizados e en aqueles lugares que garantan o seu correcto reciclado. 

Posteriormente ás fases de obras de urbanización, estableceranse as garantías 

necesarias, vía ordenanza municipal, para evitar verquidos, indicando as características 

destes e os niveis máximos permitidos, co fin de protexer axeitadamente os cursos 

fluviais de Carral de vertidos líquidos. 

8.1.5. Control de actividades 

• Vixiaráse o cumprimento do disposto no Anexo III (Resumo das técnicas e medidas 

propostas para a protección ambiental) da Autorización Ambiental Integrada da Granxa 

porcina das Travesas (Clave 2010/1015_IPPC). 

• Reservarase un espazo para situar un punto limpo e centro de clasificación de residuos 

urbanos e industriais reciclables. Este punto limpo terá a dimensión suficiente e conexión 

co viario. Tamén reservaranse espazos para o depósito e recollida de residuos 

procedentes da actividade gandeira (principalmente, plásticos do ensilado de forraxes), 

evitando a súa dispersión polo territorio e impedindo, vía ordenanza, a incineración 

destes residuos. 

• Evitarase a dispersión indiscriminada de xurros e os vertidos debidos dunha mala práctica 

no seu almacenaxe. Para evitar os impactos negativos ocasionados pola actividade 

agrogandeira, inclúense as seguintes recomendacións do Código de Boas Prácticas 

Agrícolas (Directiva do Consello 91/676/CEE e Real Decreto 261/91), recomendacións 

que deberán estar tamén detalladas no Plan de Acción da Axenda 21 Local (cando esta 

se redacte), aproveitando as sinerxias xeradas polo PXOM. 

• O concello elaborará un plan de xestión de residuos urbanos e industriais. 

8.2. Medidas correctoras 

As medidas correctoras están dirixidas a corrixir os efectos negativos producidos polas 

accións do Plan, diminuíndo o seu grao de afección sobre o medio. Polo tanto, trátase do 

medio máis axeitado para evitar a aparición de impactos negativos das acción previstas polo 

Plan, unha vez producidos. 

Estas medidas se recollen a continuación, agrupadas segundo a fase de desenvolvemento do 

plan nas que se aplican: 

• O concello habilitará políticas que favorezan a implantación de empresas, e que se 

complementen con programas de formación e emprego que permitan a inserción da 

poboación nas novas actividades. 

• O incremento de recursos municipais procedentes do eventual aumento da poboación 

empregarase para a rehabilitación e mantemento das zonas rurais, para compensar o 

crecemento das áreas urbanas, e para manter o carácter tradicional e agrario dos 

núcleos. Tamén, o concello impulsará a difusión do patrimonio cultural, a través de 

actividades que impliquen á poboación. 

• O concello esixirá, con carácter previo á aprobación dos proxectos de urbanización, o 

cumprimento da condición de que se realice a execución das obras que garantan o 

abastecemento de auga, e esixirá dos propietarios dos solos sometidos a procesos de 

xestión encamiñados ao desenvolvemento urbanístico dos mesmos a prestar garantias 

relativas á asunción dos gastos suplementarios que supoñan para as infraestruturas 

públicas, garantía que será condición necesaria e previa pàra o inicio da xestión dos 

ámbitos a desenvolver. 
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9. Establecemento dun plan de seguimento 

9.1. Indicadores de sustentabilidade 

Co fin de poder realizar unha avaliación das determinacións e criterios emanados do PXOM 

de Carral, tómase a decisión de seguir uns indicadores, os cais afectan ao propio seguimento 

e avaliación do Plan canto aos contidos propostos. 

Aos efectos do presente Informe de Sostibilidade do PXOM de Carral e recollendo o emanado 

do Documento de Referencia e dos criterios xerais e específicos de dito Plan, establécense 

os seguintes Indicadores Ambientais, co fin de servir de instrumentos aproximadores da 

realidade municipal, e alerten de posibles desviacións dos criterios e obxectivos establecidos 

neste Plan Xeral. 

Sistema de indicadores municipais 

Este sistema presenta os indicadores en forma de ficha, que consta dos seguintes apartados: 

• Nome do indicador 

• Descrición 

• Cálculo 

• Parámetros ou unidades en que é expresado 

En definitiva, estes indicadores deben servir para acadar tres obxectivos: 

• Presentar unha impronta do estado que presentan os indicadores ambientais, sociais e 

económicos afectados polo Plan, 

• Permitir a realización dun seguimento áxil de ditos factores que revele a incidencia das 

actuacións derivadas do plan 

• Valorar e poñer de manifesto as tendencias de acercamento ou alonxamento da 

sostibilidade durante o desenvolvemento do Plan. 

 

PAISAXE 
Obxectivo: Preservar, protexer e poñer en valor a calidade da paisaxe 
Solo rústico de protección da paisaxe 
Descrición Superficie do concello protexida polo planeamento segundo o seu valor paisaxístico 
Fonte de datos PXOM 
Método de cálculo (Sup. De “solo rústico de protección paisaxística” / sup total) * 100 
Unidade de medida Sup (Ha) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Paisaxes protexidas 
Descrición Superficie do concello que copnta con enclaves protexidos polos seus valores 

paisaxísticos (Lei 9/2001), así como aqueles incluidos nas DOT/POL non clasificados 
como “solo rústico de protección paisaxística”. 

Fonte de datos DXCN (CMATI) 
Método de cálculo (Sup que conta con figuras de protección da paisaxe / Sup total) * 100 
Unidade de medida Sup (Ha) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
 
PATRIMONIO NATURAL 
Obxectivo: Favorecer a integridade funcional dos sistemas naturais 
Espazos protexidos 
Descrición Superficie do concello incluída en RN2000 ou recollida nalgunha das categorías da Lei 

9/2001 e da Lei 42/2007 
Fonte de datos DXCN (CMATI) 
Método de cálculo (Sup de espazos protexidos / Sup total) * 100 (Sup desagregada se existen varias figuras) 
Unidade de medida Sup (Ha) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Elementos de interese para a biodiversidade e xeodiversidade 
Descrición Superficie total do concello con elementos de interese para a conservación da 

biodiversidade e xeodiversidade 
Fonte de datos DXCN (CMATI) 
Método de cálculo (Sup de espazos de interese para a bio-xeodiversidade / Sup total) * 100 (inclúe hábitat da 

DC 92/43/CEE, PIX e áreas de protección de avifauna do RD 1432/2008 [Art. 4]) 
Unidade de medida Sup (Ha) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Áreas de especial protección ambiental 
Descrición Superficie protexida polo planeamento en relación cos espazos do concello con 

recoñecido valor ambiental 
Fonte de datos PXOM / NNSSPP 
Método de cálculo (Sup clasificada como “solo rústico de protección dos espazos naturais” / Sup de espazos 

protexidos+Sup de espazos con elementos con valores ambientais))*100 
Unidade de medida Sup (Ha) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Obxectivo: Favorecer a conectividade ecolóxica 
Corredores ecolóxicos 
Descrición Superficie de corredores ecolóxicos no concello (A base territorial é a rede fluvial, que 

garante a conectividade biolóxica e todo tipo de fluxos, evitando a fragmentación da 
paisaxe) 

Fonte de datos PXOM, IET (CMATI) 
Método de cálculo (Superf de corredores ecolóxicos delimitados no Plan / Sup total) * 100 
Unidade de medida % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
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PATRIMONIO CULTURAL 
Obxectivo: Protexer, conservar e poñer en valor os elementos patrimoniais 
Áreas de protección dos bens patrimoniais 
Descrición Superficie clasificada no Plan como de especial protección dos bens patrimoniais respecto 

ao total do concello 
Fonte de datos PXOM 
Método de cálculo (Superf clasificada como “solo rústico especialmente protexido para zonas con interese 

patrimonial, artístico ou histórico” / Sup total do concello) * 100 
Unidade de medida Sup (Ha) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Elementos catalogados 
Descrición Número de elementos do patrimonio cultural catalogados polo PXOM 
Fonte de datos Catálogo de bens patrimoniais do PXOM 
Método de cálculo Núm de elementos clasificados no PXOM segundo categoría (arqueolóxico, arquitectónico 

ou etnográfico) 
Unidade de medida Número 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
 
OCUPACIÓN DO TERRITORIO 
Obxectivo: Minimizar o consumo do solo e racionalizar o seu uso 
Clasificación do solo 
Descrición Desenvolvemento do PXOM en relación á clasificación do solo (evolución de cada unha 

das categorías do solo e a súa proporción no concello) 
Fonte de datos PXOM 
Método de cálculo (Sup de SU Sup total)*100; (Sup de SUNC / Sup total)*100; (Sup de SUD / Sup total)*100; 

(Sup de SUND / Sup total)*100; (Sup de SNR [histórico-tradicional, común e complexo] / 
Sup total)*100; (Sup de SRústico / Sup total)*100 

Unidade de medida Superf (m2) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Capacidade residencial 
Descrición Información sobre o incremento de vivendas posibles no concello 
Fonte de datos PXOM, IGE 
Método de cálculo (Nº vivendas actuais en SUrbano / Nº vivendas a teito de planeamento en SUrbano e 

SUrbanizable)*100; (Nº de vivendas actuais en SNRural / Nº de vivendas a teito de 
planeamento en SNRural)*100 

Unidade de medida % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Capacidade industrial do solo urbano 
Descrición Solo urbano de uso industrial sen ocupar (capacidade do solo urbano para acoller novas 

instalacións industriais, co fin de valorar a necesidade de executar novos 
desenvolvementos fora do solo urbano) 

Fonte de datos PXOM, concello 
Método de cálculo Superficie de solares industriais baleiros en solo urbano 
Unidade de medida m2 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Obxectivo: Promover unha clasificación do solo en función da súa propia capacidade 
produtiva e potencialidade 
Solo de uso agrícola 
Descrición Superficie protexida polo planeamento en base a potencialidade e usos agrícolas dos 

terreos 
Fonte de datos PXOM, SIXPAC, SIOSE, Concentración Parcelaria e mapas de capacidade produtiva e de 

solos de Galicia) 
Método de cálculo (Sup de “solo rústico de protección agropecuaria” / Superf agrícola (usos e potencialidade 

so solo)) * 100 
Unidade de medida Superf consideradas (Ha) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Solo de uso forestal 
Descrición Superficie protexida polo planeamento en base a potencialidade e usos forestais dos 

terreos 

Fonte de datos PXOM, mapa forestal de España, SIOSE, solo afectado por incendios forestais, mapa de 
capacidade produtiva dos solos de Galicia 

Método de cálculo ( Superf de “solo rústico de protección forestal” / Superf forestal (usos do solo)) * 100  
Unidade de medida Superf consideradas (Ha) e % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
 

Obxectivo: Evitar ou reducir os riscos naturais e tecnolóxicos 
Zonas con risco de asolagamento 
Descrición Distancia das áreas con risco potencial significativo de inundación (ARPSI) que percorren 

os ámbitos urbanos e rurais do concello. (Se é posible o cálculo, enumerar as edificacións 
situadas en zonas próximas a estas áreas (buffer de 50 m), para que a planificación teña 
en conta este risco). 

Fonte de datos Organismo de bacia correspondente 
Método de cálculo Superf urbanizable incluída en áreas delimitadas con risco de asolagamento para 

períodos de retorno de 100 e 500 anos (segundo dispoñibilidade de datos); Nº de 
edificacións incluídas en áreas delimitadas con riasco de asolagamento para períodos de 
retorno de 100 e 500 anos (segundo dispoñibilidade de datos); lonxitude de ARPSI para 

solo urbano, urbanizable (D e ND) e de núcleo rural; Nº de edificacións situadas a �50 m 
respecto de áreas ARPSI. 

Unidade de medida m2, núm, m e núm, respectivamente 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Zonas con outros riscos naturais 
Descrición Zonas que poden presentar riscos naturais que condicionen a actividade urbanizadora 

(incendios forestais, erosión, karst, solos expansivos, sismicidade, riscos xeotécnicos, etc) 
Fonte de datos IGME, MAGRAMA (INErosión), estatística e cartografía de incendios forestais (CMATI) 
Método de cálculo (Sup de solo urbanizable afectada por algún risco / Sup total de solo 

urbanizable)*100 
Unidade de medida % (dato desagregado para un dos posibles riscos) 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
 

SOCIEDADE 
Obxectivo: Favorecer o equilibrio entre a poboación e os equipamentos e servizos 
Equipamentos 
Descrición Superf  reservada ou ocupada dos equipamentos de uso público en relación á poboación 

municipal 
Fonte de datos PXOM 
Método de cálculo Superf total de equipamentos / Núm de habitantes 
Unidade de medida m2 / Hab 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Obxectivo: Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade do medio urbano e rural 
Dispoñibilidade de zonas verdes públicas 
Descrición Superficie de zonas verdes dispoñible para a poboación 
Fonte de datos PXOM 
Método de cálculo Superf de zonas verdes / núm de habitantes 
Unidade de medida m2 / Hab 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Obxectivo: Garantir a participación cidadá e a colaboración entre administracións 
Difusión e participación pública 
Descrición Procesos de participación que foros realizados durante a elaboración do planeamento 
Fonte de datos Concello 
Método de cálculo Núm de actos e porcentaxe de participación 
Unidade de medida núm 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
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MOBILIDADE 
Obxectivo: Reducir as necesidades de mobilidade 
Distribucion modal do espazo público 
Descrición Lonxitude de viario destinada aos diferentes modos de transporte dentro do ámbito 

urbano 
Fonte de datos Concello 
Método de cálculo (Km ocupados por cada modo de transporte / Km totais de infraestruturas viarias)*100. 

Modos de transporte: vehículo particular, aparcamento, transporte colectivo, bicicleta e 
desprazamento a pé. 

Unidade de medida % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
 

 

ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 
Obxectivo: Reducir os efectos negativos da contaminación atmosférica sobre a 
poboación 
Zonas de transición 
Descrición Perímetro de contacto entre as áreas acústicas lindeiras cuxos obxectivos de calidade 

teñen unha diferencia igual ou superior a 5 db(A) 
Fonte de datos PXOM 
Método de cálculo Lonxitude do perímetro de contacto 
Unidade de medida m 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
 

CICLO HÍDRICO 
Obxectivo: Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e 
procesos 
Desenvolvemento urbano en zonas protexidas 
Descrición Grao de presión por urbanización nas zonas protexidas contempladas nos instrumentos 

de planificación hodrolóxica 
Fonte de datos Organismo de bacia correspondente 
Método de cálculo (Sup SU(zpa) + Sup NR(zpa) + Sup URBLE(zpa)) * 100 / Sup zpa [SU(zpa): superf de 

solo urbano do concello en zonas de protección incluídas no instrumento de planificación 
hidrolóxica da demarcación hidrográfica correspondente; URBLE(zpa): sup de solo 
urbanizable do concello en zonas de protección; NR(zpa): superf de núcleo rural do 
concello en zonas de protección; e Sup zpa: superf total de zonas de protección do 
concello] 

Unidade de medida % 
Valor antes do Plan  
Valor despois do Plan  
Actualización Segundo plan de etapas do PXOM 
 

9.2. Programa e órganos de seguimento 

A Lei 9/2006 de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas 

no medio ambiente sinala, no seu artigo 15, a necesidade de que os órganos promotores 

leven a cabo un seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación ou execución dos 

plans e programas, así como para identificar con prontitude os efectos adversos non previstos 

e permitir levar a cabo as medidas axeitadas para evitalos. 

O seguimento e control dos impactos producidos nas novas áreas industriais propostas no 

Plan será responsabilidade do órgano xestor destas áreas, e informará ao concello como 

órgano promotor, mentres que o control do resto dos indicadores que figuran no plan de 

seguimento corresponderá ao órgano promotor do Plan, informando ao órgano ambiental de 

calquera desviación que se produza. 

A periodicidade para a emisión destes informes será a seguinte: 

• Anualmente o órgano xestor da área industrial elevará un informe ao concello. 

• Quinquenalmente o Concello de Carral elevará un informe sobre o cumprimento do 

plan de seguimento ao órgano ambiental competente. No informe do plan de 

seguimento elaborado polo Concello de Carral teranse en conta os informes do plan 

de seguimento elaborados polo órgano xestor mencionados no parágrafo anterior. 

Os criterios ambientais estratéxicos e os indicadores dos obxectivos ambientais están 

expostos e desenvolvidos no presente informe. Seguindo a batería de indicadores que figura 

no punto anterior e os impactos identificados e/ou previstos nas diferentes fases da 

implantación do PXOM, elabórase o seguinte plan de seguimento, de acordo co indicado na 

citada Lei 9/2006 e co indicado no Documento de referencia para a AAE do PXOM do 

Concello de Carral. Ademais do indicado nos cadros anteriores, terase en conta calquera 

desviación significativa dos valores indicados nos indicadores de seguimento e control. 
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Máis concretamente, controlaranse, por parte do órgano xestor, os seguintes aspectos: 

• Calidade do aire (fase de obras): impactos provocados pola maquinaria de obra e o 

tráfico de vehículos pesados 

• Ruído e vibracións (fase de obras): procedente do tráfico pesado 

• Calidade da auga: escorrentía superficial 

• Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e 

do seu mantemento 

• Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos 

producidos nas fases de obras e de funcionamento 

• Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de 

prevención da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento 

• Integración social: verificación do estado da integración social do proxecto fronte a 

persoas discapacitadas 

Variables a ser medidas: 

• Calidade do aire (fase de obras): niveis de inmisión e emisión para as seguintes 

variables: CO e CO2 

• Ruído e vibracións (fase de obras e explotación): procedente do tráfico pesado e da 

actividade industrial 

• Calidade da auga: escorrentía superficial. Condutividade eléctrica do rego augas arriba e 

abaixo do ámbito 

• Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e 

do seu mantemento. As variables a contemplar son: superficie revexetada e número de 

arbores introducidos nas zonas verdes. 

• Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos 

producidos nas fases de obras. As variables a contemplar son: volume de residuos 

industriais e o seu destino. Residuos de envases e embalaxes, residuos inertes, residuos 

perigosos. Na fase de funcionamento serán as empresas instaladas no polígono as que, 

segundo a súa licenza de actividade, controlen este parámetro, verificándose o seu 

cumprimento polo órgano xestor. 

• Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de 

prevención da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento. 

• Integración social: as variables a seguir son: número de prazas de aparcamento 

dedicadas a persoas discapacitadas, a súa ubicación estratéxica e o seu uso; e detección 
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e eliminación de barreiras arquitectónicas na urbanización, na edificación para uso 

industrial e na accesibilidade ás áreas públicas. 

• Cando se soliciten novas licenzas de construción esixirase o cumprimento do 

especificado no CTE (tratamento dos RCDs, medidas preventivas fronte a acumulación 

de Radón, así como o establecemento das frecuencias de medición de este gas), 

informando ao órgano ambiental das desviacións rexistradas. 

Control dos vertidos á rede de saneamento 

Analízaranse os vertidos que, desde as áreas industriais ou residenciais se dirixen á rede de 

saneamento. A análise será semestral, e farase a partir dunha mostra integral representativa 

de funcionamento en 24 horas, e sobre ela determinaránse os parámetros que establece a 

lexislación vixente. 

A continuación se relacionan os niveis máximos indicativos a respectar: 

• Temperatura: 35ºC 
• PH: 6,5 – 9,5 
• Materias en suspensión: 250 mg/l 
• DBO5: 500 mg/l 
• N (Kjeldahl): 10 mg/l 
• DQO: 1.500 mg/l 
• Fluoruros (en F): 10 mg/l 
• Sulfuros (en SO2): 1 mg/l 
• Sulfatos (en SO3): 400 mg/l 
• Cianuros: 0,5 mg/l 
• Arsenicos (As): 0,2 mg/l 
• Cádmio (Cd): 0,1 mg/l 
• Cromo (Cr3+): 2 mg/l 
• Cromo (Cr8+): 0,5 mg/l 
• Ferro (Fe): 10 mg/l 
• Mercurio (Hg): 0,01 mg/l 
• Chumbo (Pb): 0,5 mg/l 
• Niquel (Ni): 2 mg/l 
• Cobre (Cu): 1 mg/l 
• Aceites e graxas: 100 mg/l 
• Hidrocarburos: 20 mg/l 
• Fenois: 1 mg/l 
• Cloro activo: 3 mg/l 
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10. Informe sobre a viabilidade económica 

A estratexia do Plan Xeral encamíñase a consolidar o actual modelo de asentamento, 

facendo especial fincapé nas actuacións de consolidación e creación de malla urbana no 

núcleo urbano da Vila de Carral e Tabeaio, limitando o crecemento en torno ós viarios 

existentes e creando bolsas de solo para desenvolver cara ós bordes, enlazando co novo 

viario xa iniciado. Estas actuacións, baseadas fundamentalmente en ámbitos de solo urbano 

non consolidado e urbanizable, permiten a consecución dun sistema adecuado de dotacións e 

infraestruturas. 

A priorización das actuacións previstas acomódase ó horizonte temporal de catro quinquenios 

e á necesidade de abordar, con anterioridade á execución dalgunhas actuacións, a redacción 

e tramitación dos pertinentes estudios, o que imposibilita de feito a total materialización do 

investimento prevista no estudio económico do Plan. 

En base ó anterior a estratexia de completación da edificación e da trama existente do solo 

urbano consolidado e dos núcleos rurais repártese ó longo destes catro quinquenios de 

vixencia do PXOM a razón de 317 vivendas por quinquenio para o primeiro (solos urbanos 

consolidados de Carral e Tabeaio) e de 154 (solo de núcleo rural) para o segundo, a partir 

dos datos das vivendas estimadas no apartado 3.3.1.6. da memoria. 

A execución das vivendas previstas no solo urbano non consolidado céntrase no segundo, 

terceiro e cuarto quinquenio de vixencia do PXOM, pois aínda que neste é factible chegar a 

acordos cos propietarios, con carácter previo á execución das vivendas á necesario ordenar o 

ámbito,  reparcelalo e proceder á súa urbanización. 

Os principais reforzos de sistema xeral de infraestruturas, zonas verdes e equipamentos, 

faránse a cargo do concello, motivo polo cal, salvo excepcións, non se condiciona ningún 

sector de solo urbanizable ou urbano non consolidado ó desenvolvemento de outros. 

Así a necesaria ampliación da EDAR do Barcés en Vigo (SRX-02), perfectamente 

dimensionada a día de hoxe pero insuficiente para as previsións de crecemento do PXOM, 

levarase a cabo polo concello, na mesma parcela municipal, con cargo ós presupostos 

municipais. Aínda así, tendo en conta que o principal incremento de capacidade débese á 

execución de vivendas en solo urbano consolidado e urbanizable, non se considera que o 

umbral de capacidade da infraestrutura actual, se alcance ata o terceiro quinquenio, data na 

que se programará a súa ampliación 

A EDAR de Ans de Tellado, da que depende o saneamento de parte do solo urbano de Carral 

tamén será ampliada con cargo ós presupostos municipais. A súa programación farase para o 

segundo quinquenio. 

A EDAR do Brexa en Quenllo (SRX-10) ampliarase con cargo ó desenvolvemento do solo 

urbanizable industrial, por ser este desenvolvemento o principal causante do insuficiente 

dimensionamento deste infraestrutura. 

Por outra banda, no que se refire ó abastecemento, segundo os cálculos aportados, a 

captación, ETAP e depósitos son suficientes a día de hoxe e para a execución da totalidade 

do PXOM, non sendo necesario ningún tipo de reforzo. 

A programación temporal dos solos urbanizables residenciais vinculados ó remate da vila de 

Carral será do primeiro quinquenio para o S-04 (conveniado para a cesión de terreos para o 

IES en execución) e os dous restantes para o terceiro e cuarto quinquenio estando 

condicionados, estes dous últimos, polo desenvolvemento de, canto menos a metade da 

superficie de solo urbano non consolidado previsto na vila de Carral. 

Por outra banda considérase tamén prioritario para o desenvolvemento do PXOM, a 

consecución de solo apto para o desenvolvemento de actividades empresariais e industriais, 

así como a regularización das existentes de maneira que estas se desenvolvan de maneira 

máis respectuosa co medio ambiente. Dende ese punto de vista considérase tamén prioritario 

o desenvolvemento do sector S-01, segunda fase do polígono dos Capelos e a regularización 

das actividades preexistentes nas Travesas (Beira), S-07, o cal se programa para o primeiro 

quinquenio de vixencia do PXOM. O sector S-01, condiciónase á solicitude de licenzas na 

metade das parcelas do solo urbano non consolidado dos Capelos froito da recualificación da 

área de solo residencial a industrial. 

O restante solo urbanizable, constituído polo S-06, correspondente á regularización da 

urbanización Monte Castelo, compre indicar que, dadas as condicións medioambientais e 

paisaxísticas nas que se atopa, prográmase para o primeiro quinquenio de vixencia do 

PXOM. 

Realízase a continuación o cadro de sistemas xerais con execución adscrita ó Concello e a 

valoración destas actuacións. A cuantificación económica realízase a parir das seguintes 

hipóteses: 

- A programación responde ó expresado na estratexia de actuación. 

- Estímase un custe medio de expropiación de sistema xeral de zonas verdes e 

espazos libres e equipamentos en solo rústico de 4 €, en solo de núcleo rural 60 € e 

en solo urbano de 100 €. 

- Estímase un custe de execución do sistema xeral de zonas verdes e espazos libres 

de 5 € para área recreativas en solo rústico, prazas e espazos libres en núcleo rural 

de 10 € e para prazas urbanas de 100 €. 

- Estímase unha edificabilidade media de 0,20 m2/m2 e un custe de execución de 600 

€/m2 para o sistema xeral de equipamentos. 

- Estímase un custe de execución da ampliación da EDAR do Barcés de 500.000 € 
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- Estímase un custe de execución da ampliación da EDAR de Ans de Tellado de 

100.000 €. 

  QUINQUENIO 

  1º 2º 3º 4º TOTAL

Obtención 393.488 € 0 € 0 € 0 € 393.488 €SXV 

Execución 0 € 481.710 € 343.955 € 219.870 € 1.045.535 €

Obtención 0 € 422.492 € 0 €          0 € 422.492 €SXE 

Execución 0 € 0 € 0 € 494.500 € 494.500 €

Obtención 0 €    0 €SXI 

Execución 0 € 0 € 600.000 € 0 € 600.000 €

TOTAL  393.488 € 904.202 € 943.955 € 714.370 € 2.956.015 €
 

Así pois, o investimento total a asumir polo Concello derivado deste Planeamento ascende á 

cantidade de DOUS MILLÓNS NOVECENTOS CINCUENTA E SEIS MIL QUINCE € 

(2.956.015 €), que, acorde co Orzamento Corrente do Concello, é posible executar dentro dos 

catro quinquenios de vixencia do PXOM. 

Por outra banda, os ingrese xerados polo PXOM como desenvolvemento do solo urbanizable 

delimitado e urbano non consolidado represéntanse na seguinte táboa segundo a 

programación realizada na estratexia de actuación e a partir dos seguintes criterios: 

- Estímase un valor medio da edificabilidade residencial, tanto en solo urbano non 

consolidado como en solo urbanizable de 120 €/m2. 

- Estímase un valor medio da edificabilidade terciario, en solo urbano non consolidado  

de 100 €/m2. 

- Estímase un valor medio da edificabilidade industrial en solo urbanizable delimitado 

de 60 €/m2. 
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11. Análise de coherencia 

11.1. Coherencia externa (análise da compatibilidade estratéxica) 

Para garantir a coherencia da planificación segundo o establecido polas Directrices de 

Ordenación do Territorio, e para evitar o risco da incorporación de actuacións con criterios 

alleos e inconsistentes, sométese o PXOM a unha análise para avaliar o seu grao de 

compatibilidade coas aliñacións estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT. 

O Informe de Sostibilidade Ambiental que se analiza neste documento é parte integrante do 

proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do concello de Carral. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da 

Lei 9/2006 de 28 de abril. 
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Este PXOM evita calquera tipo de afección urbanística en ámbitos de protección forestal, 

natural ou agropecuarias. 

O PXOM clasifica o 85,64% do termo municipal como solo rústico en función das 

características productivas, paisaxísticas ou medioambientais que concorren en cada zona, 

do que un 1,29% é de protección de espazos naturais, un 9,73% de protección de augas, e 

un 34,00% é de protección forestal. 

A superficie clasificada como solo rústico de protección agropecuaria abarca o 33,18% de 

todo o territorio. 

A superficie clasificada como núcleo rural, solo urbano e urbanizable ascende ao 14,36% do 

concello (693,81 Ha). 

Destas cifras compre resaltar que a superficie de solo urbano aumentou con respecto á das 

normas subsidiarias vixentes pola incorporación a este tipo de solo do desenvolvemento do 

polígono industrial dos Capelos, promovido polo SEPES (43,33 Ha). Descontada esta 

superficie o solo urbano queda con 78,55 Ha, superficie inferior á do planeamento vixente, 

estimada en 99,43 Ha. Esta diminución débese fundamentalmente á redución da delimitación 

do núcleo de Tabeaio e á incorporación como solo de núcleo rural de varios asentamentos na 

periferia deste núcleo e do de Carral, que a día de hoxe contan cunha estrutura máis propia 

dos asentamentos rurais que urbanos. 

 

Exposición a riscos 

Na información urbanística do PXOM do Concello de Carral inclúese un plano de asignación 

de riscos, poidéndose constatar que os núcleos rurais non ocupan espacios cualificados 

como de risco alto ou medio.  

Integración paisaxística 

Polo que fai á paisaxe, o ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da 

urbanización, considérase que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto nos 

núcleos urbanos do concello de Carral como nos núcleos rurais, o Plan contempla, como xa 

se ten dito, accións de compactación, regularización e colmatación de espazos intersticiais, 

velando pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante, 

evitando, en todo caso, presións sobre os elementos singulares da paisaxe. Amais, o Plan 

contemplará medidas activas de elementos que contribúan á calidade da paisaxe. 

 

Conservación do patrimonio natural e cultural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Carral, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. De acordo co anterior, están 

protexidas as ribeiras dos ríos que discorren polo territorio municipal, as masas de vexetación 

natural e/ou autóctona, as masas forestais, os humedais, ou calquera outro ecosistema de 

interese, así como as súas áreas de transición, establecendo medidas de amortecemento 

ante calquera afección próxima. As diversas figuras de protección presentes no planeamento 

están de acordo coa lexislación sectorial vixente. 

Potenciarase un tipo de relación humana coas áreas naturais que sexa compatible coa súa 

protección e conservación. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente, establecendo medidas para minimizar os efectos dos lumes 

forestais. 

O Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural. 

O Plan protexe os enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e arqueolóxico e ten 

actualizado e catalogado o parque de edificios destacables. Polo que fai á rehabilitación, esta 

corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos propietarios o 

correcto mantemento dos edificios catalogados. (Deber de conservación da edificación). 

 

Fragmentación do territorio 

Ningunha das accións urbanísticas (solos urbanizables, infraestruturas, etc) propostas polo 

Plan xeran fragmentación ecolóxica do territorio. Tampouco se contempla a construción de 

infraestruturas que poidan supoñer barreiras entre biotopos. 

O Plan non contempla a construción de novo viario salvo no interior dos solo urbanizables, 

que en todo caso debe considerarse local. 

 

Competitividade económica 

O PXOM xustifica oportunamente a necesidade de solo industrial, e prevé varios 

asentamentos industriais (S-01 S-07), que constitúen ampliacións do solo industrial xa 

existente e, no caso do S-07, responde a unha regularización de actividades xurdidas ao 

marxe do planeamento. 

 

Equilibrio no desenvolvemento económico 
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O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades 

das actividades económicas actuais e potenciais de Carral, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

infraestruturas sitúanse no territorio segundo criterios de centralidade e de sustentabilidade, 

buscando o máis baixo nivel de necesidades de desprazamento dos usuarios e, 

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. (Condicións de sustentabilidade do 

uso industrial). 

 

Cohesión social 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Carral á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, valorando as súas necesidades 

presentes e futuras. 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial 

segundo as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no 

deseño tanto das infraestruturas como dos equipamentos e redes de espazos e centros 

públicos, suficientes e ben comunicados e accesibles a toda a poboación. Garántese tamén a 

proporción regulamentaria de vivendas protexidas. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística, para 

o que o Plan se presentará, en forma de charlas, á poboación, en Carral, en tódalas 

parroquias e, en xeral, onde sexa requirido pola poboación, resolvendo as dúbidas que 

poidan ter os interesados ou a poboación en xeral. 

Dende o punto de vista social, en Carral non se identifican áreas degradadas ou marxinais, 

nin bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

 

Calidade de vida 

O Plan garante o acceso a espazos libres e aos equipamentos culturais e de lecer á 

poboación do concello. 

 

Gobernanza 

As determinacións contidas polo PXOM adoptaranse seguindo o principio de actuación e 

colaboración interadministrativa, co obxectivo de que cada administración artellará os medios 

axeitados para que as demais poidan participar nas decisións propias mediante o 

procedemento que se estime ou, no seu caso, a través dos órganos de coordinación que 

poidan existir. 

En particular, promoveranse convenios de colaboración entre as distintas administracións 

para levar a cabo proxectos de ordenación e restauración ambiental, conforme aos ccriterios 

establecidos polo PXOM. 

 

Calidade do aire 

A fonte máis importante de contaminación atmosférica que afecta a este territorio son as 

emisións da central termoeléctrica de Cerceda e, por tanto, ded carácter esóxeno ao concello. 

 

Calidade da auga 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello terán a dimensión axeitada para 

a poboación de Carral e o seu eventual crecemento, subsanándose as deficiencias que na 

actualidade persisten nestes eidos. Máis concretamente, o sistema de abastecemento 

deseñarase tendo en conta as variacións estacionais dos recursos e a demanda. O sistema 

de depuración estimará o volume de augas residuais segundo a súa tipoloxía e deseñará as 

instalacións de xeito que produzan o mínimo impacto nos cursos fluviais onde se virtan os 

efluentes xa depurados. 

Por tanto, a capacidade de recarga do sistema de abastecemento debe ser suficiente para a 

poboación actual e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a 

variabilidade interanual da dispoñibilidade do recurso. 

No Documento de Aprobación Inicial se indican as capacidades, potencialidades e 

necesidades dos servizos de abastecemento e saneamento, así como a poboación total que 

dispón destes servizos e a súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade do sistema 

segundo a variación anual da demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de 

saneamento da poboación co fin de garantir a depuración dos efluentes. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se formulará un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas que permanezan no territorio municipal, tanto de carácter 
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urbano como industrial. Por outra parte, a extensión prevista das redes municipais minimizará 

este impacto. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. 

O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico. Así 

mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e residuais. 

No Documento de Aprobación Inicial do PXOM inventaríase o Solo Rústico de Protección de 

Augas. 

Os eventuais focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convenientemente 

inventariados, así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos 

desenvolvementos. Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de 

tormentas para evitar que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, 

impedindo o seu correcto funcionamento e vertidos sen depurar. 

 

Consumo de recursos hídricos 

No concello de Carral existe unha rede de subministración de auga potable que cobre os 

principais núcleos do ámbito municipal. No resto do territorio, o abastecemento faise, en xeral, 

por medios propios, mediante pozos de auga individuais, ou pequenos abastecementos, por 

gravidade, desde o manancial ata depósitos reguladores en puntos de maior cota que as 

vivendas, e dende estes en tubarias de neopreno ata os puntos de consumo. 

A rede municipal comeza na ETAP do río Barcés, localizada no lugar de Ribeira de Cañás, na 

parroquia de Cañás, cun bombeo que dirixe o abastecemento ós depósitos municipais, 

localizados o primeiro no Monte do Castro, en Ameás , Cañás, cunha capacidade total de 

2.000 m3; o segundo na parroquia de Paleo ó oeste da vila de Carral, cunha capacidade de 

500 m3; o terceiro en Tabeaio, ó sur do solo urbano, cunha capacidade de 1.000 m3. A partir 

dos depósitos disponse unha rede realizada en varios materiais que da servizo á capital 

municipal coa súa parroquia, Paleo, así como ás de Vigo, Cañás, Sergude, Tabeaio Quembre 

e unha parte moi pequena de Beira. Aínda que non están conectados á rede a totalidade dos 

asentamentos pódese afirmar que esta área conta cunha poboación potencial a día de hoxe 

de 5.215 habitantes. A capacidade total dos depósitos, interconexionados entre eles e 

ubicados a altura similar ascende a 3.500 m3 suficientes para unha poboación de 15.909 

habitantes (220 l/hab/día incluída a parte proporcional de usos industriais), cifra moi superior 

á poboación con posibilidades de conectarse á rede municipal a día de hoxe. 

A capacidade da ETAP ascende a 100 l/sg, que da unha capacidade de recarga de 360 

m3/hora, suficientes para o mantemento dos depósitos en condicións de presión e caudal 

suficientes. 

Este abastecemento, como se pode apreciar nos planos de información urbanística 

correspondentes, cobre a totalidade dos solos urbanos e os principais asentamentos do 

concello, quedando sen abastecer tan so os núcleos máis rurais do concello e o asentamento 

do Monte Castelo, no monte Xalo. 

Este asentamento conta co seu propio sistema de abastecemento, aínda que este está 

xestionado aínda polos veciños posto que a urbanización está sen rematar e polo tanto sen 

entregar ó concello. Non se teñen datos da súa capacidade e calidade. 

 

Consumo enerxético 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

Polo que fai á previsión de implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía 

sostible procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, 

modificada pola Lei 15/2004 e a Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do 

territorio e do litoral de Galicia, só poden situarse en solo rústico de protección ordinaria. 

Segundo o disposto na citada Lei, a clasificación de solo rústico de protección ordinaria 

deberá estar especialmente xustificada en base á non concorrencia de potencialidades que 

fagan necesaria a súa protección. Este feito limita de xeito evidente a posibilidade de 

clasificación de este tipo de solo e, por tanto, a implantación de sistemas de obtención de 

enerxía de fontes renovables. 

A iluminación pública faise con 1.193 puntos de luz, cunha potencia eléctrica instalada de 149 

Kw. Existen 238,6 puntos de luz/Hab, e 0,54 puntos de luz/vivenda en núcleos (1,38 puntos 

de luz/Ha nos núcleos). Un 79,2% das vivendas (1.373 vivendas) presentan algún tipo de 

déficit de iluminación pública, cun 1,9% dos núcleos con calidade mala ou inexistente do 

servizo de iluminación, e 17,6 da poboación con calidade mala ou inexistente do servizo de 

iluminación. 

Non existen sistemas reductores de fluxo nas luminarias ou medidas de aforro enerxético, nin 

ordenanza de soterramento da rede eléctrica. Tampouco existen sistemas ou instalacións de 

enerxías renovables. 
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Xeración de residuos 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión, en función dos crecementos 

previstos e o aumento asociado de produción de RSU da actual planta de transferencia a 

SOGAMA. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU, con facilidades para 

o reciclado dos diferentes tipos de residuos. Na actualidade, non existe punto limpo en Carral. 

Canto da recollida do lixo, Carral pertence a SOGAMA, e leva o lixo directamente ao 

complexo de Cerceda. A produción de lixo é de 1.387,5 TM (IGE 2010), clasificado en 547,7 

TM de recollida non selectiva, 539,6 TM de lixo orgánico, 99,6 TM de vidro, 173,6 TM de 

papel e cartíon. Esta cantidade total representa 228,8 Kg/Hab/ano. 

 

Emisión de gases de efecto invernadoiro (GEI) 

Para a estimación dos GEI ocasionados polo transporte e os desprazamentos (o 48% dos 

totais emitidos á atmosfera), tívose en conta únicamente o tráfico local, estimado en 950 

vehículos ao día (IMD), tráfico que en Carral é a fonte endóxena principal de emisións á 

atmósfera. O cálculo faise tomando como referencia o CO2 como GEI con maior incidencia 

nesta área xeográfica, tendo en conta que un automóbil emite, de media, 2,5 Kg de CO2 por 

litro de combustible, que circulan 5.247 automóbiles/día, percorrendo unha media de 15 Km 

polo concello, o que significa un consumo medio de 0,7 l por vehículo (1.420 l/día), sendo a 

produción de CO2 asociado ao transporte de 6,247 Tm/día. 

Pola súa parte, o PXOM trata de reducir as necesidades de mobilidade da poboación. 

Necesidades de mobilidade 

O Plan, como xa se ten dito, concentra os servizos e equipamentos públicos, e tamén 

privados, no núcleo de Carral, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación 

municipal, para ter a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do 

transporte público ou privado. O transporte público, como é habitual no medio rural galego (e 

tamén en moitas áreas urbanas) presenta unha extraordinaria debilidade (excepción feita do 

sistema de transporte escolar). A consecuencia principal é que a poboación que ten 

necesidades de mobilidade opta polo desprazamento por medios privados, nun modelo de 

transporte claramente insostible polo custo que ten, pola contaminación atmosférica que 

produce e polo consumo de espazo que fai (aparcadoiros, ocupación das vías de 

comunicación, etc.). 

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi 

complicado, porque a iniciativa privada está ausente a causa da falla de rendibilidade das 

explotacións e porque as competencias para outorgar liñas de transporte non están nos 

concellos. 

Canto das necesidades actuais de mobilidade da poboación, pódese concluir o seguinte: 

A poboación activa do concello é de 3.877 persoas (ano 2014), das que o 83,2% traballan nos 

sectores secundario e terciario. Deste 83,2%, estímase que algo máis do 65% traballan fora 

do concello, dada a estrutura do tecido económico municipal. Este 65% equivale a 756 

traballadores con necesidades de desprazamento, necesidades que non son satisfeitas de 

xeito eficaz polo sistema público de transportes, a pesar de que o concello está dentro do 

sistema de transporte metropolitano de Galicia25. 

Non se analizan as necesidades de mobilidade xerada pola nova área industrial unva vez 

desenvolvida a apliación prevista, porque aínda non se coñece o número e tipoloxía de 

empresas, así como o volume e orixe dos traballadores. 

 

Equilibrio no reparto modal 

Na medida das súas posibilidades, e tendo en conta a escala do suxeito de planeamento 

(municipal), o Plan favorecerá o emprego de medios de transporte alternativos ao automobil, 

potenciando o emprego do transporte público. 

 

11.1.2. Proceso de decisión 

Coherencia en fervenza 

En relación cos obxectivos estratéxicos das Directrices de Ordenación do Territorio están os 

criterios e obxectivos do PXOM do concello de Carral: 

O que debe entenderse como estrutura xeral e orgánica do termo municipal, recóllese nos 

artigos 53.1.e) da LOUPMRG e 19.b e 25 do RP que, de modo sintético, indican que estará 

"integrada polos sistemas xerais determinantes do desenvolvemento urbano e, e particular, 

polos sistemas xerais de comunicacións e as súas zonas de protección, de espacios libres e 

zonas verdes públicas, de equipamento comunitario público e de servicios urbanos". 

                                                 
25 Área de A Coruña, unidade C-Cor4 (Abegondo-Carral) 
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Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal deberá ter en conta o carácter comarcal e 
supracomarcal dos fenómenos analizados, e tratar de equilibrar un desenvolvemento local 
que potencie a sustentabilidade e o respecto ó medio ambiente, prestando especial atención 

á resolución dos comunicacións tanto endóxenas como esóxenas, e á súa imbricación 

territorial. Deberá artellar axeitadamente os usos propios do medio rural entendido como 

recurso, co respecto ó medio ambiente, garantindo a axeitada convivencia de ambos dous, 

nun entendemento do territorio como un todo descontinuo e hibridado. 

O territorio conserva as características dos núcleos rurais tradicionais de orixe, tendo 
soportado unha presión urbanística dende o punto de vista residencial, elevada nas 
parroquias máis próximas a Santiago e Oroso e baixa no resto do termo municipal, máis 
acentuada ademais ó longo das principais estradas que atravesan o concello. O Plan deberá 

artellar a relación entre núcleos e periferia rural, dotando de servizos e estándares axeitados 

aos núcleos, e ordenando os usos propios do territorio, plantexando un documento flexible 

capaz de dar resposta as oportunidades que xurdirán no tempo. 

Por outra banda, o solo rústico do concello de Carral constitúe un recurso dinámico, sobre 
todo cun importante sector gandeiro, na actualidade en proceso de reconversión. Vinculado a 

este sector gandeiro comeza a xurdir unha pequena industria vinculada á primeira 
transformación dos produtos agrogandeiros e ó servizo da propia actividade como talleres, 
almacéns de pensos e produtos fitosanitarios, etc. Estas actividades industriais repártense 
uniformemente polo solo rústico e os asentamentos de poboación non provocando afeccións 

significativas ó medio ambiente. 

Por último, existen no ámbito do solo rústico do concello importantes áreas con interese 
medioambiental ou paisaxístico, principalmente vencellados ás beiras dos ríos, cuia 
protección deberá ser abordada polo presente Plan Xeral. 

O artigo 45, “instrumentos de ordenación”, da LOUPMRG, establece no seu apartado 1. que 
“a ordenación urbanística levarase a cabo a través de normas subsidiarias e complementarias 

de planeamento e plans xerais de ordenación municipal (…)”. 

Dentro deste marco legal de referencia a Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal 

de Carral procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos xerais 

para a redacción do planeamento: 

O planeamento xeral que se debe considerar á hora de abordar o Plan Xeral de Carral, é a 

adecuación dos crecementos actuais ao marco da nova lexislación do solo, sen pretender 

polo tanto modificacións, se non encauzar as tendencias existentes. 

Con este planeamento levarase a cabo a clasificación do solo e a delimitación dos núcleos de 

poboación, tanto rurais como urbanos. 

Ademais disto, partirase como base do planeamento vixente, tentando non modificar aquelas 

zonas que xa adquiriran o estatus de solo urbano ou de núcleo e aumentándoo o reducíndoo 

onde o desenvolvemento urbanístico prevexa. Deberase procurar manter unha localización 

dos usos de acordo coa realidade actual, de forma que se dea unha grande multiplicidade de 

usos dentro do mesmo solo, tentando non planear segregacións en contra da utilización real 

do solo, sempre que se manteña unha calidade medioambiental suficiente, pola 

compatibilidade de usos superpostos. 

Por outra banda deberase dar encaixe legal axeitado á modificación de uso de parte do 

polígono dos Capelos (de residencial a industrial) así como dos asentamento xurdidos á 

marxe do planeamento, incluído o asentamento do Monte Castelo. 

O artigo 45, na Sección 1ª do Capitulo 1, “Instrumentos de ordenación”, da Lei 9/2010 de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, establece que “a ordenación 

urbanística levarase a cabo a través de normas subsidiarias e complementarias de 

planeamento e plans xerais de ordenación municipal (…)”. 

O artigo 52, “consideracións xerais” da mesma Lei establece: 

“(…) 

1 Os plans xerais de ordenación municipal, como instrumentos urbanísticos de ordenación 

integral, abranguerán un ou varios termos municipais completos, clasificarán o solo para o 

establecemento do réxime xurídico correspondente, definirán os elementos fundamentais da 

estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e establecerán as 

determinacións orientadas a promove-lo seu desenvolvemento e execución. 

2 O contido dos plans xerais de ordenación municipal deberá ser congruente cos fins que 

neles se determinen e adaptarse ás características e complexidade urbanística do territorio 

que sexa obxecto de ordenación, garantindo a coordinación dos elementos fundamentais dos 

respectivos sistemas xerais. 

3 Así mesmo, o plan xeral deberá garanti-la coherencia das determinacións urbanísticas, a 

viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos beneficios e cargas 

derivados do plan entre as distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre o volume 

edificable e os espacios libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da 

comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de reparto.  
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(…) 

Dentro deste marco legal de referencia o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carral 

procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos xerais para a 

redacción do planeamento: 

a) A regulación da actividade construtiva repartida uniformemente por todo o termo municipal, 

sobre todo nos núcleos rurais mellor comunicados e no solo clasificado como solo urbano, 

limitado polo estipulado nas NN.SS. Municipais e as normas de aplicación directa marcadas 

pola Lexislación do Solo, coas limitacións de xestión que estas soportan, creou diferenzas no 

ordenamento urbanístico municipal, que se acentúan coa aparición dunha serie de 

construcións que se ben se poden incluír nun proxecto ordenador global, a día de hoxe 

carecen de legalidade ou xurdiron á marxe desta. 

b) A crecente importancia das vías de comunicación, que aumentan en gran medida as 

expectativas de crecemento da zona, así como a obtención do solo necesario para completar 

os servizos públicos e sistemas xerais do termo municipal fan necesaria a redacción do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal, para adecuar o planeamento ás novas formas de concibir a 

ordenación do territorio municipal e comarcal, así como permitir a introdución dos 

mecanismos, instrumentos e técnicas que a moderna lexislación permite a fin de facer unha 

normativa máis flexible nas súas determinacións, máis áxil en canto á súa posibilidade de 

xestión e execución e máis equilibrada en canto á ocupación do territorio, á vez que introducir 

as técnicas previstas na lexislación para reparto de beneficios e cargas derivadas do 

planeamento, que posibiliten ao Concello manter o seu proceso de desenvolvemento 

resolvendo á vez a xeración das zonas libres, sistemas xerais e reserva de solo para 

equipamentos que necesariamente debe acompañar a este proceso. 

O modelo territorial e urbano preliminar proposto para o Concello de Carral, derivado da 

diagnose operativa exposta, baséase nos seguintes obxectivos específicos: 

a) O obxectivo fundamental, no actual solo urbano do municipio de Carral, é o de completar a 

súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completar aquela mediante 

determinacións directas de xestión, ordenación e posterior execución. As determinacións das 

vixentes NN.SS. sen delimitacións de ámbitos de xestión, executadas por actuacións directas 

deben ser corrixidas adaptándoas á nova lexislación vixente e á nova maneira de concibir o 

urbanismo a partir da xestión, o que redundará, sen lugar a dúbidas, na calidade de vida a na 

cohesión social, ó xerarse un importante número dotacións, nestes momentos inexistentes. 

b) Formulación dun uso equilibrado do medio rural, considerando o respecto o medio 

ambiente e a paisaxe como valores de desenvolvemento, e potenciando os usos produtivos 

intrínsecos. Especial atención na imbricación axeitada de equipamentos e industrias de 

localización co medio. Completamento da trama dos núcleos existentes, mellorando a súa 

funcionalidade e impedido a edificación indiscriminada do territorio. 

c) Equilibrio territorial no nivel de equipamentos dotacionais e estándares, utilizando como 

ámbito de referencia a parroquia. 

d) Crecemento sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, no comercio especializado, nos 

servizos á poboación e no reforzo das potencialidades industriais; establecendo unha relación 

axeitada entre o medio natural e o construído. 

e) Interese pola consecución dunha rede de espacios públicos de calidade. 

f) Procura dunha escala de pormenor para a continuidade e a integración, como 

manifestación dunha actitude concreta e realista de cara a resolver problemas correctamente 

dimensionais en escala e funcionalidade. 

g) Participación real nos procesos de definición e posterior xestión do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. 

Os criterios e obxectivos específicos son os seguintes: 

O novo planeamento do concello de Carral deberá mellorar a calidade da ordenación 
urbanística establecida polo vixente PXOM de cara a favorecer o desenvolvemento 

equilibrado e sostible do territorio, contribuír a elevar a calidade de vida, garantir unha 
vivenda digna e favorecer a cohesión social da poboación, protexendo e potenciando o 
importante patrimonio natural e cultural. 

Entre os obxectivos do documento Europa 2000+ sobre cooperación para a ordenación do 
territorio europeo, destaca o de crear un territorio máis solidario e equitativo en cumprimento 
dos obxectivos de cohesión económico e social consagrado polo tratado da unión. Esta 
máxima presidirá a redacción do documento do PXOM de Carral. 

Así mesmo, o sexto programa comunitario en materia de medio ambiente “Medio Ambiente 
2010: o futuro nas nosas mans” establece como un dos seus eixos prioritarios de acción 
estratéxica ter en conta o medio ambiente na xestión da ordenación do territorio mediante a 
difusión e o fomento das mellores prácticas relativas á planificación sostible. Así mesmo no 
ámbito relativo a bíodiversidade, propón a protección conservación e restauración dos solos e 

as paisaxes e o desenvolvemento sostible dos bosques. 

O Planeamento establecerá os índices ou límites de sustentibilidade, de aplicación inmediata 

e efectiva para o planeamento, entendida a súa aplicación referida á verificación do 

cumprimento de límites de crecemento ou desenvolvemento. 

Adicionalmente, estableceranse as reservas de solo necesarias para a implantación das 
dotacións públicas e sistemas xerais necesarios para satisfacer as necesidades colectivas do 
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conxunto dos cidadáns, que se actualizan baixo a óptica das novas esixencias de calidade 
ambiental urbana, de vida e de cohesión social. Introduciranse tamén condicións e normas de 

calidade urbana, que afectan tanto ós novos viarios que se van implantar coma ó equilibrio 

entre usos e actividades, e á necesidade de evitar barreiras arquitectónicas para que as 

persoas con mobilidade reducida non vexan reducida a súa capacidade e acceso ós espazos 

e edificacións públicas. 

En definitiva o novo plan xeral en relación co vixente define o modelo territorial e as grandes 
liñas dos novos desenvolvementos, en esencia continuista coas existentes, polo que clasifica 
o solo, establece os elementos da estrutura xeral e orgánica do territorio, clasifica o solo 
urbano e os núcleos rurais, delimita ós sectores de solo urbanizable, fixa as áreas de reparto 

e o aproveitamento tipo, e inclúe os elementos susceptibles de protección e determina as 
previsións temporais de desenvolvemento e execución da política urbanística. 

 

Coherencia transversal 

A figura de ordenación urbanística municipal vixente a día de hoxe no Concello de Carral son 

as Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento Municipal, aprobadas en 

novembro de 1993. 

A redacción do planeamento inscríbese dentro do marco da importancia da lexislación, tanto 

estatal como autonómica, aparecida nos últimos anos, e que incide nos aspectos territoriais 

da actividade económica e urbanística. Pola súa especial incidencia e importancia, é 

necesario citar as seguintes: 

Normativa comunitaria 

- Directiva 2001/42/CE de 27 de xuño, do Parlamento e do Consello relativa a avaliación dos 

efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. 

- Convenio Europeo da Paisaxe (Florencia, 2000). 

- Directiva 97/62/CE do Consello, de 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso 

científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da 

fauna e flora silvestres. 

- Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio, relativa á conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres. 

- Protocolo de Kioto, da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, de 

1998. 

- Protocolo de Montreal, relativo ás substancias agotadoras da capa de ozono (PNUMA: 

Secretaría do Ozono. Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, 1987), 

modificada polas enmendas de 1990, 1992, 1995, 1997 e 1999. 

Normativa estatal 

- 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. 

- Real Decreto Lexislativo  1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- Real Decreto Lexislativo  1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- Real Decreto Lexislativo do Ministerio da Vivenda 2/2008, do 20 de xuño, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei do solo. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, que desenvolve a Ley 37/2003 de 17 de 

novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade ee misións 

acústicas. 

-Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

- Ley 34/2007 de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmósfera. 

-Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

- Lei 4/1989, sobre conservación de espazos naturais, fauna e flora silvestres. 

- Lei 16/85, de patrimonio histórico español. 

Normativa autonómica 

-Orden do 15/09/2008 pola que se aproban inicialmente as Directrices de Ordenación do 

Territorio de Galicia. 

-Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia. 

- Lei 6/2008, de Presidencia da Xunta de Galicia, de medidas urxentes en materia de vivenda 

e solo, polo que se modifica a Lei 9/2002. 

- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 

litoral de Galicia. 

- Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

alberto.fuentes
Sello Diego transparente



EXCMO. CONCELLO DE CARRAL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  119

- Decreto 88/2007 de 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies 

ameazadas. 

- Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de 

especial protección dos valores naturais. 

- Lei 15/2004 de 28 de decembro de 2004 que modifica a Lei 9/2002. 

- Lei 9/2002 de 30 de decembro de 2002 de ordenación urbanística e protección do medio 

rural de Galicia. (parcialmente modificada con posterioridade). 

- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

- Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de disciplina 

urbanística de Galicia. 

- Lei 10/1995, de 10 de marzo, de Ordenación do territorio de Galicia. 

- Lei 8/1995, de 30 de Outubro, de patrimonio cultural de Galicia. 

- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. 

-Decreto  327/1991 de 4 de outubro, de avaliación de efectos ambientais para Galicia. 

- Decreto 442/1990, de 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia. 

Estas novas normativas, constitúen o marco regulador no que debe inscribirse toda a 

actividade urbanística e planificadora do territorio, e introduciron trocos importantes na 

maneira de entender a territorialización das actividades económicas e a súa ordenación 

integrada, con carácter urbanístico, nun Plan. 

 

Demanda social 

O PXOM de Carral redáctase, como xa se ten dito ao longo deste documento, porque a lei así 

o esixe (disposición adicional segunda da Lei 9/2002 e posteriores modificacións: “O 

planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó disposto na presente Lei 

en calquera dos seguintes supostos: no prazo de tres anos” (..)) 

Consideración de alternativas. Xustificación da elección 

Tal e como se pode apreciar nos planos adxuntos ó presente documento ningunha das 

alternativas ocupa terreos que deban ser protexidos de maneira específica. Salvo pequenos 

ámbitos de núcleo histórico-tradicional, ningunha das propostas de desenvolvemento e 

delimitacións dos núcleos rurais e/ou solo urbano invaden terreo vinculado ás 

infraestructuras, ámbitos definidos como fitos paisaxísticos ou cuncas visuais, nin hábitats dos 

definidos no Atlas de Hábitats do Ministerio de Medio Ambiente, sexan ou non prioritarios. 

Tampouco se invaden zonas de bosque autóctono nin zonas protexibles das ribeiras dos ríos 

ou regatos, sexan ou non zonas inundables. Dende este punto de vista calquera das tres 

alternativas resulta viable. 

Dende o punto de vista da integración nas infraestruturas que definen a estrutura xeral e 

orgánica do territorio, compre indicar que nas tres alternativas, os principais 

desenvolvementos se vinculan ás vías de maior capacidade do concello, e que imbrican a 

este na estrutura comarcal. 

Dende o punto de vista dos obxectivos definidos nos puntos anteriores compre indicar o 

seguinte: 

• As alternativas A e B aproveitan en maior medidas as vantaxes comparativas de posición de 

Carral, vinculada de maneira directa á N-550. 

• As alternativas A e B consolidan en maior media os núcleos principais de Carral e Tabeaio e 

da súa periferia inmediata incorporada á trama edificada mediante actuacións de carácter 

integral. 

• As alternativas A e B plantexan operacións estratéxicas de crecemento ordenado, da trama 

existente, de escala axeitada. 

• As tres alternativas propoñen opcións tanto para a residencia como para a actividade de 

maneira que os efectivos máis novos do concello non teñan que desprazarse ós concellos 

limítrofes. 

• A alternativa B establece crecementos con carácter selectivo nos núcleos rurais. 

• As alternativas A e C propoñen crear solo para o desenvolvemento de novas actividades 

empresariais. 

• Nas alternativas A e B propóñense ámbitos de xestión nos que se xerará solo de cesión co 

que acadar a diminución do déficit de dotacións. 

 

Alternativa A 

Establece un modelo central polinuclear. 

• A1.- Aposta polo reforzamento da centralidade de Carral apostando pola completación 

urbanística da mesma segundo estratexias de concentración, saneando o tecido urbano 

existente mediante a dotación de espacios libres e equipamentos. 

• A2.- Complementa esta estructura central con nodos dinamizadores no extremo norte 

(Tabeaio) con clasificación axeitada nos que se mellorará o conxunto das dotacións 

urbanísticas. 
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• A3.- Como actuación para o desenvolvemento plantéxase o remate da trama urbana de 

Carral con operacións de solo urbano non consolidado e urbanizable que sirvan de transición 

entre o solo urbano de alta densidade existente na actualidade e o solo rústico circundante. 

• A4.- Plantexa solo para actividades empresariais en continuidade coas xa existentes nas 

zonas mellor comunicadas, nunha estratexia de regularizar o existente, prever a súa 

ampliación e aproveitar estas sinerxías para seguir desenvolvemento solo industrial. Así 

prevese un desenvolvemento industrial para dar continuidade, nunha situación de boas 

comunicacións coa estrada N-550. 

• A5.- Plantexa a regularización de ámbitos xurdidos á marxe do planeamento a partir do 

indicado na disposición transitoria décimo terceira da LOUPMRG 

• A6.- O resto da ordenación municipal baséase no equilibrio territorial do concello mediante a 

utilización da estructura parroquial para a fixación de dotacións e equipamentos neste ámbito 

e a fixación de residencia nos núcleos rurais tradicionais. 

• A7.- Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos 

elementos naturais e patrimoniais. 

 

Alternativa B 

Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana (modelo expansivo) 

ubicados en zonas estratéxicas. 

• B1.- Como no anterior, prevese a completación da malla urbana de Carral e a súa mellora 

mediante operación de reforma interior. 

• B2.- Prevese a creación de polos alternativos a Carral en Herves vinculando operacións de 

crecemento da súa malla urbana e de segunda residencia, recollendo a edificación existente 

e mellorando as dotacións tanto de equipamentos como de infraestructuras. 

• B3.- En coherencia co anterior plantéxase un modelo non preferencial e anisótropo nun 

intento de liberar da presión urbanística de Carral. 

• B4.- Como modelo de desenvolvemento empresarial contémplase exclusivamente a 

regularización das actividades existentes sen xerar solo para novos desenvolvementos 

industriais. 

• B5.- En coherencia co anterior tamén se plantexa solo para regularización de asentamentos 

xurdidos á marxe do planeamento en base á D.T. terceira da LOUPMRG 

• B5 e B6.- Tanto nos núcleo rurais como no solo rústico non se plantexan alternativas con 

respecto á anterior. 

 

Alternativa C 

Establece un modelo non xerarquizado. 

• C1.- Este modelo diferenciase dos dous anteriores en que non se propón ningún núcleo 

reitor, pulando polo desenvolvemento individual de cada unha das parroquias a partir de 

pequenas actuacións de desenvolvemento residencial de edificación directa, exteriores ós 

núcleos existentes, que se amplían vinculadas fundamentalmente ás boas comunicacións e 

accesibilidade. 

• C2.- Esta estrutura de asentamentos non xerarquizada compleméntase con actuacións de 

desenvolvemento residencial, vinculadas fundamentalmente ás parroquias con mellor 

accesibilidade. Dende ese punto de vista, considéranse zonas de boa accesibilidade a 

estrada DP-1006 ó seu paso por Cañás e Vigo. 

• C3.- No caso dos asentamentos rurais do concello xa se comentou no primeiro parágrafo 

que se amplían os mellor comunicados nun intento de xerar solo edificable de licenza directa 

en zonas de boa accesibilidade. 

• C4.- Plantéxase, como no caso anterior, solo para actividades empresarias buscando a 

mellor situación de conectividade, pero neste caso deseñando un parque empresarial de 

incidencia supramunicipal, conservando a posición de mellor accesibilidade e topografía, que 

constitúe o enlace da A-6. 

• C5.- Dada a importancia da nova implantación industrial que se plantexa, non se considera 

ningunha área de regularización de asentamentos industriais existentes. Non así os 

residenciais, os cales, en coherencia co dictado pola LOUPRG se manteñen. 

• C5.- Para o resto do territorio rural do concello non se propoñen alternativas respecto ás 

definidas no modelo anterior. 

 

A alternativa 0 non se considera viable, segundo se describe no ISA. 

Tal e como se pode apreciar nos planos, ningunha das alternativas ocupa terreos que deban 

ser protexidos de maneira específica. Salvo pequenos ámbitos de núcleo histórico-tradicional, 

ningunha das propostas de desenvolvemento e delimitacións dos núcleos rurais e/ou solo 

urbano invaden terreo vinculado ás infraestructuras, ámbitos definidos como fitos 

paisaxísticos ou cuncas visuais, nin hábitats dos definidos no Atlas de Hábitats do Ministerio 

de Medio Ambiente, sexan ou non prioritarios. Tampouco se invaden zonas de bosque 

autóctono nin zonas protexibles das ribeiras dos ríos ou regatos, sexan ou non zonas 

inundables. Dende este punto de vista calquera das tres alternativas resulta viable. 
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Dende o punto de vista da integración nas infraestruturas que definen a estrutura xeral e 

orgánica do territorio, compre indicar que nas tres alternativas, os principais 

desenvolvementos se vinculan ás vías de maior capacidade do concello, e que imbrican a 

este na estrutura comarcal. 

Dende o punto de vista dos obxectivos definidos nos puntos anteriores compre indicar o 

seguinte: 

• As alternativas A e B aproveitan en maior medidas as vantaxes comparativas de posición de 

Carral, vinculada de maneira directa á N-550. 

• As alternativas A e B consolidan en maior media os núcleos principais de Carral e Tabeaio e 

da súa periferia inmediata incorporada á trama edificada mediante actuacións de carácter 

integral. 

• As alternativas A e B plantexan operacións estratéxicas de crecemento ordenado, da trama 

existente, de escala axeitada. 

• As tres alternativas propoñen opcións tanto para a residencia como para a actividade de 

maneira que os efectivos máis novos do concello non teñan que desprazarse ós concellos 

limítrofes. 

• A alternativa B establece crecementos con carácter selectivo nos núcleos rurais. 

• As alternativas A e C propoñen crear solo para o desenvolvemento de novas actividades 

empresariais. 

• Nas alternativas A e B propóñense ámbitos de xestión nos que se xerará solo de cesión co 

que acadar a diminución do déficit de dotacións. 

Polo seu carácter mais apropiado para a estructura territorial de Carral, a súa 

sustentabilidade, e as tendencias sociodemográficas constatadas elixiuse para o Concello a 

alternativa A sinalada. 

 

Consultas e coordinación 

Para e redacción do PXOM de Carral foi creada unha comisión municipal na que estiveron 

representados todos os grupos políticos do concello. 

Por outra banda concelleiros e representantes de cada parroquia aportaron datos e 

necesidades de cada unha delas de cara a ser reflectidas no PXOM. 

No proceso de avaliación ambiental estratéxica, o documento de inicio e o documento de 

referencia estiveron dispoñibles na web da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental para calquera persoa interesada. 

O proceso de exposición ó público e de consultas ás administracións será definido no 

momento procedimental que corresponda.  

Ademais, o Plan contempla a normativa e as actuacións previstas polos distintos organismos 

sectoriais: 

 

• Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas. Consellería de Medio Ambiente, Territorio 

e Infraestruturas. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: AC-

222, AC-223 e AC-542. 

- Afeccións: 100 metros en autovías e 30 metros en estradas convencionais, medidos a 

partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito, a lexislación sectorial fixa as diferentes 

zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Demarcación de 

Carreteras del Estado en Galicia. 

- Lexislación sectorial: Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Ámbito: estradas de titularidade estatal que discorren polo termo municipal: N-550 e A-

6. 

- Afeccións: 100 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación para 

autopistas, autovías e vías rápidas e 50 metros para o resto das estradas. Neste ámbito a 

lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: texto refundido da Lei de Augas aprobado por R.D.L. 1/2001, de 

20 de xullo. Regulamento do D.P.H. RD 849/1986 de 11 de abril, modificado polo RD 

606/2003 de 23 de maio. Plano Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC) aprobado por RD 

1332/2012. 
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- Ámbito: augas continentais, cauces de correntes naturais, continuas ou descontinuas, 

leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en cauces públicos, acuíferos 

subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de afección dos recursos hidráulicos. 

- Afeccións: as marxes dos cauces están suxeitas, en toda a súa extensión lonxitudinal, a 

unha zona de servidume de 5 metros de anchura, para uso público e unha zona de policía de 

100 metros de anchura, no que se condicionará o uso do solo e as actividades que nel se 

desenrolen. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente 

as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espazos 

naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 de xuño do 2003, nº 115). Lei 9/2001, 

do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección 

ambiental de Galicia. Espazos naturais e inventario de patrimonio das Normas 

Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG nº72 de 16 de abril. 

- Ámbito: espazos naturais inventariados, humidais e calquera outro elemento incluído 

nalgún dos inventarios sectoriais. Sistema Fluvial do río Tambre, incluído na Rede Natura 

2000. 

- Afeccións: variables en función do espazo natural protexido. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura e Turismo. 

Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 16/1985, de 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico Español. Lei 

8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Decreto 449/1973, do 22 de 

febreiro, sobre protección dos "hórreos" e "cabazos". Decreto 571/1963 de 14 de marzo, 

sobre protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo 

e pezas similares de interese histórico-artístico. Decreto de 22 de abril de 1949 sobre 

protección de castelos españois. 

- Ámbito: elementos arquitectónicos e xacementos arqueolóxicos catalogados polas 

Normas Subsidiarias Provinciais, municipais ou incluídos nalgún dos inventarios da Dirección 

Xeral de Patrimonio. 

- Afeccións: variables entre os 50 m e os 200 m dende o punto máis exterior do elemento 

que se protexe. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Deputación Provincial da Coruña. 

- Lexislación sectorial: Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal: EP-

0103, EP-0106, EP-1704, EP-1708, EP-2101, EP-2102, EP-2104 e EP-2105. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito 

a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

11.1.3. Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carral estará vinculado xerarquicamente á 

lexislación sectorial de aplicación vixente en cada caso, ás Directrices de Ordenación do 

territorio, así como aos demais instrumentos establecidos pola Lei 10/1995 de Ordenación do 

Territorio de Galicia e no decreto 20/2002, e en especial á lei 9/2002, de 30 de decembro, de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e os seus posteriores 

modificacións (Leis 15/2004, do 29 de decembro, e 2/2010, do 25 de marzo). 

O principal "elemento estratéxico" do municipio de Carral é o seu propio territorio, o seu 

medio natural, a estrutura aínda intacta dunha boa parte dos núcleos rurais e amplas zonas 

de vexetación autóctona, que, xunto á súas boas comunicacións no eixe Santiago-A Coruña, 

e a proximidade a esta última capital, conduce o seu futuro á potenciación da actividade 

turística e/ou de segunda residencia (coa revitalización dos núcleos rurais) Un claro exemplo 

disto o constitúe o eco-museu da Costa da Egoa. 

Polo tanto, o efecto do Plan Xeral será a preservación e optimización dos valores ambientais, 

paisaxísticos e do patrimonio cultural, etnográfico e arquitectónico do municipio. 

alberto.fuentes
Sello Diego transparente



EXCMO. CONCELLO DE CARRAL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  123

A delimitación dos núcleos rurais, e a determinación daqueles que deban someterse a un 

proceso posterior de mellora a partir da redacción dos correspondentes plans especiais de 

protección e mellora, permitirá a rehabilitación do casarío existente e a construción de 

vivendas de nova planta nos seus ámbitos, tanto para instalacións dedicadas ao turismo rural 

como para primeira ou segunda vivenda, mediante licenza municipal directa, o que supón 

axilizar a tramitación máis complexa que na situación actual se precisa (pois ao carecer de 

plan xeral requírese autorización autonómica previa), dando así resposta á necesidade de 

edificación residencial que, aínda que moderadamente, se poida presentar. 

Non se formulan actuacións urbanizadoras agresivas nin a grande escala, máis alá do remate 

das tramas urbanas existentes, polo que o seu impacto sobre o medio non será significativo, 

mentres que a previsión de zonas industriais permitirá o asentamento das empresas, con 

mellores dotacións e medidas de preservación do medio, redundando en beneficio da 

actividade económica. 

Nos correspondentes apartados da memoria e do estudio do medio rural describíronse as 

características da rede viaria, dos servizos urbanísticos e das dotacións existentes no 

municipio. 

Non se considera que o Plan vaia supoñer un efecto significativo sobre a rede viaria 

estructurante. Pola contra, en desenvolvemento do Plan Xeral ampliaranse as dotacións 

existentes, tanto equipamentos como zonas verdes, producíndose pois un efecto beneficioso 

para a calidade de vida da poboación. 

Como non pode ser doutro xeito, o Plan Xeral verase afectado polas planificacións sectorial e 

territorial de aplicación no seu ámbito territorial. Polo tanto, a lexislación sectorial vixente en 

materia de protección do medio, espazos naturais, patrimonio cultural, augas, estradas, etc., 

será determinante na delimitación das distintas categorías concordantes de solo rústico 

especialmente protexido. 

Así, a lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia en concordancia coa LOUPMRG, 

determina a cualificación como solos rústicos de especial protección de infraestruturas nos 

terreos ocupados pola rede viaria e senllas bandas a ambos os dous lados da estrada, 

medidas ata a liña límite de edificación segundo se indica na precitada lei 4/94, a medida da 

cal é variable en función do tipo de estrada de que se trate segundo a clasificación exposta no 

artigo 10 de a lei. 

Os ámbitos recollidos polo Ministerio de Medio Ambiente no seu Atlas de Hábitats, que 

conteñan hábitats prioritarios serán clasificados como solo rústico de especial protección de 

espazos naturais. 

Os ámbitos vinculados á protección dos ríos, en función do indicado no Texto Refundido da 

Lei de Augas, en relación co indicado na LOUPMRG clasificaranse como solo rústico de 

especial protección das augas. 

Os bens a protexer de natureza arqueolóxica, arquitectónica ou etnográfica que se inclúan no 

Catálogo, determinan a aplicación da correspondente Ordenanza especial de protección do 

patrimonio ás súas respectivas áreas de protección integral e de respecto, 

independentemente da clase de solo en que se sitúen, polo que afectan igualmente ao solo 

urbano, urbanizable, rústico ou de núcleo rural que os acolla. 

Especial relevancia terán as Directrices de Ordenación do territorio, aprobadas 

definitivamente polo Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, da Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas, ás determinacións das cales se axustará o Plan Xeral. 

Finalmente, indicar que a normativa técnica de aplicación ás obras de edificación e 

urbanización terase en consideración na Normativa Urbanística do Plan Xeral para impoñer 

as condicións que han de verificar os correspondentes proxectos, especialmente no que 

concirne a condicións de habitabilidade, accesibilidade e supresión de barreiras. 

Analízanse a continuación as afeccións sobre elementos estratéxicos do territorio. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Os efectos sobre as infraestruturas viarias non se consideran importantes, pois o PXOM non 

producirá incremento de tráfico de vehículos significativo. O trazado das vías se inclúe na 

categoría de Solo Rústico de Especial Protección de Infraestruturas, como indica a 

lexislación. 

INFRAESTRUTURAS DE PRODUCIÓN E TRANSPORTE DE ENERXÍA 

Presérvanse todos os elementos de distribución de enerxía, o trazado da cal, ao igual que as 

vías de comunicación, clasifícanse dentro do Solo Rústico de Especial Protección de 

Infraestruturas. Por outra parte, as infraestruturas de novo trazado, que superan a 

responsabilidade do Concello, deberán preservar os espazos naturais e os de valor 

paisaxístico, por entender que non son compatibles, sendo recomendado así mesmo o seu 

soterramento ao paso por núcleos rurais. 

INFRAESTRUTURAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO 

Como se comentou na primeira análise dos equipamentos, é posible que estas infraestruturas 

sexan insuficientes para o municipio. O PXOM suporá unha mellora desta situación, 

propoñendo a ampliación e substitución, se é o caso, das redes actuais, en función dos 

crecementos previstos. 
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TRAMA EDIFICADA 

Preténdese limitar unha urbanización expansiva, contraria ademais ao decrecemento 

demográfico do municipio, compactando a trama nas zonas máis adecuadas en función da 

aptitude das superficies do territorio. 

EQUIPAMENTOS E ZONAS VERDES 

O Plan contemplará a reserva de territorio para o aumento dos equipamentos e zonas verdes 

no contorno da capital municipal. Analizarase así mesmo a conveniencia desta delimitación 

no resto dos asentamento do termo municipal. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A evolución dos sectores económico e demográfico preséntase como positiva. A previsión do 

PXOM é que coa súa aprobación e execución o concello siga a medrar nestes aspectos, 

aumentando a súa representatividade na área metropolitana da Coruña. 

 

11.1.4.Coherencia do PXOM coas determinacións da planificación sectorial 

O plan debe atender ao conxunto de normativa e lexislación sectorial da que derivan 

servidumes e limitacións de dominio que afectan a: estradas, augas, canalizacións, 

instalacións industriais e agropecuarias, instalacións de telecomunicacións, instalacións 

eléctricas de alta e media tensión, montes, protección de espazos naturais e protección de 

patrimonio. 

Instrumentos aprobados 

• Directrices de Ordenación do territorio (DOT) 

• Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 (en fase de modificación) 

• Plan de Xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia 

• Plan sectorial eólico de Galicia 

• Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 

• Avaliación preliminar do risco de inundación e identificación das áreeas con risco 

potencial significativo de inundación (ARPSI) da Demarcación Hidrográfica de Galicia-

Costa 

• Plan de saneamento de Galicia 2000-2015 

• Plan de abastecemento de Galicia (Plan Auga 2010-2025) 

• Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia 

• Plan de Xestión da Reserva da Reserva da Biosfera “Mariñas coruñesas e Terras do 

Mandeo 2013-2017 

• Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR) 2010-2014. O concello de Carral está 

incluido no PDR de Rías Altas e Arco Ártabro, cuias determinacións e directrices 

estratéxicas territoriais de ordenación rural (DETOR) figuran no capítulo 4 (PDR de Rías 

Altas e Arco Ártabro, Cap, 4, pags 96 e ss.). 

Instrumentos en fase de elaboración 

• Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia 

• Plan director de estradas de Galicia 2009-2020 – Plan MOVE 

• Proposta de ampliación da Rede natura 2000 de Galicia 

• Plan director de mobilidade alternativa de Galicia 

• Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza 

schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia 

 

11.2. Coherencia interna 

O gráfico seguinte resume as diferentes etapas levadas a cabo na elaboración do ISA, dende 

a descrición do ámbito de aplicación do PXOM ata a formulación das diferentes alternativas, 

pasando pola análise obxectiva do medio na situación previa á aplicación do PXOM e a 

definición de obxectivos xerais para a planificación e específicos sobre as variables de 

sostibilidade ambiental. 

 

A análise obxectiva do ámbito de aplicación do PXOM (o territorio municipal de Carral) 

permite poñer de manifesto os condicionantes socioeconómicos, físicos e ambientais da 
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situación previa (alternativa 0). Analizanse tamén as variables que se consideran claves 

(Documento de Referencia de xaneiro de 2014) no proceso de planificación. 

Con nesta situación, ademais dos normativamente establecidos polo contexto xurídico, os 

obxectivos do PXOM son coherentes cos establecidos nas DOT, conxugando os principios 

reitores para unha planificación sostible. 

Para acadar estes obxecftivos, o PXOM propón dúas alternativas, ademais da alternativa 0. 

Para cada unha das alternativas propostas valorouse o grao de integración dos criterios de 

sostibilidade para cada un dos elementos estratéxicos no marco dos obxectivos xerais 

establecidos. 

Ante a necesidade de adaptarse ao marco legal que esixe a esistencia dun instrumento de 

planificación consonte coa lexislación vixente, a “Alternativa 0” (seguir coa situación actual e 

non actuar) queda descartada. Descártase tamén a “Alternativa B” por considerarse menos 

sostible que a “Alternativa A”, finalmente elixida, por ser a máis sostible e a que menor 

concumo de solo contempla, sendo así, a que menor intervención territorial presenta. 

A estratexia de planificación elixida leva implícita unha serie de efectos previsibles, que se 

concretarán no momento de implementación das diferentes accións urbanísticas no territorio. 

Unha vez identificados estes efectos, o PXOM establece unha serie de medidas correctoras, 

medidas que están axeitadamente dimensionadas para corrixir ou mitigar os efectos 

derivados destas accións urbanísticas. Estas medidas garanten o nivel establecido polos 

criterios de sostibilidade territorial inspirados polo PXOM e requeridos polo órgano ambiental. 
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12. Índice de planos 

Plano I-1: Encadre xeográfico. Escala 1/150.000 

Plano I-2: Hipsométrico. Escala 1/15.000 

Plano I-3: Clases de pendentes. Escala 1/15.000 

Planos I-4.a a I-4.c: Rede hidrográfica. Escala 1/15.000 

Plano I-5: Áreas de risco potencial significativo de inundación. Escala Según Planos 

Plano I-6: Estrutura xeolóxica. Escala 1/15.000 

Plano I-7: Usos do solo. Escala 1/15.000 

Plano I-8: Dereitos mineiros. Escala 1/15.000 

Plano I-9: Espazos naturais e hábitats. Escala 1/15.000 

Plano I-10: Potencialidades productivas do solo rústico. Escala 1/15.000 

Plano I-11: Intervisibilidade. Escala 1/15.000 

Plano I-12: Capacidade de Acollida. Escala 1/15.000 

Plano I-13: Evolución da poboación 99-2010. Escala 1/15.000 

Planos  I-14a e I-14b: Estado actual municipal. Escala 1/10.000 

Plano I-15: Infraestructuras viarias. Escala 1/15.000 

Plano I-16: Infraestructuras supramunicipais. Escala 1/15.000 

Plano I-17: Rede xeral de abastecemento. Escala 1/15.000 

Plano I-18: Rede xeral de saneamento. Escala 1/15.000 

Plano I-19: Rede xeral de pluviais. Escala 1/15.000 

Plano I-20: Rede xeral de de enerxía eléctrica. Escala 1/15.000 

Plano I-21: Estado actual. Carral. Escala 1/2.000 

Plano I-22: Estado actual. Tabeaio . Escala 1/2.000 

Plano I-23: Alturas das edificacións en solo urbano Carral. Escala 1/2.000 

Plano I-24: Alturas das edificacións en solo urbano Tabeaio. Escala 1/2.000 

Plano I-25: Rede de abastecemento solo urbano Carral. Escala 1/2.000 

Plano I-26: Rede saneamento fecais solo urbano Carral. Escala 1/2.000 

Plano I-27: Rede saneamento pluviais solo urbano Carral. Escala 1/2.000 

Plano I-28: Rede enerxía eléctrica solo urbano Carral. Escala 1/2.000 

Plano I-29: Rede de abastecemento solo urbano Tabeaio. Escala 1/2.000 

Plano I-30: Rede saneamento fecais solo urbano Tabeaio. Escala 1/2.000 

Plano I-31: Rede saneamento pluviais solo urbano Tabeaio. Escala 1/2.000 

Plano I-32: Rede enerxía eléctrica solo urbano Tabeaio. Escala 1/2.000 

Plano I-33: Planeamento vixente. Escala 1/15.000 

Plano I-34: Zonas incendiadas. Escala 1/15.000 

Plano I-35: Zonificación da reserva da biosfera mariñas coruñesas e terras do Mandeo. 
1/15.000 

Plano I-36: Telecomunicacións. Escala 1/2.000 

Plano I-37: Rede de abastecemento solo urbano Os Capelos. Escala 1/2.000 

Plano I-38: Rede de saneamento fecais solo urbano Os Capelos. Escala 1/2.000 

Plano I-39: Rede de saneamento pluviais solo urbano Os Capelos. Escala 1/2.000 

 

Plano IS-01: Alternativa 0. Escala 1/15.000 

Plano IS-02: Alternativa 1. Escala 1/15.000 

Plano IS-03: Alternativa 2. Escala 1/15.000 

Plano IS-04: Alternativa 3. Escala 1/15.000 

Plano IS-05: Riscos Naturais e Tecnolóxicos. Escala 1/15.000 
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