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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- CONTIDO DO DOCUMENTO 
 

O presente documento articúlase atendendo ó referido no art. 61 da Lei 9/2002, de 30 de 

decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e as súas 

posteriores modificacións (LOUPMRG), na que se determina que un Plan Xeral de 

Ordenación Municipal (PXOM) desenvolverá os seguintes documentos: 

 

a) Memoria Xustificativa dos seus fins e obxectivos, así como as súas determinacións. 

b) Estudio do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional 

c) Informe de sustentabilidade ambiental e memoria ambiental (ISA). 

d) Planos de información. 

e) Planos de ordenación urbanística do territorio. 

f) Normas urbanísticas. 

g) Estratexia de Actuación e Estudio Económico 

h) Catálogo de elementos que se deben protexer ou recuperar. 

i) Informe ou memoria de sustentabilidade económica 

j) Aqueloutros que se consideren necesarios para reflectir axeitadamente as súas 

determinacións. 

 

a) Memoria xustificativa: como compoñente do texto de redacción do Plan, o contido deste 

documento de memoria adáptase ó referido no art. 38 do Regulamento de Planeamento (RP) 

establecendo as conclusións da información urbanística, analizando as distintas alternativas 

posibles e xustificando o modelo elixido, as determinacións de carácter xeral e as 

correspondentes ós distintos tipos e categorías de solo, se ben o referido ás características 

que define como "naturais" do territorio se contemplan mais especificamente no documento 

de Estudio do Medio Rural. 

 

A efectos da súa organización interna, o documento de Memoria estructúrase en 4 capítulos, 

un introdutorio, os dous centrais nos que se atenden os contidos referidos no RP, e 

finalmente un capítulo no que se establece a estratexia de actuación global do Plan, e o 

estudio económico que a sustenta: 

 

Capítulo 1. Introducción. 

Capítulo 2. Memoria informativa. 

Capítulo 3. Memoria de ordenación. 

Capítulo 4. Estratexia de actuación e estudio económico. 

 

b) Estudio do medio rural e análise do modelo de asentamento territorial. Segundo a 

LOUPMRG o estudio do medio rural debe servir de base para establecer as medidas 

tendentes á conservación e mellora das súas potencialidades intrínsecas e, en particular, 

para a protección dos seus valores ecolóxicos, ambientais, paisaxísticos, históricos, 

etnográficos, culturais ou con potencialidade productiva. A análise do modelo de asentamento 

territorial terá por obxecto determinar as medidas que se vaian adoptar para a preservación e 

mellora do medio rural e a preservación dos asentamentos histórico-tradicionais, definindo os 

elementos que o constitúan e a súa inserción no marco comarcal destacando a división 

parroquial, o sistema de núcleos de poboación, a súa capacidade de acollida da demanda 

previsible de uso residencial no medio rural e a súa relación co medio natural e productivo. A 

súa elaboración foi concretada despois dun minucioso traballo de campo con identificación, 

sobre a cartografía dispoñible, de tódalas vivendas, alpendres, hórreos e demais 

construccións auxiliares, así coma a tipoloxía destas de cara á delimitación precisa dos 

núcleos rurais. 

 

c) Informe de sustentabilidade ambiental (ISA) e Memoria Ambiental. Terá por obxecto a 

análise e a ponderación dos efectos da execución e desenvolvemento das determinacións do 

Plan Xeral sobre os recursos naturais e o medio físico, a adopción de medidas correctoras 

necesarias para minimizar os seus impactos, e a valoración da adecuación das 

infraestructuras e servicios necesarios para garantir os novos desenvolvementos en 

condicións de calidade e sustenatabilidade ambiental, así como a súa coherencia cos 

obxectivos de protección do dominio público natural. A memoria ambiental terá por obxecto 

vincular as determinacións do Plan Xeral que se aprobe provisional e definitivamente ó 

contido do informe de sustentabilidade ambiental, e en base a isto será incorporada ó PXOM 

no momento procedimental oportuno, é dicir, inmediatamente antes da aprobación 

provisional. 

 

d) Planos de información urbanística: recóllense aquí os planos referentes á topografía, rede 

hidrográfica, solos, cultivos, distribución da poboación e outros que aporten documentación 

adicional ós apartados anteriormente expostos. Un apartado importante desta documentación 

será a correcta e actualizada cartografía, complementada co traballo de campo necesario así 

como uns exhaustivos planos de servicios urbanísticos, os cales servirán de base para as 

clasificacións das distintas entidades de poboación. 

 

e) Planos de Ordenación Urbanística. Divídense en dous tipos de planos: 

- Planos de clasificación, estructura xeral e usos globais do termo municipal. Realizado 

sobre base cartográfica a escala 1/5000. 
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- Planos de ordenación e xestión do solo urbano, tanto consolidado como non 

consolidado, e urbanizable, e planos de ordenación dos núcleos rurais. Realizado sobre 

base cartográfica a escala 1/2000. 

Estes planos compleméntanse con outros máis específicos como o que representa a 

estructura xeral e orgánica do territorio ou a división de sectores de solo urbanizable. 

 

f) Normas Urbanísticas. Subdividíronse en dúas partes: 

- Normas Urbanísticas. Textos escritos. 

- Normas Urbanísticas. Fichas de xestión do solo urbano non consolidado e do solo 

urbanizable. 

 

h) Catálogo de Protección. Recóllense aquí os distintos elementos catalogados do termo 

municipal, tanto arquitectónicos como arqueolóxicos cos seus graos de protección e as súas 

cautelas. 

 

 

1.2.- ANTECEDENTES 
 

O Concello de Mesía dispón para a ordenación do solo do seu territorio de Normas 

Subsidiarias de Planeamento Municipal, aprobadas definitivamente, en sesión de 26 de xuño 

de 1987, procedéndose posteriormente a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da 

Coruña.  

 

A ordenación establecida en todos estes documentos de planeamento serviu de base para 

regular o proceso de edificación no termo municipal durante o seu período de vixencia. 

 

Imponse, polo tanto, a necesidade de elaborar un documento que regule o crecemento 

municipal, tanto no rural, con iniciativas cada vez máis florecentes neste terreo, como no solo 

urbano, cunha presión urbanística moderada, pero que precisa de maneira urxente unha 

recondución. 

 

1.3.- CONCURSO E ADXUDICACIÓN 
 

Acollidos á Orde que regula a concesión de axudas para a redacción de planeamento, 

convocada pola C.P.T.O.P.T. no ano 2007, o Excmo. Concello de Mesía aprobou as 

Condicións Técnicas e Económico-administrativas para a contratación mediante concurso, 

dos traballos da redacción do Plan Xeral, séndolle adxudicada a elaboración deste á empresa 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, S.A., e ó seu equipo de profesionais, dirixidos polo 

enxeñeiro de camiños D. Julio C. Rojo Martínez e o arquitecto D. Isidro López Yáñez. 

 

1.4.- CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DO PXOM DE MESÍA 
 

Durante o período transcorrido desde a entrada en vigor das Normas Subsidiarias de 

Planeamento Municipal, o 26 de xuño de 1987, xurdiu unha importante normativa tanto estatal 

como autonómica, que incide nos aspectos territoriais da actividade económica e urbanística. 

Pola súa especial incidencia e importancia, é necesario citar as seguintes: 

 

- Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia. 

- Lei 10/1995, de Ordenación do Territorio de Galicia. 

- Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

(LOUPMRG). 

- Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio 

e do litoral de Galicia. 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

- Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que 

se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 

medio rural de Galicia. 

- Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Rural de 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. 

 

Por outra parte, o desenvolvemento da actividade construtiva no termo municipal, a nivel de 

vivendas unifamiliares nos núcleos rurais e no núcleo urbano de Xanceda, dentro do marco 

delimitado polas Normas Subsidiarias, coas limitacións de xestión que estas levan de seu, 

creou diferenzas no ordenamento urbanístico municipal, que se acentúan coa aparición 

dunha serie de circunstancias imprevistas nas Normas Subsidiarias, e xurdidas como 

consecuencia do seu propio desenvolvemento. 

 

A necesidade de regular a construción dun elevado número de vivendas unifamiliares de 

maneira ordenada e a necesidade de regular de xeito mais controlado a localización de 
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diferentes construccións no solo rústico, fan precisa 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, 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 se introducen as técnicas previstas na lexislación para 

reparto de beneficios e cargas derivadas do planeamento, que posibiliten ó 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 previsible aumento de poboación debe ser contemplado de maneira rigorosa fomentando a 

estructura nucleada do concello da maneira máis ordenada posible, creando bolsas de solo 

para desenvolver, nas cales os novos asentamentos se integren de xeito natural co tecido 

existente e se reduzan os déficits que a nivel de espacios libres e equipamento poida ter 

neste momento o concello. 

 

Por último, a crecente modernización das explotacións agropecuarias, coa creación de varias 

cooperativas, así como a implantación en solo rústico de actividades vinculadas á primeira 

transformación, son outros aspectos de importancia que debería recoller o Plan Xeral na súa 

regulación. 

 

1.5.- ÁMBITO DE INFLUENCIA 
 

As características físicas dunha boa parte do termo municipal, con condicións 

medioambientais e climáticas particulares, derivadas da suave topografía do terreo, 

orientación, vexetación, etc., provocaron un importante crecemento de diversos núcleos rurais 

con tipoloxías edificatorias de vivenda unifamiliar, cunha ordenación que deberá ser 

contemplada dun xeito máis minucioso do que se recolle nas vixentes Normas Subsidiarias, 

partindo da existencia de servicios, froito da forte inversión municipal realizada nesta materia. 

 

Así, o novo PXOM, que necesariamente deberase de centrar no ámbito do termo municipal, 

porá un énfase especial en prever unha mellora importante nas comunicacións das diversas 

entidades de poboación e en completar e mellorar a ordenación e as dotacións dos núcleos 

urbanos existentes. 

 

1.6.- CALENDARIO 
 

No ano 2008, o Excmo. Concello de Mesía aprobou as Condicións Técnicas e Económico-

administrativas para a contratación, mediante concurso, dos traballos de redacción do PXOM 

a ESTUDIO TÉCNICO GALEGO, S.A., e ó seu equipo de profesionais, dirixidos polo 

enxeñeiro de Camiños D. Julio C. Rojo Martínez e o Arquitecto D. Isidro López Yáñez. 

 

A formalización do documento realízase a partir do coñecemento da realidade de feito do 

municipio e, para iso, elabórase a información urbanística, que non é máis que unha 

transcrición, representación e análise das distintas variables socioeconómicas, físicas e 

formais que presenta o municipio actualmente. 

 

Así, inicialmente, realizouse unha nova base cartográfica a partir da cartografía analítica do 

concello, elaborada por este especificamente para o PXOM, introducindo, como grande 

novidade, a base catastral, para unha correcta adecuación da propiedade ás determinacións 

do planeamento, para que reflicta con exactitude a realidade do feito físico no termo 

municipal. O equipo redactor transcribiu á mesma tódalas infraestructuras, equipamentos e 

servicios existentes que, xunto cos planos de análise, configuran o corpo fundamental do 

documento de información urbanística. 

 

Cos datos obtidos, redactouse o Documento de Inicio da Avaliación Ambiental Estratéxica do 

PXOM do Concello de Mesía, que foi presentado ó concello con data de novembro de 2008. 

Neste documento recollíase a información urbanística e unha diagnose da situación actual, 

así como o estudio das alternativas que debía contemplar o PXOM para o ordenamento 

municipal. 

 

Este documento foi remitido á Consellería de Medio Ambiente e exposto ó público entre os 

meses de xaneiro e febreiro de 2009. A partir desta exposición, a Consellería remitiu ó 

Concello o Documento de Referencia, con data de abril de 2009. 

 

A análise deste documento, xunto coas indicacións e suxestións do equipo técnico e dos 

xestores municipais, permiten poñer en evidencia a situación urbanística municipal, sinalando 

os conflitos principais e a diagnose ou catálogo dos problemas existentes, así como as 

posibles solucións e alternativas que se poden contemplar para facerlles fronte, no marco 

dunha concepción global da ordenación territorial do municipio, cunhas liñas xerais que poden 

e deben quedar xa definidas desde o Documento de Aprobación Inicial. 

 

Para a elaboración deste documento iniciouse a realización dun concienciudo traballo de 

campo. O resultado deste traballo de campo foron unha serie de datos que serviron de base 

para a actualización e mellora da cartografía, así como para a elaboración do Estudio de 

Medio Rural, e a análise do modelo de asentamento. 
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En canto ó catálogo de bens a protexer, independentemente dos espacios naturais, tratados 

na clasificación do solo, realizouse o traballo de campo encamiñado á súa identificación e a 

elaboración dunha ficha coa descrición do ben, do seu estado de conservación, así como das 

posibles obras a realizar e/ou as medidas tendentes á súa recuperación. 

 

Paralelamente, foise realizando traballo de gabinete, coa recompilación e redacción do 

conxunto da información urbanística, con datos referentes ó medio físico, ó medio construído 

e ós factores demográficos e socioeconómicos fundamentais á hora de tomar decisións sobre 

as previsións de crecemento, necesidades e estratexia de cara ó futuro do concello. 

 

Como parte da avaliación ambiental estratéxica, e co fin de fomentar os procesos de 

participación, foi convocada, por parte do concello, unha comisión de seguimento do PXOM, 

integrada por tódolos grupos políticos municipais. Nesta mesa, por unha banda, foron 

considerados os criterios legais polos que se había de rexer o PXOM e, por outra banda, 

foron fixados os criterios xerais de ordenamento e desenvolvemento do concello. 

 

As principais ideas de futuro plasmadas no Documento de Aprobación Inicial poderíanse 

resumir na continuidade do trazado e clasificacións nos núcleos existentes, procurando 

ordenar os crecementos xurdidos tanto ó amparo da normativa como á marxe desta, sempre 

e cando se consideren conformes cos intereses municipais, o mantemento e reforzo do actual 

sistema de núcleos, tanto urbanos como rurais, a dotación de solo industrial, a conservación 

ambiental, paisaxística e patrimonial e a dotación de elementos comunitarios buscando a 

integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do municipio. 

 

Con data de xuño de 2009, remítese o Documento de Aprobación Inicial ó Concello para que, 

unha vez dado coñecemento del, remítao á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras, co fin de recadar o preceptivo Informe Previo á Aprobación Inicial. 

 

O referido informe foi emitido con data de 9 de decembro de 2009, indicando unha serie de 

consideracións a ter en conta no documento de tramitación. 

 

Logo de incorporadas ou xustificadas estas consideracións, das que se aporta informe como 

anexo II á presente memoria procedeu a súa aprobación inicial, exposición ó público e 

consultas. 

 

O 9 de abril de 2010 o Pleno Municipal aprobou inicialmente o PXOM do Concello de Mesía 

iniciando o período de exposición ó público segundo anuncio no Diario Oficial de Galicia nº 80 

de 29 de abril de 2010. 

 

Este período de exposición prolongouse ó longo de dous meses, do 30 de abril ó 30 de xuño, 

no cal foron presentadas 563 alegacións. A resolución destas alegacións recóllese 

pormenorizadamente no informe de alegacións que se anexa ó presente documento. 

 

Asemade durante o período de exposición ó público tamén foron consultados todos os 

organismos afectados, ben realizando as consultas que se derivan do procedemento de 

Avaliación Ambiental Estratéxica ou ben solicitando os preceptivos informes sectoriais fixados 

pola lexislación vixente. 

 

O resumo desta participación exprésase no seguinte cadro: 
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O 20 de abril de 2010 entrou en vigor a Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da 

Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Na disposición 

transitoria primeira desta Lei establécese que os plans xa aprobados inicialmente á súa 

entrada en vigor poderán adaptarse integramente a esta Lei ou continuar a súa tramitación a 

teor do disposto na Lei 9/2002 aínda que as súas determinacións deberán adaptarse a ela. 

 

O Concello de Mesía opta por continuar coa tramitación do PXOM pero adaptando as 

determinacións á nova Lei, e expoñendo estas modificacións ó público. 

 

Así o 19 de novembro de 2010 foi novamente aprobado inicialmente o PXOM do concello de 

Mesía e exposto entre o 21 de decembro de 2010 e o 21 de febreiro de 2011 segundo 

publicación no DOG Nº 242 de 20 de decembro de 2010. 

 

Durante este período foron presentadas un total de 217 alegacións. A resolución destas 

alegacións recóllese pormenorizadamente no informe de alegacións que se anexa ó presente 

documento. 

 

Asemade durante o período de exposición ó público tamén foron consultados todos os 

organismos afectados, ben realizando as consultas que se derivan do procedemento de 

Avaliación Ambiental Estratéxica ou ben solicitando os preceptivos informes sectoriais fixados 

pola lexislación vixente. 

 

O resumo desta participación exprésase no seguinte cadro: 
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1.7.- PLANTEXAMENTO XENÉRICO 
 

O moderado desenvolvemento da actividade construtiva no termo municipal, limitado polo 

estipulado nas Normas Subsidiarias de planeamento Municipal que delimitan a metade dos 

núcleos existentes, e as normas de aplicación directa marcadas pola Lexislación do Solo, 

coas limitacións de xestión que estas conlevan, creou diferenzas no ordenamento urbanístico 

municipal, que se acentúan coa aparición dunha serie de construccións (residenciais e 

industriais) que, se ben pódense incluír nun proxecto ordenador global, a día de hoxe, 

carecen de legalidade ou xurdiron á marxe desta. 

 

Ademais disto, pretendese dotar ó concello de zonas que poidan absorber os posibles 

crecementos nun marco ordenado, tanto física como legalmente, procurando ubicar bolsas de 

solo que poidan servir para estes fins. A grande importancia, a nivel socioeconómico, de dúas 

empresas cerámicas e unha empresa de carpintería de madeira localizadas no concello, así 

como outras medianas instalacións, fan necesaria a creación de solo industrial no que se 

podan incluír as súas respectivas instalacións, e a posibilidade de ampliación e inserción de 

novas empresas relacionadas co sector, establecendo a súa ordenación e integración no 

territorio. Asociada a esta labor industrial, atopamos no concello actividades de extracción de 

áridos, que deberán ser tratadas axeitadamente no PXOM de cara á súa correcta clasificación 

e futura recuperación medioambiental. 

 

A crecente importancia das vías de comunicación que aumentan en grande medida as 

expectativas de crecemento da zona, así como a obtención do solo necesario para completar 

os servicios públicos e Sistemas Xerais do termo municipal, fan necesaria a redacción do 

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

municipal e comarcal, así como para permitir a introdución dos mecanismos, instrumentos e 

técnicas que a moderna lexislación permite, á 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, introdúcense as técnicas previstas na 

lexislación para reparto de beneficios e cargas derivadas do planeamento, de tal forma que 

posibiliten ó Concello manter o seu proceso de desenvolvemento resolvendo a xeración de 

zonas libres, sistemas xerais e reservas de solo para os equipamentos necesarios que debe 

acompañar a este proceso, de tal forma que fagan da residencia en Mesía algo acorde cos 

tempos actuais, onde a demanda deste tipo de espacios e equipamentos considérase 

prioritaria á hora de fixar a poboación existente. 

 

Por todo isto, o novo Plan Xeral ten que procurar que as previsións do solo que se vai 

incorporar no proceso urbanizador, estean suficientemente dimensionadas respecto, non 

tanto ó crecemento demográfico, como ás potencialidades que a súa posición estratéxica 

outórgalle. 

 

Deberá ser prioritario, no planeamento de Mesía, o sistema xeral de comunicacións, e o 

mantemento da tendencia de dotar de servicios urbanísticos ó núcleo urbano, continuando e 

posibilitando a materialización de actuacións xa emprendidas nesta materia polo Concello. 

 

En canto ó medio rural, deberase establecer, por un lado, o marco que posibilite o 

mantemento e mellora do medio físico natural no que se localiza, e por outro lado, potenciar 

un desenvolvemento cualitativo do mesmo, que debe primar sobre o cuantitativo. Así, 

débense tratar con especial sensibilidade tódalas áreas que presenten un notorio interese 

medioambiental ou bioecolóxico, xunto co tratamento que debe dárselle ós núcleos rurais, 

conforme á LOUPMRG. 

 

Así, pretendese que o novo PXOM resulte flexible e áxil, permitindo a súa adaptación ás 

circunstancias mudantes e, ás veces imprevisibles, da sociedade, e sente as bases 

urbanísticas do Mesía do século XXI. 

 

1.8.- A FIGURA DA APROBACIÓN INICIAL 
 

Establece o artigo 85 da LOUPMRG, que unha vez concluída a elaboración do planeamento, 

inmediatamente antes da Aprobación Inicial, o expediente completo será remitido para o seu 

informe ó Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, quen deberá emitilo no 

prazo máximo de dous meses. 

 

O Documento de Aprobación Inicial, como documento de planeamento que é, conterá as 

determinacións necesarias para a ordenación integral do termo municipal, que se plasma na 

documentación reseñada no punto 1.1 desta memoria. 
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CAPÍTULO 2.- MEMORIA INFORMATIVA 
 

2.1.- O MEDIO FÍSICO 
 

O termo municipal de Mesía atopa a súa localización xeográfica na latitude 43º 1’ Norte e 

lonxitude 8º 14’ Oeste, situándose na zona centro da provincia de A Coruña, lindando ó norte 

con Cesures e Abegondo, ó leste con Vilasantar e Curtis, ó sur con Boimorto e Frades, e ó 

oeste con Ordes. 

 

Mesía ten unha altitude media de 400 metros sobre o nivel do mar, e aínda que a 

uniformidade topográfica manda no concello, a parte setentrional móstrase máis accidentada. 

Como cotas máis altas podemos atopar: Picoi (546m), Cova (488m), Teixoeiras (427m), 

Rozamonde (462m) e Montouto (542m). 

 

O termo municipal de Mesía atópase bañado por unha grande cantidade de ríos e regatos, 

contándose entre os máis importantes o río Tambre, o maior en caudal, que delimita o 

concello en parte co de Boimorto, ata o municipio de Vilasantar. Os máis importantes, en 

canto a tramos percorridos no concello, son o Samo e o Maruzo, que son afluentes do 

anterior. O río Samo nace en Picoi, nos montes da Tieira, e percorre o concello pola súa parte 

setentrional, de este a oeste, formando ocasionalmente fronteira natural co concello de 

Frades. Tamén ó noroeste, preto ó concello de Ordes, atópanse ríos como o Traveso e o rego 

de Ponte A Pedra. O interior do municipio ten tamén outros ríos e regatos como o Xanceda, o 

Molar, o Xestosa, o Fervenza e outros. 

 

Ten unha extensión de 106km², o que dista dabondo da media de Galicia, que se sitúa en 

torno ós 94km², e unha poboación de 3.033 habitantes, segundo o censo de 2008, agrupados 

en 12 parroquias, con 200 entidades de poboación en total. A densidade de poboación que se 

obtén é de 28,34hab/km². O seu elevado número de entidades, unido á baixa densidade de 

poboación, dan como resultado unha paisaxe rural constituída por pequenas aldeas 

repartidas homoxeneamente sobre o territorio.  

 

As entidades de poboación do termo municipal, 200 en total, distribúense ó longo de 12 

parroquias: Albixoi (Sta. Mariña), Bascoi (Santiago), Voado (Santiago), Bruma (San 

Lourenzo), Cabrui (San Martiño), Castro (San Sebastián), Cumbraos (Sta. María), Lanza (San 

Mamede), Mesía (San Cristovo), Olás (San Lourenzo), Visantoña (San Martiño) e Xanceda (O 

Salvador). 

 

A capital municipal, Xanceda, na parroquia de mesmo nome, dista 42km de Santiago e 46km 

da capital da provincia. 

 

O relevo é moderadamente accidentado, quebrado, de monte e chan, con predominio de 

zonas suaves. Dunha análise altimétrica, podemos distinguir catro zonas que se clasificarán 

pola súa distinta altitude: 

 

- zona de terreos situados entre as cotas 200 e 300, localizada no norte da parroquia de 

Visantoña, no límite cos termos municipais de Abegondo e Cesuras. 

- zona de terreos comprendidos entre as cotas 300 e 400, que abranguen unha extensa 

zona das parroquias de Visantoña, Olás, parte de Mesía, Xanceda, e parte das de Lanza, 

Castro e Voado. 

- zona de terreos comprendidos entre as cotas 400 e 500, localizados nas parroquias de 

Cabrui, Albixoi, parte de Xanceda, Cumbraos e parte de Lanza. 

- zona de terreos de maior altitude, por enriba da cota 500, localizada nas parroquias de 

Cabrui e Cumbraos, no límite cos concellos de Cesuras e Vilasantar. 

 

Topograficamente, o concello non acada pendentes moi elevadas, sendo máis das súas 2/3 

partes, pendentes inferiores ó 10%. Coinciden coas zonas de maior pendente (máis do 20%), 

a primeira zona definida na análise altimétrica, e outras localizadas ó norte da parroquia de 

Mesía e paralelas á canle do río Tambre, nas parroquias de Boado, Castro e Cumbraos. 

 

O clima de Mesía podemos consideralo como clima de montaña. A súa situación no interior 

da provincia de A Coruña, así como a súa orografía e cotas altimétricas, contribúen a que o 

clima teña características de montaña, temperado, e lixeiramente influenciado pola relativa 

proximidade ó mar. 

 

Desde o punto de vista hidrográfico, a zona pertence á conca do río Tambre, que marca o 

límite sur do municipio. A rede hidrográfica basease en pequenos ríos que cumpren as 

funcións de fornecer ós núcleos de poboación próximos a eles, onde teñen especial 

relevancia o río Samo e o río Maruzo, que son afluentes do Tambre, que pasa pola parroquia 

de Castro. O resto da rede compóñena os regatos que enlazan cos anteriores: rego de 

Fontefría, rego da Costeira, rego de Xanceda, rego do Molar, rego das Virtudes e rego dos 

Outeiros. 

 

A grande maioría do territorio do municipio de Mesía atópase dedicado a plantacións forestais 

onde se distinguen preferentemente as especies de pino, eucalipto, aliso e carballo, así como 

asociacións de coníferas e outras frondosas, podéndose diferenciar dous tipos: arborado e 

desarborado. A minoría restante do territorio dedicase ós cultivos. A terra de cultivo destínase 
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na súa maior parte a pastizais e prados, que ocupan grandes extensións, localizadas nas 

parroquias de Visantoña, Olás, Mesía, Xanceda e Castro, preferentemente na Cuenca do río 

Samo; o resto produce millo para forraxe e unha moi pequena parte está dedicada á horta. 

 

Todos estes valores son os que condicionaron a súa clasificación, sendo máis acertada a súa 

inclusión dentro da protección paisaxística que dentro da protección de espacio natural.  

 

Por último, cabería destacar neste apartado as ribeiras de varios ríos, os cales no seu 

percorrido forman, en ocasións, profundos vales onde existe vexetación típica de ribeira e 

abondo tupida. Dentro deste apartado poderíamos definir unha pequena parte do territorio 

municipal de Mesía, concretamente o seu extremo sur, 7,5km do curso do río Tambre, 

integrado nunha das zonas incluídas na Rede Natura, segundo a Orde de 9 de xuño de 2003 

(DOG. Nº 115), chamada ZEPVN-LIC río Tambre, de código ES1110016, dunha extensión 

total de 151,70ha. 

 

Os asentamentos de poboación repártense dunha forma uniforme, cadrando principalmente 

coas zonas máis chairas do concello, sendo as máis despoboadas aquelas máis accidentadas. 

 

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

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

si. A distribución das edificacións sitúase xeralmente entre os límites 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. 

 

2.2.- PROBLEMAS DERIVADOS DO MEDIO FÍSICO 
 

O principal problema neste senso deriva da grande dispersión que presenta a poboación 

galega en xeral, e a de Mesía en particular, agrupándose en núcleos de tamaño variable, 

desde o conxunto de núcleos sen solución de continuidade ó longo das estradas, ata os 

pequenos núcleos de tipoloxía pechada, esparexidos por todo o municipio, pasando polos 

conxuntos de dúas ou tres edificacións tradicionais, recoñecidos nos censos como entidade 

propia. A excesiva colonización do territorio trae como consecuencia a práctica inexistencia 

de áreas con valor natural, que non contan a 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 núcleos rurais-medio físico prodúzanse afeccións 

sobre este último, normalmente de carácter leve, salvo en casos puntuais. Este feito pode 

apreciarse na necesidade de abastecemento de auga con cargo ós presupostos municipais 

ou a costa de mananciais de ladeira, pozos, exploracións e sondaxes de grande 

profundidade.  

 

Así mesmo, este aspecto favorece o problema dos vertidos incontrolados e a contaminación 

ambiental, que a medio prazo, e dentro das directrices marcadas pola Unión Europea, 

obrigará a adoptar medidas correctoras xenéricas, coa introdución e deseño dun sistema de 

depuración e verquido para a xeneralidade do termo municipal, a partir do existente, que será 

preciso completar e redimensionar nalgúns puntos. Será necesario establecer medidas 

correctoras naqueles puntos que puidesen supor unha afección grave ó medio físico. 

 

A este problema, relacionado co modelo de asentamento poboacional existente, engádese ó 

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 ou ben contemplando as medidas de edificacións 

fora de ordenación, de maneira que se impida calquera expansión destes, de cara á súa 

paulatina desaparición. 

 

Outra das conclusións que se poden extraer dos apartados precedentes é a riqueza 

arquitectónica que se atopa nas edificacións rurais deste municipio, que haberá que potenciar 

articulando as medidas necesarias que fomenten a rehabilitación das construccións 

existentes, e a correcta integración das novas na estructura edificada existente. 

 

Polo que respecta á estructura da propiedade, o principal problema detectado é a excesiva 

fragmentación de moitas das propiedades, inviables para os aproveitamentos requiridos polas 

modernas explotacións agropecuarias. Será prioritario continuar co proceso iniciado, tanto 

espontaneamente como mediante procesos de concentración parcelaria, de cara a mellorar 

as potencialidades económicas do concello e, en todo caso, impedir a invasión indiscriminada 

do ámbito agrícola con novas edificacións, e os problemas que iso carrexa. 

 

En canto ó aspecto xeotécnico, as características do mesmo no ámbito do municipio de 

Mesía, fará tomar precaucións nas condicións construtivas dos edificios, naqueles terreos que 

podan presentar problemáticas dos seguintes tipos: 
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- Litolóxicas: existen áreas que presentan formacións cun grao de alteración superficial 

importante. Iso implica que a capacidade portante destas zonas sexa inferior á pedra sa, 

sendo preciso, ó acometer unha obra, determinar a potencia da zona alterada, así como a 

súa capacidade de carga, para estimar se a resistencia do terreo é suficiente para 

soportar as estruturas que sobre este se sitúan. 

 

- Xeomecánicas e xeomorfológicas: refírese a terreos con capacidade de carga moi 

baixa que fan necesarias cimentacións máis profundas, apoiadas en estratos resistentes, 

a terreos con fortes pendentes topográficas e de accesibilidade difícil. 

 

- Hidrolóxicas: refírese a áreas con drenaxe deficiente, que poden producir 

empozamentos en períodos de choivas, e a áreas con posible agresividade por 

infiltración, o que fai necesario o emprego de cimentos especiais. 

 

Debe prestarse especial atención á rede de acuíferos existente no municipio, protexendo o 

seu percorrido de actuacións que puidesen agredir ó entorno. 

 

Por outra parte, a vexetación, que no pasado constituíu masas forestais de especies 

autóctonas, sufriu unha regresión ó longo dos último anos, 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. 

 

Independentemente da degradación dos valores autóctonos, habería que ter en conta a 

existencia no concello dun lugar de alto valor paisaxístico, do solo para a adecuada 

protección do espacio recoñecido na Rede Natura 2000, e denominado “Sistema fluvial río 

Tambre”. O resto dos leitos do concello tamén deberán ser adecuadamente protexidos en 

función da súa importancia. 

 

En resumo, o medio natural esixe prestar adecuada atención a súa posta en valor, tanto como 

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

 

2.3.- A DEMOGRAFÍA 
 

O estudio da poboación ten un interese decisivo en calquera traballo de planeamento físico, o 

coñecemento de cuestións tales como a dimensión do “stock” de poboación e a súa evolución 

histórica, o movemento natural ou os movementos migratorios, a estructura de idades e sexos 

ou a distribución da poboación sobre o territorio é de primordial interese á hora de establecer 

a ordenación física do territorio. 

 

Por outra parte, a realización dunhas predicións da futura poboación municipal, no ámbito no 

que se enmarca o concello, pode resultar ficticia, pois a evolución desta depende en grande 

medida do comportamento de concellos limítrofes, sobre todo Ordes, pola súa condición de 

cabeza da comarca de Ordes, na que está incluído o concello de Mesía. 

 

Este estudio aborda a realidade demográfica desde varios aspectos, desde o máis xeral a 

nivel comarcal, ata o máis particular, analizando a evolución da poboación de cada un dos 

núcleos do termo municipal. 

 

Para unha primeira aproximación xeral optouse por considerar, a efectos demográficos, o 

territorio correspondente á comarca de Ordes. Incluímos así dentro deste estudio ós concellos 

de Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo.  

 

2.3.1.- A POBOACIÓN COMARCAL 

 

2.3.1.1.- O estado da poboación 

 

A poboación de feito da comarca de Ordes, entendendo por esta a agregación dos termos 

municipais enriba citados, representa, no ano 2008, o 1,38% da poboación galega e o 3,39% 

da poboación da provincia de A Coruña. 

 

O peso relativo desta área en Galicia mantense abondo estable ata 2008. Non ocorre o 

mesmo en relación coa poboación provincial ata esa data, xa que a participación da bisbarra 

dentro desta ven diminuíndo desde 1900, ano no que supuña o 4,61% (1,52% con respecto á 

provincia de A Coruña). Esta perda de peso relativo, moderada en todo caso, debe de ser 

valorada atendendo ó carácter eminente rural dela, no senso de que non indica forzosamente 

unha situación de especial regresividade demográfica en relación con outras bisbarras rurais 

galegas, e mesmo da provincia de A Coruña. 
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DENSIDADES DE POBOACIÓN (2008) 

CONCELLO POBOACIÓN DE FEITO SUPERFICIE (km2) DENSIDADE 
(Hab./km2) 

Cerceda 5.597 110,90 50,47 
Frades 2.732 81,70 33,44 
Mesía 3.033 106,80 28,40 
Ordes 12.534 157,30 79,68 
Oroso 6.804 72,10 94,37 
Tordoia 4.399 124,50 35,37 
Trazo 3.509 101,40 34,61 
Comarca 38.608 754,70 356,30 
Prov. A Coruña 1.139.121 7.903 144,13 
Galicia 2.784.169 29.154 95,50 

 

2.3.1.2.- Evolución da poboación 

 

De acordo cos datos do último censo, a poboación de feito da comarca a 1 de Xaneiro de 

2009 era de 38.608 habitantes. A 31 de decembro de 1900 dita poboación era de 30.167 

habitantes, o que supón que nos cento oito anos que separan estas dúas datas a bisbarra 

gañou 8.441 habitantes. Durante eses anos a poboación comarcal medrou á baixa na taxa 

anual acumulativa (0,50%), moi próxima á provincial (0,63%), e mesmo superior á galega, 

que se sitúa no 0,41%. 

 

A evolución da poboación comarcal pasou polas seguintes etapas desde principios de século: 

 

1900-1920 

 

É unha etapa de estancamento demográfico. As cifras de poboación mantéñense estables, o 

que indica que a migración prodúcese nunha cifra próxima á do crecemento vexetativo. É 

dicir, emigra, en termos netos, un mínimo de persoas igual á diferenza entre nacementos e 

defuncións producidos na bisbarra durante eses vinte anos. 

 

Esta etapa cadra cunha situación de fortes movementos de emigración en Galicia, que se 

dirixen fundamentalmente a Arxentina, Uruguai, Brasil, Cuba, etc. países que se ven faltos de 

forza de traballo para explotar os seus recursos naturais, imprescindibles para sustentar o 

forte pulo económico que se estaba a producir daquela en Europa (antes da Primeira Guerra 

Mundial). Da magnitude do éxodo nesta etapa da idea o feito de que o número total de 

emigrantes supuxo o 15,3% da poboación coa que contaba Galicia en 1900. 

 

1920-1930 

 

Esta etapa caracterízase por un certo estancamento do “stock” demográfico comarcal, se ben 

non chegaría sequera para cubrir o crecemento vexetativo desta década, polo que, de acordo 

coas nosas estimacións seguiríase producindo emigración, aínda que a un nivel moi por 

debaixo do da etapa anterior. 

 

1930-1940 

 

Na década dos anos 30 déixanse sentir en Galicia as consecuencias da grande crise 

económica acontecida en 1929, e que sufriu todo o mundo occidental, provocando unha forte 

recesión na demanda de forza de traballo no mercado internacional, fundamentalmente en 

América, destino da inmensa maioría da emigración galega. Como consecuencia, 

desapareceu a emigración galega e mesmo se produciu un retorno neto dunhas 65.000 

persoas. Esta situación atopa o seu reflexo na comarca de Ordes. A poboación comarcal 

experimentou un crecemento de 6.406 persoas durante esta década, a maior de todo o que 

vai de século. De todos modos, hai que aclarar que estas taxas de crecemento 

correspóndense co crecemento vexetativo, dado que a inmigración, ou mellor dito, o retorno 

que se produciu foi nulo no ámbito comarcal. Ademais, esta situación non se estende a 

tódolos concellos. Así, mentres que en Ordes ou Mesía detéctase unha taxa migratoria de 

signo claramente positivo, nos concellos de Oroso e Frades séguese producindo emigración 

en taxas aínda considerables, por máis que sexan sensiblemente inferiores ás da década 

anterior. Os restantes concellos contarían pola súa parte, con taxas migratorias equilibradas. 

 

1940-1970 

 

Neste período Galicia asiste a un proceso de regresión demográfica dunha dimensión sen 

precedentes na súa historia recente. Por vez primeira, Galicia perde poboación en termos 

absolutos. Durante os decenios de 1950 e 1960, un volume de poboación superior a todo o 

crecemento vexetativo experimentado durante estes anos abandona o país. En total, o 

número de emigrantes no período 1940-1970 achégase ós seiscentos mil para toda Galicia, o 

que significa que un de cada catro galegos optou pola emigración. 

 

Durante a primeira década desta etapa a emigración galega diríxese fundamentalmente ó 

resto de España. Rematada a Segunda Guerra Mundial, asístese a un relanzamento da 

emigración transoceánica que se prolonga durante a década dos 50, combinada coa dirixida a 

Europa e ó resto de España. A partir de 1960, e ata entrados os anos 70, a emigración 

orientase fundamentalmente a Europa. Sen embargo, como consecuencia da crise 
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económica internacional acontecida en 1973, vese freada a emigración, chegando a 

desaparecer totalmente a mediados da década dos 70. 

 

O panorama demográfico da nosa área correspóndese a grandes trazos coa situación  

descrita para toda Galicia, se ben resulta ser considerablemente menos regresiva tendo en 

conta o seu carácter rural. 

 

Entre 1940 e 1970 a bisbarra perde por emigración un volume de poboación de dimensión 

aproximada ó crecemento vexetativo producido nestes 30 anos, de modo tal que o número de 

habitantes da bisbarra mantense estancado, con lixeiros aumentos. Así o evidencian as taxas 

de crecemento acumulativas da poboación comarcal, que se manteñen ó longo de todo o 

período en valores moi baixos. 

 

O crecemento absoluto da poboación comarcal é de -1.414 persoas, o que supón unha taxa 

acumulativa de crecemento negativa ó longo de 30 anos. 

 

No ámbito municipal existen diferenzas moi acusadas. Mentres Ames, Boqueixón e, sobre 

todo Teo, gañan poboación en termos absolutos, o resto perderon habitantes, moi 

especialmente os de Brión e Vedra. 

 

1970-1981 

 

Esta etapa comezaría en realidade en 1973, ano no que se inicia a crise económica mundial. 

A partir deste ano comeza a decaer a emigración galega ó estranxeiro e, posteriormente a 

dirixida a España, ata desaparecer totalmente nos últimos anos da década dos setenta. Os 

datos do último censo de poboación revelan que o saldo migratorio do período 1970-1980 é 

nulo para o conxunto de Galicia. 

 

A situación da nosa área comarcal, aínda gardando un certo paralelismo coa galega, ten 

perfís propios derivados do seu carácter marcadamente rural. De entrada, o saldo migratorio 

segue sendo negativo, se ben o seu volume estimado, tanto en termos absolutos como 

relativos, é o menor de todo o século, exceptuando a década dos 30. Isto é, prodúcese 

emigración, pero a niveis significativamente inferiores ós doutras épocas. 

 

Desagregados estes datos no ámbito municipal póñense de manifesto importantes 

diferenzas. Así, mentres os municipios de Cerceda, Frades, Mesía, Oroso, Tordoia e Trazo, 

rexistran as taxas emigratorias más altas do século, no de Ordes invértese a tendencia das 

anteriores décadas, converténdose en receptor de inmigración.  

 

1981-2007 

 

A capitalidade autonómica de Santiago, outorgada en 1982, supuxo unha revolución no que 

atinxe á poboación, xa que a creación dos organismos oficiais da autonomía supuxo un 

grande crecemento na súa poboación, e de igual modo nos concellos do seu entorno, en 

concreto Ordes e Oroso, co núcleo dormitorio de Sigüeiro. No caso de Ordes, a súa 

poboación aumentou en 1.269 persoas en vinte anos, e no caso de Oroso, aumentou en 2942 

o número de habitantes que tiña no ano 1981. Pola contra, os concellos de Frades, Mesía e 

Cerceda reduciron a súa poboación lixeiramente na década dos 80, debido ó mesmo 

fenómeno da capitalidade, pero que tivo nestes concellos un efecto contrario de emigración á 

cidade de Santiago, efecto que se estancou a partires dos anos 90 e ata a actualidade, tempo 

no que o fenómeno da capitalidade chega tamén a estes concellos. 

 

 
 

2.3.2.- A DEMOGRAFÍA MUNICIPAL 

 

2.3.2.1.- O estado da poboación 

 

Segundo as proxeccións de habitantes, a poboación de Mesía mantivo un número máis ou 

menos constante desde 1900, data que tomaremos como referencia e que nos vai permitir 

crear unha comparativa na súa evolución. 
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ANO HABITANTES ÍNDICE 

1900 4.198 100,00 % 

1910 4.713 112,26 % 

1920 4.864 115,86 % 

1930 5.318 126,68 % 

1940 6.027 143,59 % 

1950 6.046 144,02 % 

1960 6.306 150,21 % 

1970 5.167 123,08 % 

1981 4.278 101,90 % 

1991 3.631 86,50 % 

2001 3.356 79,94% 

2008 3.033 72,25% 

 

O descenso de poboación producido desde mediados dos anos 60 debeuse 

fundamentalmente a un troco de residencia ó veciño municipio de Santiago que supuxo unha 

certa ruptura do contacto socioeconómico co lugar de orixe; por esta razón, a construción de 

vivendas, que descendeu nas últimas décadas do século anterior, está a rebaixar o nivel de 

descenso nestes últimos anos. 

 

O saldo migratorio que experimentaba nos primeiros anos tiña valores positivos e permitía ser 

optimistas, pero é a partir de 1970 cando se produce o efecto contrario e o saldo de entradas 

e saídas é negativo, ata chegar á situación actual.  

 

En canto ó parque de vivendas se refire, a influencia de Santiago non se deixou notar tanto 

como noutros municipios máis pretos (Teo, Ames....) pero é previsible que nos próximos anos 

a demanda de residencia aumente pola mellora dos accesos a Santiago, e contribuirá a 

mellorar indirectamente a accesibilidade desde o municipio de Mesía a distintos lugares e 

servicios dentro da súa comarca. 

 

De feito, o número de vivendas xa foi medrando constantemente nos últimos anos: 967 

vivendas en 1970, 1.150 en 1981, 1.239 en 1986, 1.296 en 1991 e 1.433 vivendas en 2001. 

 

A pirámide de poboación móstranos un maior número de habitantes entre 20 e 49 anos; e un 

61% da poboación ten menos de 49 anos, o que nos ofrece un panorama dunha poboación 

non demasiado envellecida se ben é preocupante o descenso da natalidade dos últimos anos. 

 

 
Pirámide de poboación de Mesía 

Datos: IGE 2008 

 

2.3.2.2.- Evolución da poboación municipal 

 

En canto á distribución da poboación pódese dicir que nos últimos anos a parroquia que máis 

crecemento experimentou é Xanceda, apoiándose na accesibilidade que lles confire a AC-

223. A segunda parroquia máis importante é Visantoña, que se viu favorecida na mesma 

proporción e polas mesmas causas. En ámbalas dúas parroquias, a instalación de pequenas 

industrias cerámicas e explotacións froito dunha crecente actividade económica favoreceu 

unha certa concentración urbana. 

 

De calquera xeito, son núcleos de reducidas dimensións; sendo Xanceda, pola súa 

capitalidade no municipio, o que ten mellores perspectivas dun forte crecemento nos 

próximos anos. 

 

O resto da poboación aséntase principalmente nos numerosos núcleos rurais que atopamos 

na xeografía de Mesía: 
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PARROQUIA NÚCLEOS POBOACIÓN 
2000 

POBOACIÓN 
2008 PORCENTAXE ÍNDICE DE 

CRECEMENTO
ALBIXOI Carballeira 7 8 114,29 P. 

 Casa Vella, A 0 0 - - 
 Casanova, A 18 17 94,44 R. 
 Castiñeiras 13 8 61,54 F. R. 
 Fieiteira, A 7 9 128,57 F. P. 
 Formigueiro, O 11 9 81,82 F. R. 
 Fraga, A 4 6 150,00 F. P. 
 Fraga da Lata, A 0 0 - - 
 Igrexa, A 28 24 85,71 R. 
 Lata, A 24 17 70,83 F. R. 
 Novás 8 9 112,50 P. 
 Ousende 19 17 89,47 R. 
 Parceiro, O 4 2 50,00 F. R. 
 Penedo 0 0 - - 
 Pereira 11 8 72,73 F. R. 
 Quintás 17 15 88,24 R. 
 Taberna, A 0 0 - - 
 Torre, A 8 7 87,50 R. 
 Xemerás 12 9 75,00 F. R. 
 Xestosa 12 9 75,00 F. R. 

BASCOI Amande 0 0 - - 
 Augalada 8 13 162,50 F. P. 
 Bermui 8 8 100,00 E. 
 Blancos, Os 25 16 64,00 F. R. 
 Campo, O 9 10 111,11 P. 
 Casa de Penas 0 0 - - 
 Corredoiras, As 10 8 80,00 F. R. 
 Coruxeira, A 0 0 - - 
 Fondo, O 4 2 50,00 F. R. 
 Fraga, A 20 18 90,00 R. 
 Gandarela 7 7 100,00 E. 
 Liñarcovo 5 3 60,00 F. R. 
 Medio, O - Fonte, A 8 7 87,50 R. 

 Muíño de Xan 
García, O 0 0 - - 

 Paredes 8 4 50,00 F. R. 

 Pedreira, A 3 3 100,00 E. 
 Pobra, A 21 16 76,19 F. R. 
 Rañoa, A 9 7 77,78 F. R. 

 Regueiro de Abaixo 
- O Sadornín 15 12 80,00 F. R. 

 Regueiro de Arriba 0 0 - - 
 Tamarín 21 14 66,67 F. R. 
 Teixoeiras, As 27 29 107,41 P. 

 Uceira, A 2 2 100,00 E. 
 Vilanova 5 5 100,00 E. 
 Vilariño 3 0 0,00 F. R. 

BOADO Aldín 14 11 78,57 F. R. 
 Alto de Aboi 0 0 - - 
 Barcia 17 16 94,12 R. 

 Barreiro 20 13 65,00 F. R. 
 Castro, O 7 4 57,14 F. R. 

 Espadanedo, O 25 21 84,00 F. R. 

 Fontorto 46 46 100,00 E. 
 Gandarela 6 7 116,67 F. P. 

 Lagares 28 19 67,86 F. R. 
 Outeiro, O 8 7 87,50 R. 

 Pazo, O - Igrexa, A 27 24 88,89 R. 
 Vilar de Abaixo, O 14 10 71,43 F. R. 

BRUMA Hospital 51 47 92,16 R. 

CABRUI Abeneiral, O 1 3 300,00 F. P. 
 Braña, A 0 0 - - 
 Candal, O 6 6 100,00 E. 

 Cargas, As 11 7 63,64 F. R. 
 Casanova, A 5 6 120,00 F. P. 

 Casas do Marco 0 0 - - 

 Cruceiro, O 27 21 77,78 F. R. 
 Foucellas, As 8 9 112,50 P. 

 Fraga, A 23 22 95,65 E. 
 Igrexa, A 4 3 75,00 F. R. 

 Mou 9 15 166,67 F. P. 

 Picoi 13 8 61,54 F. R. 
 Río, O - Pazo, O 15 11 73,33 F. R. 

 Santa Uxías 4 3 75,00 F. R. 
 Tarroeira, A 14 12 85,71 R. 

 Tieira da Baiuca, A 5 2 40,00 F. R. 

 Tieira Grande, A - 
Raíña, A 16 23 143,75 F. P. 

 Tieira Pequena, A 9 10 111,11 P. 

 Vilar, O 8 7 87,50 R. 

 Vilardevesa - 
Gándara, A 17 12 70,59 F. R. 

 Vilarensal 4 2 50,00 F. R. 

 Vista Alegre 6 4 66,67 F. R. 
 Zacotes de Abaixo 23 18 78,26 F. R. 

 Zacotes de Arriba 0 0 - - 

CASTRO Carballeira, A 33 22 66,67 F. R. 
 Gosende 15 12 80,00 F. R. 

 Lago, O 6 1 16,67 F. R. 
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 Naseiro 0 0 - - 
 Pazo, O - Igrexa, A 19 17 89,47 R. 

 Ponte, A 0 0 - - 
 Receá 11 12 109,09 P. 

 Telleiro, O 0 0 - - 

 Vila, A 22 28 127,27 F. P. 
 Xunqueiras, As 24 17 70,83 F. R. 

CUMBRAOS Brea, A 17 14 82,35 F. R. 

 Carballás, Os - 
Cabra, A 44 50 113,64 P. 

 Casal, O 0 0 - - 

 Castrallón, O 40 39 97,50 E. 

 Común, O 0 0 - - 
 Fachas 12 9 75,00 F. R. 

 Fonte Fría 29 30 103,45 E. 
 Granxa, A 14 11 78,57 F. R. 

 Igrexa, A 25 19 76,00 F. R. 
 Ler 0 0 - - 

 Maruzo, O 8 6 75,00 F. R. 

 Mesón de Varela 25 29 116,00 F. P. 
 Monte 0 0 - - 

 Montouto 10 10 100,00 E. 
 Pico, O 0 0 - - 

 Piñeiro, O 21 14 66,67 F. R. 

 Porta das Matas, A 9 10 111,11 P. 
 Ventorrillo, O 0 0 - - 

LANZÁ Cabanas -Souto, O 41 31 75,61 F. R. 
 Empalme, O 96 87 90,63 R. 
 Empalme de Lanzá 0 0 - - 

 Fonte Lanzá 28 20 71,43 F. R. 
 Lanzá 0 0 - - 

 Outeiro, O 14 12 85,71 R. 
 Rañedo, O – Lanzá 28 17 60,71 F. R. 

 Reirís 4 5 125,00 F. P. 

MESÍA Afonsín 20 12 60,00 F. R. 
 Alvite 1 1 100,00 E. 

 Amil 0 0 - - 

 Areosa 0 0 - - 
 Astrai 0 0 - - 

 Berxa, A 0 0 - - 
 Campelo, O 0 0 - - 

 Campo, O 43 44 102,33 E. 

 Castiñeira, A 0 0 - - 
 Cruceiro, O 9 9 100,00 E. 

 Curro, O 8 8 100,00 E. 

 Escaravelleira, A 12 8 66,67 F. R. 
 Feás de Arriba 0 0 - - 

 Fondo da Aldea 0 0 - - 
 Gudín 9 4 44,44 F. R. 

 Igrexa, A 322 286 88,82 R. 

 Leborís 17 16 94,12 R. 
 Monte, O 0 0 - - 

 Nosiño 1 1 100,00 E. 
 Outeiro, O 0 0 - - 

 Ponte Feás 0 0 - - 

 Recelle 21 16 76,19 F. R. 
 Sobrado 0 0 - - 

 Telleira, A 0 0 - - 
 Tiñoso 7 7 100,00 E. 

 Torre, A 15 14 93,33 R. 
 Vilar 31 25 80,65 F. R. 

OLÁS Calles, As 0 0 - - 
 Carballa, A 0 0 - - 
 Carballal, O 0 0 - - 

 Cima de Vila 0 0 - - 

 Hedra, A - 
Pereiras, As 0 0 - - 

 Igrexa, A 0 0 - - 

 Leborís 0 0 - - 

 Mandás 0 0 - - 
 Mato de Abaixo 0 0 - - 

 Mato de Arriba 0 0 - - 
 Meilán 29 28 96,55 E. 

 Piñeiro, O 0 0 - - 
 Queiroa de Abaixo 0 0 - - 

 Queiroa de Arriba 0 0 - - 

 Soutelo 315 280 88,89 R. 
 Xiao, O 0 0 - - 

VISANTOÑA Busto 25 26 104,00 E. 
 Calexo, O 0 0 - - 
 Calzada, A 67 79 117,91 F. P. 

 Castro, O 6 5 83,33 F. R. 
 Covelo 9 9 100,00 E. 

 Escaravelleira – 
Carballeira, A 64 60 93,75 R. 

 Guitiriz 0 0 - - 

 Igrexa, A – 
Pedrouzo, O 357 324 90,76 R. 

 Martices, Os 0 0 - - 

 Painceiras, As 0 0 - - 
 Pedrido, O 6 3 50,00 F. R. 
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 Pousadoiro, O 0 0 - - 
 Ribeira, A 43 34 79,07 F. R. 

 Ricos, Os 0 0 - - 
 Rochiño Grande, O 26 20 76,92 F. R. 

 Rochiño Pequeño, 
O 0 0 - - 

 Seble 35 29 82,86 F. R. 
 Valga, A 7 10 142,86 F. P. 

 Vilanova 0 0 - - 

XANCEDA Arosa 37 36 97,30 E. 
 Beledo, O 24 20 83,33 F. R. 

 Camiños, OS 36 35 97,22 E. 

 Campo da Igrexa 51 42 82,35 F. R. 
 Campo, O 32 28 87,50 R. 

 Casagrande, A 13 7 53,85 F. R. 
 Casanova, A 1 1 100,00 E. 

 Castro, O 12 12 100,00 E. 
 Corrillos, Os 56 64 114,29 P. 

 Couto, O 46 38 82,61 F. R. 

 Chamuín 0 0 - - 
 Fonte, A 16 15 93,75 R. 

 Fraga, A 5 7 140,00 F. P. 
 Granxa Arosa 0 0 - - 

 Mata 33 31 93,94 R. 

 Ordoño 0 0 - - 
 Pereiras, As 0 0 - - 

 Pereiruga – 
Corredoiras, As 9 8 88,89 R. 

 Reboredo 17 17 100,00 E. 

 Redonda, A 0 0 - - 

 Xanceda Vella 9 5 55,56 F. R. 
 

FR ≤ 85   
85 < R ≤ 95 
95 < E ≤ 105 

105 < P ≤ 115 
115 < FP   

 

Da análise da evolución da poboación dos núcleos durante os últimos anos (período 2000-

2008) despréndese que dos 140 computables a nivel de censos de poboación no municipio 

de Mesía, 88 teñen o carácter de regresivos ou fortemente regresivos; é dicir, perden 

poboación en termos absolutos. Soamente 27 núcleos son progresivos ou fortemente 

progresivos, o que indica incrementos de poboación por encima do 10%. Os 25 restantes 

permanecen estacionarios, ou con aumentos inferiores ó 10%. 

 

PARROQUIA F.R. R. E. P. F.P. 

Albixoi (Santa Mariña) 7 5 - 2 2 
Bascoi (Santiago) 10 2 5 2 1 

Boado (Santiago) 6 3 1 - 1 

Bruma (San Lourenzo) - 1 - - - 

Cabrui (San Martiño) 11 2 2 2 4 

Castro (San Sebastián) 4 1 - 1 1 

Cumbraos (Santa María) 6 - 3 2 1 

Lanzá (San Mamede) 3 2 - - 1 

Mesía (San Cristovo) 5 3 6 3 - 

Olás (San Lourenzo) - 1 1 - - 

Visantoña (San Martiño) 5 2 2 - 2 

Xanceda (Salvador) 5 4 5 1 1 

TOTAL 62 26 25 13 14 
 

No que respecta ás parroquias, obsérvase que tódalas parroquias experimentaron un 

descenso en relación á poboación de 2000, mentres que en ningunha parroquia a tendencia é 

estacionaria, progresiva ou fortemente progresiva. Se ben non son datos moi fiables xa que 

atopamos casos onde o índice parroquial se ve influenciado pola existencia de núcleos cun 

índice regresivo ou fortemente regresivo, que descompensan o resultado final. 

 

PARROQUIA POBOACIÓN 
2000 

POBOACIÓN 
2008 PORCENTAXE ÍNDICE DE 

CRECEMENTO

Albixoi (Santa Mariña) 203 174 85,71 R. 

Bascoi (Santiago) 218 184 84,40 F. R. 

Boado (Santiago) 212 178 83,96 F. R. 

Bruma (San Lourenzo) 51 47 92,16 R. 

Cabrui (San Martiño) 228 204 89,47 R. 

Castro (San Sebastián) 130 109 83,85 F. R. 

Cumbraos (Santa María) 254 241 94,88 R. 

Lanzá (San Mamede) 211 172 81,52 F. R. 

Mesía (San Cristovo) 516 451 87,40 R. 

Olás (San Lourenzo) 344 308 89,53 R. 

Visantoña (San Martiño) 645 599 92,87 R. 

Xanceda (Salvador) 397 366 92,19 R. 
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2.4..- PROBLEMAS DERIVADOS DA DEMOGRAFÍA MUNICIPAL 
 

O problema demográfico mais 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 

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 nos 

núcleos rurais situados entre a metade oeste-sur-este do municipio e no contorno do solo 

urbanos, polas súas boas comunicacións coas estradas N-634, AC-524 e AC-223, mentres 

que nos núcleos da metade norte prodúcese certo estancamento. 

 

2.5.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA 
 

Os factores económicos atópanse determinados pola influencia comarcal, permitindo un 

axuste racional da man de obra nas explotacións agropecuarias, ó posibilitar un sistema de 

traballo a tempo parcial, compatible con outros noutros concellos da comarca. Isto, unido ó 

feito de que a concentración parcelaria estendeuse por todo o territorio (hoxe o número de 

parcelas é a terceira parte das existentes hai vinte anos, e actualmente estase a concentrar a 

superficie forestal, co que esta tendencia segue) permitiu unha boa organización interna das 

explotacións gandeiras. 

 

Non obstante, nos últimos anos o número de explotacións gandeiras reduciuse 

considerablemente, non tanto o número de cabezas de gando, pasando das 513 explotacións 

e 12.787 vacas no 2001, ás 420 explotacións e 12.293 vacas no 2007. 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

- Evolución da distribución económica da poboación activa: 

 1991 2001 

Agricultura e Gandería 56,92% 40,33% 

Pesca 0,00% 0,28% 

Industria 11,85% 21,41% 

Construción 12,41% 12,30% 

Servicios 18,81% 25,67% 

TOTAL 100% 100% 
 

Nunha análise histórica constátase a redución da ocupación na agricultura. O 56,92% 

dedicábase a ela en 1981, reducíndose ó 40,33% en 2001. A taxa actual reduciuse froito da 

diversificación noutros sectores. 

 

O sector que máis se favoreceu desta diversificación foron os servicios. Ocupaban ó 18,81 % 

en 1991, ascendendo ó 25,67 % en tan só dez anos. A súa taxa de ocupación actual sitúan ó 

sector como a rama principal da ocupación. 

 

En canto ós outros sectores, a construción diminuíu desde o 12,41 % en 1991 ó 12,30% dez 

anos despois. A industria experimentou un ascenso da súa ocupación, sobre todo o que 

atinxe á industria manufactureira, pasando do 11,85 % no 1991 ó 21,41% de 2001. 

 

- Distribución da superficie territorial segundo o seu uso: 

 1989 1999 

Cultivos 769 Ha 1.295 Ha 

Pastos 4.332 Ha 4.590 Ha 

Forestal madeirable 1.119 Ha 887 Ha 

Monte non madeirable 858 Ha 576 Ha 

Outros 1.747 Ha 640 Ha 

TOTAL 8.825 Ha 7.988 Ha 
 

Do cadro anterior despréndese que aumentou a superficie de pastos en detrimento da 

destinada a forestal, en coherencia co mantemento do número de cabezas de gando bovino 

que se expoñía anteriormente. 

 

- Cultivos principais:  - Cereais. 

- Tubérculos. 

 

- Número de explotacións: 

 2007 

Número de explotacións 420 

Número de parcelas 10.810 

Número de vacas 7.668 
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Número total de bovinos 12.293 
 

- Maquinaria: 

 1999 

Motocultores 1.921 

Tractores 593 

Colleitadoras de cereais 12 

Outras colleitadoras 27 
 

- Relación da poboación coa actividade económica: 

 2001 

Poboación activa 3.029 

Poboación ocupada 1.406 

Poboación parada 95 

Poboación inactiva 1.161 
 

2.6.- PROBLEMAS DERIVADOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 
 

O municipio 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 espalladas por todo o termo municipal; 

por outro lado, atopámonos dúas zonas de vocación urbana e industrial, interrelacionadas, 

destinadas unha a residencia e outra a industria (entorno de Visantoña e entorno de 

Xanceda). 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, 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. 

 

A mellora das vías de comunicación, tanto locais como supramunicipais, considerase 

fundamental para acadar os obxectivos plantexados. A ampliación da oferta de solo industrial, 

sobre o que estaba previsto polas Normas Subsidiarias Municipais, e que, a día de hoxe, está 

totalmente esgotado, debe ser un dos obxectivos prioritarios do PXOM. 

 

2.7.- O MEDIO URBANO 
 

O medio urbano de Mesía, atendendo ás Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal 

vixentes, atópase constituído polo núcleo de Xanceda. 

 

O núcleo de Xanceda é a capital municipal e caracterízase por ser un asentamento vinculado 

fundamentalmente á localización de equipamentos: concello, xulgados, colexios, pavillóns 

polideportivos, centro de saúde, ximnasio, campo de fútbol, etc. A súa estructura é lineal, ó 

longo da estrada autonómica AC-223 e a súa tipoloxía fundamental residencial en vivenda 

unifamiliar illada ou apegada. Non se detectan vivendas de edificación colectiva, e nas 

Normas Subsidiarias xa se atopa clasificado como solo urbano. 

 

O núcleo de Visantoña é outro enclave de tipoloxía lineal ó longo da mesma estrada e ó longo 

dun viario local, pero a diferenza do núcleo de Xanceda, o seu aspecto máis relevante é a 

presenza de actividades industriais vinculadas ó seu crecemento. A súa tipoloxía é lineal, con 

viarias vías municipais perpendiculares que conectan este núcleo cos rurais do entorno, 

sendo o maior número de edificacións as de tipo residencial unifamiliar. 

 

2.7.1.- ANÁLISE DA MALLA URBANA 

 

A malla urbana no caso concreto de Mesía, acorde coas Normas Subsidiarias vixentes, 

atópase constituída polos denominados Suelo urbano e Suelo no urbanizable de núcleos 

rurales de Xanceda. Está definido por unha serie de edificacións ó longo da estrada AC-223, 

con ramificacións cara os núcleos rurais próximos ó longo das vías existentes. Esta malla 

esténdese polo norte ata o C.P.I. de Xanceda, cara o sur polas edificacións existentes ata a 

Casa de Cultura, e polo leste, ó longo das rúas que van cara ó núcleo rural de Os Camiños, 

ata onde chegan os servicios urbanísticos existentes. Cara ó oeste, as Normas Subsidiarias 

vixentes non prevían solo urbano máis aló do fronte da estrada autonómica. 

 

É unha malla urbana básica, constituída a partir dos viarios existentes, e baseada na 

edificación de licenza directa en tipoloxía unifamiliar, tanto illada como acaroada. 

 

Na actualidade, o esforzo inversor do Concello fixo que tódalas rúas existentes dentro da 

delimitación do solo urbano prevista polas Normas Subsidiarias, contén, a día de hoxe, con 
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servicios urbanísticos con capacidade suficiente para dar servizo á edificación prevista por 

elas, e mesmo superando os límites da delimitación do solo urbano de Xanceda, 

incorporando novos terreos á malla urbana. 

 

A malla do solo urbano de Xanceda compleméntase cos equipamentos de Casa e Praza do 

Concello e Centro de Saúde. Todos eles sitúanse na zona máis céntrica, ordenando ó seu 

redor tódalas rúas que constitúen a malla urbana. Os equipamentos complétanse có 

mencionado centro educativo, que sirve de remate do núcleo urbano no seu extremo norte. 

 

2.8.- PROBLEMAS DERIVADOS DO MEDIO URBANO 
 

A afección principal do solo urbano do termo municipal de Mesía prodúcese, como en moitos 

outros do entorno, na conversión das aldeas orixinarias a núcleos urbanos, deixando tecidos 

e usos vinculados ó sector primario cunha difícil integración na nova malla urbana, algo que 

se aprecia fundamentalmente en Xanceda. A isto únese que, debido á grande dispersión 

tanto de núcleos rurais como edificacións, favorecido pola bonanza da topografía e o clima, 

prodúcese nalgún ámbito de solo urbano unha baixa presión urbanística que fai que a 

substitución destas tipoloxías, nalgúns casos representadas por edificacións moi deterioradas 

e noutros casos por usos totalmente incompatibles co uso residencial, demórese no tempo en 

exceso. 

 

A este respecto, é significativo o proceso de xestión e desenvolvemento do solo, levado a 

cabo no concello nos últimos anos, e que pon a Mesía no camiño do correcto 

desenvolvemento do planeamento vixente. 

 

Polo que respecta ós equipamentos e dotacións cabería mencionar que, debido á posición 

central dentro do termo municipal, o núcleo urbano de Xanceda atópase superdotado. As 

actuacións levadas a cabo polo Concello ata a data, coa creación de varios equipamentos de 

grande tamaño, así como a mellora das instalacións deportivas existentes, constitúen un 

superávit, non só para a poboación actual do núcleo urbano se non para todo o municipio. 

 

Por último, a eliminación de barreiras urbanísticas e arquitectónicas como mellora social 

necesaria, debe acometerse con carácter normativo. 

 

2.9. A VIVENDA 
 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o concello de Mesía contaba no ano 2001 

con 1.250 vivendas, das que 989 eran principais, 178 eran secundarias e 82 estaban baleiras.  

 

A vivenda principal está repartida por todo o termo municipal, sendo a colectiva toda primeira 

residencia. As 178 vivendas secundarias localízanse fundamentalmente na periferia dos 

núcleos rurais ou mesmo en solo rústico e soen pertencer a habitantes do contorno próximo. 

 

Tal e como se foi sinalando nos apartados precedentes, a pouca edificación colectiva atópase 

no núcleo de Xanceda, sendo anecdóticos os casos fóra do solo urbano, e especializándose 

os núcleos rurais en vivenda unifamiliar. 

 

2.10.- A ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

2.10.1.- AS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

 

O Concello de Mesía está situado no segundo cinto de concellos do arco de Santiago e 

pertence funcionalmente á comarca de Ordes. É un concello eminentemente rural, cunha 

forte presencia aínda do sector primario na súa estructura productiva. O concello de Ordes, ó 

que se vincula funcionalmente o de Mesía, e a súa Vila, están considerados nas Directrices 

de Ordenación do Territorio, DOT, como Nodos para o Equilibrio do Territorio. 

 

Segundo este documento o Concello de Ordes debe aproveitar as oportunidades asociadas á 

localización entre dúas Rexións ou Áreas urbanas, debendo actuar de centro de prestación 

de dotacións e servizos no espazo intermedio entre a Rexión urbana Ártabra e a Área urbana 

de Santiago. 

 

Atendendo ás DOT o Concello de Mesía englóbase dentro do denominado Espazo Rural, e 

atendendo á proximidade de Ordes e ás súas especificidades, debe encadrarse dentro dos 

denominados espazos rurais intermedios. 

 

“Os espazos rurais intermedios: Sitúanse en espazos relativamente distantes dos centros 

urbanos principais. Contan cun nivel infraestrutural aceptable e organízanse funcionalmente a 

partir das áreas de gravitación dos núcleos do Sistema urbano intermedio. Os niveis de 

despoboamento comezan a ser preocupantes nalgúns casos e manteñen unha base 

produtiva agropecuaria e forestal con diverso grao de desenvolvemento que pode convivir con 

iniciativas empresariais non agrícolas, que nalgúns casos acadan un pulo significativo, 

converténdose en motores de desenvolvemento endóxeno.” 

 

 

2.10.2.- O PLANEAMENTO MUNICIPAL 
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O concello de Mesía conta, a día de hoxe, para o seu ordenamento municipal cunhas Normas 

Subsidiarias Municipais aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo o 

26 de xuño de 1987.  

 

Extraído da memoria das mencionadas normas poderíamos citar que os seus principais 

obxectivos de ordenación eran os seguintes: 

 

“El documento que se presenta, es por lo tanto, de la mayor sencillez posible y pretende dotar 

al municipio de una legalidad y documentación cartográfica mínima que hasta ahora no 

poseía, a los efectos de no dificultar la gestión municipal existente. 

 

Las características del municipio como diseminado en cuanto a la localización poblacional, 

centrará la actuación urbanística en la delimitación de los diferentes núcleos rurais y su 

inclusión como súelos no urbanizables de esas características, dotándoles de una normativa 

mínima que permita su imperceptible desarrollo. 

 

Se clasifica único núcleo como urbano, el de Xanceda, en base a su papel institucional, sede 

del Ayuntamiento, así como la existencia de equipamientos y edificaciones adosadas, aunque 

siempre de carácter unifamiliar. 

 

En el resto del municipio, la problemática se centra en la definición de la parcela mínima a los 

efectos de construcción y la definición del núcleo de población a efectos del articulo 85 de la 

Ley del Súelo, así como las posibles protecciones y tratamiento del súelo no urbanizable.” 

[...] 

“Se completa el estudio con los análisis parroquiais y de los núcleos rurais existentes, 

centrándonos en los de dimensiones maiores: Visantoña y Xanceda.” 

[...] 

“Ante un municipio que no registra una dinámica apreciable de crecimiento poblacional y solo 

una moderada posibilidad de nuevas viviendas, los problemas fundamentais desde una 

perspectiva de planeamiento no son los de encajar un proceso de crecimiento, si no más bien 

ordenar el tejido actual de asentamientos y proporcionar las ulteriores demandas de 

edificación de forma coherente con la estructura y funciones actuais del municipio. 

 

Este proceso de ordenación no ha de ser concentrando las posibilidades de ampliación de los 

asentamientos en zona específica, si no facilitando la expansión equilibrada de los diferentes 

núcleos de población en función de sus necesidades. Por lo demás, no se debe excluír una 

potenciación no privilegiada de zonas con incipientes especializaciones de funciones que 

favorezcan la vertebración socioeconómica de Mesía. 

 

Por lo demás, los límites a la dispersión son claros en cuanto que se deben evitar desarrollos 

que hagan particularmente costosas las dotaciones infraestructurales y los equipamientos, así 

como la perdida de posibilidades consustanciales a los agrupamientos, especialmente cuando 

se parte de una acentuada configuración rural. Por otra parte, es importante no crear 

rigideces espaciais para ulteriores transformaciones en la organización de la base productiva 

del municipio.” 

 

2.10.3.- O PLANEAMENTO DOS CONCELLOS LIMÍTROFES 

 

O concello de Mesía linda con sete concellos, nos que o estado do planeamento é o seguinte: 

 

CONCELLO FIGURA DE PLANEAMENTO DATA DE APROBACIÓN

Carral NN. SS. P. Municipal 18/11/1993 
Abegondo NN. SS. e CC. Provinciais 03/04/1991 
Cesuras NN. SS. P. Municipal 03/03/1997 
Vilasantar Plan Xeral de Ordenación Municipal 24/07/1998 
Boimorto Plan Xeral de Ordenación Municipal 06/02/2007 
Frades NN. SS. e CC. Provinciais 03/04/1991 
Ordes NN. SS. P. Municipal 28/11/1996 

 

Carral dispón de Normas Subsidiarias de Planeamento desde 1993, o concello de Mesía 

limita con Carral na parroquia de Bruma, separada fisicamente do resto do termo municipal. A 

clasificación disposta pola normativa vixente en Carral para os terreos limítrofes é de solo non 

urbanizable común, polo que non hai zonas de conflito co PXOM. 

 

O concello de Abegondo non dispón de figura de planeamento propia, e os terreos limítrofes 

entre os dous concellos non supoñen puntos sensibles na redacción do PXOM de Mesía. 

 

O límite cos concellos de Cesuras e Vilasantar céntrase nos Montes da Tieira e o seu 

entorno. Vilasantar dispón de PXOM, aprobado definitivamente en 1998, mentres que 

Cesuras dispón de Normas Subsidiarias dende 1997. A topografía accidentada fai que non se 

atopen zonas de conflito nos bordes municipais.  

 

No límite entre os concellos de Mesía e Cesuras, a clasificación outorgada polo PXOM é a de 

solo rústico de protección, coincidindo coa clasificación das Normas Subsidiarias vixentes en 

Cesuras, en aplicación da LOUPMRG. 
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A clasificación dos terreos limítrofes co concello de Vilasantar como solo rústico de especial 

protección forestal e solo rústico de protección común derivan da aplicación directa da 

LOUPMRG. 

 

O río Tambre é a fronteira natural entre os concellos de Mesía e Boimorto, en aplicación 

directa da LOUPMRG, establécese a clasificación dos terreos limítrofes como solo rústico de 

especial protección de augas. 

 

O concello de Frades non dispón de planeamento propio vixente. O río Samo de o Rego das 

Virtudes fan de fronteira natural entre os dous concellos, polo que establécese a clasificación 

dos terreos limítrofes como solo rústico de especial protección de augas, ampliando a 

especial protección de espacios naturais outorgada pola lei 9/2001, de Conservación da 

Natureza e os decretos sucesivos que a desenvolven. Sen embargo, no traballo de campo 

realizado para a redacción do PXOM, atopáronse dous núcleos rurais que establecen dúbidas 

con respecto á súa localización en cadanseu concello, pero, dado que existen edificacións 

tradicionais nas zonas que median entre os dous termos municipais, a clasificación para o 

PXOM de Mesía é de núcleo rural, de igual xeito que o será cando Frades desenvolva o seu 

propio planeamento. 

 

As Normas Subsidiarias vixentes no concello de Ordes clasifican os terreos limítrofes con 

Mesía como solo non urbanizable de protección agropecuaria e solo non urbanizable común, 

sendo de aplicación segundo a LOUPMRG, a mesma clasificación realizada no PXOM, polo 

que non hai conflitos nos bordes municipais. 

 

2.11.- PROBLEMAS DERIVADOS DA ORDENACIÓN URBANA 
 

2.11.1.- A CLASIFICACIÓN DO SOLO 

 

A redacción do PXOM, non debe atentar á clasificación do solo urbano das vixentes Normas 

Subsidiarias, máis que no aspecto de recoller os trocos producidos como consecuencia do 

desenvolvemento habido ata o momento presente ó longo dos seus anos de vixencia e a 

cuestións de detalle, corrixindo aquelas inadecuacións que se puidesen detectar durante o 

tempo transcorrido. Así mesmo, referente á clasificación deste tipo de solo, a posibilidade de 

introducir mecanismos de reparto de beneficios e cargas que garantan o correcto 

desenvolvemento de bolsas de solo enclavadas dentro dos núcleos existentes, que por 

diversas causas aparecen sen desenvolver, debe reflectirse nunha solución para as mesmas, 

que permita completar adecuadamente a trama urbana, efectuar as reservas necesarias para 

espacios libres e equipamentos, á vez que se garante un correcto desenvolvemento do 

proceso urbanizador. 

 

A sinalización de todas aquelas áreas que deban ser obxecto de especial protección polos 

seus valores naturais ou agrícolas, permitirá considerar algunhas áreas de solo do municipio 

coma apto para o desenvolvemento urbanístico, regulando as condicións que deban 

cumprirse en cada caso e establecendo os criterios necesarios para potenciar o 

desenvolvemento destas bolsas de solo. 

 

Neste senso, o Plan Xeral debe contemplar medidas normativas correctoras que impidan o 

deterioro medioambiental, e protexan o seu desenvolvemento harmónico entre a paisaxe 

natural e o crecemento urbano. 

 

Destacan polo seu interese naturalístico e medioambiental as zonas limítrofes co curso do río 

Tambre, xa protexido polas Normas Subsidiarias como solo non urbanizable de protección 

paisaxística. 

 

Existen grandes áreas forestais repartidas uniformemente, sobre todo na zona norte, xunto 

con outras de menor tamaño distribuídos por todo a superficie do concello. 

 

2.11.2.- O SOLO URBANO 

 

O solo urbano de Mesía, de acordo coas Normas Subsidiarias en vigor, concéntrase no 

núcleo de Xanceda, onde se dispón da totalidade da vivenda colectiva do termo municipal.  

 

Desde a aprobación das Normas Subsidiarias, o crecemento experimentado polo núcleo de 

Xanceda foi destacable con respecto ó resto do concello, aparecendo actuacións de vivenda 

colectiva e unifamiliares, sen que, acorde coa ordenación prevista, se dotase ó solo urbano 

de espacios dotacionais, xerando un núcleo desarticulado en canto á tipoloxía das 

edificacións existentes, o cal haberase de solucionar desde o planeamento, coa introdución 

dos mecanismos de xestión adecuados que corrixan esta tendencia. 

 

No núcleo de Xanceda case non existe vivenda colectiva, sendo na súa maioría unifamiliares. 

Non se detectaron problemas graves respecto da implantación do solo urbano no entorno, 

sendo necesario regular desde o PXOM a localización de novas vivendas seguindo a pauta 

das existentes así como a substitución de usos vinculados ó sector primario, incompatibles co 

uso residencial. 

 

En resumo, para o solo urbano, e paralelamente ó desenvolvemento da trama urbana, 

mediante a introdución de correctos mecanismos de xestión, deben corrixirse as deficiencias 
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de solo dotacional e de equipamentos. Este procedemento, permitirá a obtención do solo 

necesario para a ubicación dos servicios e equipamentos públicos. 

 

2.11.3.- OS NÚCLEOS RURAIS 

 

Os núcleos rurais existentes do oeste ó sur do termo municipal vense presionados polo 

desenvolvemento da edificación nos mesmos, sendo esta presión inexistente nos núcleos 

ubicados ó norte do termo municipal. Este feito, convintemente analizado, xunto coa 

introdución dos servicios urbanísticos que se está efectuando, reflectidos nos planos do 

abastecemento e saneamento, deberá dar lugar, no seu caso, a un replantexamento da 

actual ordenación nalgúns núcleos, adecuando as premisas da redacción do PXOM ós 

obxectivos que se fixen para o seu futuro desenvolvemento. 

 

2.11.4.- OS SISTEMAS XERAIS 

 

2.11.4.1.- A rede de comunicacións 

 

É imprescindible o estudio da rede viaria que cruza o termo municipal. A distribución dos 

asentamentos, predominantemente espallados, fai que as vías de comunicación xoguen un 

papel primordial no desenvolvemento socioeconómico do concello, e, en xeral, da bisbarra. 

Unha adecuada rede viaria é un factor decisivo no aforro de tempo para o transporte de bens 

e persoas, contribúe á elevación do nivel de vida e fomenta as relacións humanas entre as 

aldeas. 

 

Neste senso, considérase fundamental o correcto funcionamento das estradas principais que 

cruzan o termo municipal: a autoestrada AP-9, a estrada nacional N-634 e as estradas 

autonómicas AC-223 e AC-524.  

 

Plantexado isto, trátase de analizar o vertebramento que produce o resto do sistema viario no 

termo municipal, e os seus efectos sobre a localización dos posibles desenvolvementos. 

 

Deberase recoller na normativa xeral do Plan, un correcto posicionamento das edificacións 

respecto ás vías de comunicación. 

 

2.11.4.2.- Os equipamentos 

 

O sistema de equipamentos do termo municipal debe ser complementado naqueles casos 

que máis demanda social poidan ter no momento actual e no futuro, como son os de carácter 

asistencial, docente e administrativo, e debe buscarse a obtención doutras que incentiven ou 

promovan a actividade terciaria. 

 

2.11.4.3.- Os espacios libres 

 

Un dos aspectos máis relevantes do PXOM que se pretende, será facer posible, mediante o 

establecemento dos oportunos mecanismos de xestión, a obtención dalgúns solos de alto 

valor naturalístico ou forestal, co fin de os converter en parques urbanos do termo de Mesía. 

 

A potenciación dos espacios libres e a creación doutros novos que completen a oferta 

existente, sobre todo no solo urbano, debe ser un obxectivo prioritario desde a redacción do 

presente PXOM. 

 

Para posibilitar a materialización destas actuacións, será necesario establecer os sistemas de 

xestión que as leis contemplan para facer viable a obtención do solo, mediante a xusta 

compensación ós seus propietarios, sen facer onerosa a súa adquisición para o uso e 

dominio público. 

 

Así mesmo, considérase fundamental o establecemento de cuñas de protección nas marxes 

do amplo sistema hidrolóxico e fluvial do termo, con especial atención no río Tambre, 

designado polo Decreto 72/2004, de 2 de abril, da Consellería de Medio Ambiente como Zona 

de Especial Protección dos Valores Naturais, e ratificando o decreto da Consellería, existe 

unha decisión da comisión das Comunidades Europeas, de 7 de decembro de 2004, pola que 

se aproba, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) da rexión bioxeográfica atlántica, estando incluído o Río 

Tambre, co código ES1110016, o mesmo que lle asignou a Consellería. 

  

2.12.- INCIDENCIA DA LEXISLACIÓN SECTORIAL VIXENTE 
 

A continuación, desenvólvese un listado da normativa e as actuacións previstas polos 

distintos organismos sectoriais: 

 

• Organismo: Subdirección Xeral de Estradas. Dirección Xeral de Obras Públicas. 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: AC-

223 e AC-524. 
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- 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 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Ámbito: estradas de titularidade estatal que discorren polo termo municipal: N-634 e 

AP-9. 

- 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 

Infraestructuras. 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 e polo RD 9/2008 do 11 de xaneiro. Plan Hidrolóxico de 

Galicia-Costa (PHGC) aprobado por RD 103/2003, do 24 de xaneiro. Directiva 

2000/60/CE –DMA-, trasposta á lexislación española a través da Lei 62/2003 de 

medidas fiscais, administrativas e do orde social, mediante o seu artigo 129, que 

modificou determinados aspectos do texto refundido da Lei de Augas. Lei 9/2010 do 4 

de novembro de augas de Galicia. 

- Ámbito: augas continentais, leitos de correntes naturais, continuos ou discontinuos, 

leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en leitos públicos, acuíferos 

subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de afección dos recursos 

hidráulicos. 

- Afeccións: as marxes dos leitos están suxeitos, 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 Avaliación e Calidade Ambiental. 

- 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 espacios 

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. Espacios naturais e inventario de patrimonio das 

Normas Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG nº72 

de 16 de abril. 

- Ámbito: espacios 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 espacio 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 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal: CP-1004 

e CP-3204. 

- 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. 
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• Organismo: Consellería de Medio Rural en materia de montes. 

- Lexislación sectorial: 

- Lei 43/2003 de 21 de novembro de montes, modificada pola Lei 10/2006 e pola Lei 

25/2009. 

- Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 

Galicia. 

- Decreto 105/2006 de 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á 

prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á 

regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais. 

- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

 

2.13.- ANÁLISE DAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 
 

2.13.1.- INFRAESTRUTURAS VIARIAS 

 

A estructura viaria do concello de Mesía atópase formada por unha autoestrada e unha 

estrada da Rede de Interese Xeral (RIXE), a AP-9 e a N-634, dúas estradas autonómicas, 

dúas provinciais e un número importante de locais, pertencentes ó concello. 

 

A estrutura destas estradas, abarcando as tres tipoloxías, é ramificada, e dá servizo de 

maneira bastante adecuada á meirande parte da poboación. 

 

A autoestrada AP-9 atravesa a parte máis occidental do termo municipal e non conta con 

ningún enlace no concello. O máis próximo está en Ordes a 9 km do límite municipal e a 13 

da capital, Xanceda. 

 

A estrada N-634, principal vía de comunicación do concello cos veciños municipios de Frades 

e Curtis, atravesa o termo municipal polo extremo sueste e sirve de principal acceso ás 

parroquias, pola contra, menos poboadas, de Lanzá e Castro. 

 

A partir da N-634, na zona da Lanzá, parte a AC-524, que atravesa o concello en dirección 

oeste, a Ordes. En Xanceda enlaza coa AC-223, que discorre polas parroquias de Mesía e 

Visantoña, cara o noroeste, ata a AP-9. A pouca densidade de poboación desta zona fai que 

estas estradas se consideren suficientes para as necesidades de comunicación destas 

parroquias.  

 

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

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

Extraído do inventario de estradas da Deputación obtéñense os seguintes dados: 

 

CÓDIGO LONX. NO CONCELLO PLATAFORMA CALZADA TIPO DE FIRME 

CP-1004 6,00 km 6,00 m 5,00 m Tratamento superficial 

CP-4701 5,60 km 6,00 m 7,00 m Tratamento superficial 
 

As estradas restantes son de titularidade municipal e teñen anchos, firmes e estados de 

conservación dispares, non podendo establecerse criterios de prioridade dalgunha delas. 

 

2.13.2.- INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS 

 

2.13.2.1.- Abastecemento de auga 

 

No concello de Mesía existe unha rede de subministración de auga potable que cobre boa 

parte 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 canalizacións de neopreno ata os puntos de consumo. 

 

A rede existente comeza no ETAP no río Tambre, localizado no lugar de Vilasenín, na 

parroquia de Castro, que dispón dun equipo de captación cunha capacidade total de 12m3/h, 

e un equipo de bombeo de 8KW, que dirixe o abastecemento ós depósitos municipais, 

localizados no lugar de O Pico, na parroquia de Cumbraos, e no lugar de Castiñeiras, na 

parroquia de Albixoi, ambos cunha capacidade total de 811m3. 

 

A partir dos depósitos disponse unha rede realizada en pvc que da servizo ós principais 

núcleos das parroquias de Mesía, Xanceda, Albixoi, Cumbraos e Lanza. 

 

Polo que respecta ó núcleo urbano de Xanceda, a totalidade deste conta co servizo de 

abastecemento, totalmente executado e en funcionamento. 

 

2.13.2.2.- Saneamento 

 

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, no núcleo de Xanceda, 
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polo que o resto das vivendas do concello dispoñen de sistemas de saneamento autónomos, 

mediante fosas sépticas unifamiliares. 

 

A totalidade no núcleo urbano de Xanceda dispón, a día de hoxe, de instalación de 

saneamento. Para as previsións de crecemento no parque de vivendas do núcleo, atópase en 

fase de execución unha depuradora cunha capacidade de saneamento estipulada para 500 

habitantes, situada no Rego de Xanceda, nas inmediacións do núcleo urbano. 

 

2.13.2.3.- Residuos sólidos urbanos 

 

O Concello de Mesía, a día de hoxe, ten recollida de residuos sólidos urbanos, recollida 

selectiva e reciclaxe de vidro, recollida de materiais sensibles, como baterías e plásticos 

agrícolas, e recollida de voluminosos. Na actualidade, non conta con punto limpo, polo tanto, 

o PXOM deberá programar unha zona dedicada a ese uso, localizada previsiblemente en solo 

urbanizable de uso industrial. 

 

2.14.- ANÁLISE DOS ESPACIOS LIBRES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 
 

Os equipamentos do Mesía localízanse principalmente na capital municipal, Xanceda, e no 

núcleo de Visantoña, adquirindo en ambos casos un carácter municipal. Facendo unha 

análise no ámbito parroquial obtéñense os seguintes datos: 

 

ALBIXOI: a parroquia dispón dun campo de fútbol de herba. No lugar de A Igrexa localízase o 

Parque Rural de Albixoi. 

 

BASCOI: no lugar de A Igrexa localízanse o centro social e a escola. 

 

BOADO: no lugar do Agro da Igrexa localízase o centro social, así como unha pista 

multideportiva. 

 

BRUMA: nesta parroquia localízase un albergue para peregrinos do Camiño de Santiago, o 

último antes de chegar á cidade de Santiago. 

 

CABRUI: no lugar de A Igrexa localízanse o centro social parroquial. Tamén un campo de 

fútbol de herba e unha escola cunha pista de pádel-tenis. 

 

CASTRO: no lugar de A Igrexa están ubicados o centro social parroquial e o Parque Rural de 

Castro. 

 

CUMBRAOS: no lugar de A Igrexa localízase o centro social. 

 

LANZÁ: no lugar de A Fraga da Lata está localizado o campo de fútbol, o centro social 

localízase no lugar do Empalme de Lanzá. No lugar de Lanza atópase o Parque Rural de 

Lanza. 

 

MESÍA: no lugar de A Igrexa atópanse unha escola unitaria e o campo da festa. 

 

OLÁS: no núcleo de Soutelo atopamos unha Escola Unitaria, o pavillón polideportivo cuberto 

atópase no lugar de Mato Redondo.  

 

VISANTOÑA: nesta parroquia tamén hai unha grande concentración de equipamentos, coma 

o centro de saúde, unha piscina municipal, unha escola de educación infantil e secundaria, o 

Museo Etnográfico e o centro social parroquial. Todas estas instalacións complétanse cun 

campo de fútbol de herba, un campo de fútbol de area e un pavillón polideportivo cuberto. No 

lugar de A Igrexa atópase o campo da festa.  

 

XANCEDA: en Xanceda é onde se concentran a maioría dos equipamentos e servicios, 

fundamentalmente os de carácter xeral, pois é aquí onde se atopa a capital municipal. Aquí 

se atopan a Casa do Concello, no lugar do Campo da Igrexa, así coma o consultorio local, o 

centro social e o centro de saúde; a Casa de Cultura localízase no lugar de Medorra, o 

Colexio Público Integrado de Xanceda está no lugar de A Carballoa. Todo isto vese 

complementado co complexo deportivo Mata-Xanceda, no lugar de Braña da Mata. 

 

No que se refire a dotacións de tipo relixioso, podemos dicir que en cada parroquia hai unha 

Igrexa e un cemiterio, se ben nalgúns casos tamén posúen unha capela, como é o caso da 

Ermida de San Cidre, no lugar de Queiroa de Arriba, na parroquia de Olás, e a Capela de 

Santo Domingo, no lugar de Rochiño Grande, na parroquia de Visantoña. 

 

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 as 

estradas N-634, AC-223 e AC-524 representan un papel importante. 

 

CÓDIGO EQUIPAMENTO LOCALIZACIÓN PARROQUIA SUPERFICIE

    
ELL-01 Parque rural Igrexa, A Albixoi 2.265 m2 
RCL-01 Igrexa parroquial e cemiterio Igrexa, A Albixoi 1.402 m2  
SCL-01 Antiga escola Igrexa, A Albixoi 5.762 m2  
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RCL-02 Conxunto parroquial Igrexa, A Bascoi 5.558 m2 
REL-02 Capela da Pobra Pobra, A Bascoi 159 m2  
SCL-02 Local social Igrexa, A Bascoi 3.030 m2 
DPL-02 Polideportivo Igrexa, A Bascoi 8.503 m2 
    
ELL-03 Espacio libre Pazo, O–Igrexa, A Boado 999 m2 
RCL-03 Igrexa parroquial e cemiterio Pazo, O–Igrexa, A Boado 1.187 m2 
DPL-03 Pista deportiva Pazo, O–Igrexa, A Boado 8.487 m2 
SCL-03 Local social Pazo, O–Igrexa, A Boado 726 m2 
    
ELL-04 Área recreativa Hospital Bruma      2.197 m2

RCL-04 Igrexa parroquial e cemiterio Hospital Bruma 714 m2 
SCL-04(a) Albergue Hospital Bruma 1.408 m2 
SCL-04(b) Local Social Hospital Bruma 967 m2 
    
DPL-05 Campo de fútbol Cruceiro, O Cabrui 12.528 m2 
RCL-05 Igrexa parroquial e cemiterio Igrexa, A Cabrui 2.239 m2 
SCL-05(a) Centro social Cruceiro, O Cabrui 1.417 m2 
SCL-05(b) Antiga escola e pista de tenis Cruceiro, O Cabrui 1.203 m2 
    
ELL-06 (a) Parque rural Igrexa, A Castro 2.319 m2 
ELL-06 (b) Espacio Libre O Lago Castro 240 m2 

RCL-06 Igrexa parroquial e cemiterio Igrexa, A Castro 2.989 m2 
SCL-06 Local social Vila, A Castro 2.789 m2 
     
DPL-07 Pista deportiva Fachas Cumbraos 892 m2 
ELL-07(a) Campo da festa Mesón de Varela, O Cumbraos 1.096 m2 
ELL-07(b) Parque rural Igrexa, A Cumbraos 4.339 m2 
RCL-07 Igrexa parroquial e cemiterio Igrexa, A Cumbraos 1.727 m2  
SCL-07(a) Local social Igrexa, A Cumbraos 113 m2 
SCL-07(b) Escola Fachas Cumbraos 472 m2 
     
DPL-08(a) Campo de fútbol Fraga da Lata, A Lanzá 10.637 m2 

DPL-08(b) Centro escolar e pavillón 
polideportivo Fonte Lanzá Lanzá 4.655 m2 

ELL-08 Parque rural Lanzá Lanzá 2.699 m2 
RCL-08 Igrexa parroquial e cemiterio Lanzá Lanzá 1.716 m2 
SCL-08 Centro social Empalme, O Lanzá 1.063 m2 
     
DCL-09 Escola E.E.I. de Mesía Cruceiro, O Mesía 1.727 m2 
RCL-09 Igrexa parroquial e cemiterio Igrexa, A Mesía 5.166 m2 
REL-09 Capela da Nosa Sra. de Arxán Cruceiro, O Mesía 1.584 m2 
     
DCL-10 Escola E.E.I. de Olás Soutelo Olás 1.529 m2  
ELL-10 Área recreativa Carballa Olás 3.840 m2  
RCL-10 Igrexa parroquial e cemiterio Igrexa, A Olás 1.908 m2 
REL-10 Ermida de San Cidre Queiroa de Arriba Olás 792 m2 
     

RCL-11 Igrexa parroquial e cemiterio Igrexa, A Visantoña 2.269 m2 
     
RCL-12 Igrexa parroquial e cemiterio Campo da Igrexa Xanceda 2.159 m2 
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SRX-01 Depósito Castiñeiras Albixoi 4.679 m2 
     
SRX-02 Depósito Pico, O Cumbraos 2.018 m2 
     
SRX-04 Depuradora Próx. Fonte Lanzá Cumbraos 10.687 m2 
     
ELX-01 Campo da festa Igrexa, A Mesía 5.699 m2 
DPX-05 Campo de fútbol Próx. Sobrado Mesía 12.104 m2 
SRX-06 Depuradora Ponte Feás Mesía 7.126 m2 
     
DPX-01 Polideportivo municipal Mato de Arriba Olás 3.399 m2 
     
DCX-01 Centro E.E.I. de Visantoña Pedrouzo, O Visantoña 3.011 m2 
DPX-02 Pavillón polideportivo Pedrouzo, O Visantoña 5.708 m2 
DPX-03 Campo de fútbol Painceiras, As Visantoña 31.414 m2 
ELX-02 Campo da Festa A Igrexa Visantoña 1.999 m2 
SAX-01 Centro de saúde As Painceiras Visantoña 2.169 m2 
SCX-01 Antiga escola O Pedrouzo Visantoña 903 m2 
SRX-05 Depuradora Próx. As Painceiras Visantoña 7.714 m2 

ZVX-01 Aula da natureza e Museo 
etnográfico As Painceiras Visantoña 51.248 m2 

     
ADX-01 Casa do Concello Campo da Igrexa Xanceda 887 m2 
DCX-02 Centro C.P.I. de Xanceda Os Corrillos Xanceda 12.545 m2  
DPX-04 Conxunto Deportivo Mata Xanceda 22.196 m2 
ELX-03 Praza do Concello Campo da Igrexa Xanceda 1.759 m2 
SAX-02 Consultorio local Campo da Igrexa Xanceda 453 m2 
SCX-02 Casa da Cultura Campo da Igrexa Xanceda 1.917 m2 
SRX-03 Depuradora Prox. Urb. Xanceda Xanceda 2.746 m2 
ZVX-02 Zona verde Mata Xanceda 9.642 m² 
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CAPÍTULO 3- MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

3.1.- O MODELO DE ASENTAMENTO PROPOSTO E A ESTRUTURA 

XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO 
 

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". 

 

A estrutura proposta, que desenvolve este documento de aprobación inicial, parte do criterio 

contrastado co goberno municipal de manter a morfoloxía existente no termo municipal, 

concentrando os novos usos residenciais no núcleo de Xanceda, e o seu entorno máis 

inmediato, e especializando o resto dos núcleos rurais existentes, en tipoloxía de vivenda 

unifamiliar nova ou tradicional rehabilitada, posibilitándose pola aplicación das técnicas de 

reparto de beneficios e cargas previstas na lexislación vixente a obtención do solo necesario 

para dotar ós núcleos dos espacios libres e equipamentos dos que son deficitarios. 

 

Este criterio desenvólvese mediante a asignación de usos globais que se efectúa neste 

documento. Así, planifícase a vivenda colectiva exclusivamente no núcleo de Xanceda, con 

especialización das distintas tipoloxías nas correspondentes zonas, intentando eliminar as 

tipoloxías non axeitadas có medio, como a vivenda unifamiliar en zonas de vivenda colectiva, 

ou certos usos industriais. Nos solos restantes, tendo en conta a tipoloxía maioritaria e os 

antecedentes de planeamento, preverase exclusivamente vivenda unifamiliar. 

 

No documento de Estudio do medio rural recóllese o tratamento da vivenda unifamiliar nestes 

núcleos, e nos planos de clasificación do solo, clasifícase e protéxese o solo rústico que, por 

diversas características, debe someterse a algún réxime de preservación. O resto do solo 

rústico do termo municipal, en función das súas posibilidades reais de integrarse no 

desenvolvemento urbanístico, e das súas posibilidades de conexión cos sistemas xerais 

propostos, e atendendo tamén ós criterios de aproveitamento racional dos recursos naturais e 

do desenvolvemento sostible, poderá clasificarse como solo urbanizable, delimitado ou non 

delimitado, e cunhas condicións de desenvolvemento que fican especificadas máis adiante. 

 

Unha vez definido o solo rústico sometido a algún tipo de protección en función dos seus 

valores, e a estructura xeral do sistema viario e os servicios, dentro do ámbito do solo 

urbanizable, á vista das expectativas que coa nova lexislación do solo ábrense para o seu 

desenvolvemento, realízase a delimitación de sectores de solo urbanizable, coa 

consideración de delimitados ou non, en función da súa proximidade ó solo urbano, e da súa 

programación, plasmada na correspondente estratexia do presente Plan Xeral. 

 

Como rede xeral viaria, que estrutura o termo municipal, ademais da autoestrada AP-9 e a 

estrada nacional N-634 xa citadas, disponse da estrada AC-524, que atravesa o concello en 

dirección oeste ata Ordes, partindo da N-634 na zona de Lanza; e que en Xanceda enlaza 

coa AC-223, que, a súa vez, discorre polas parroquias de Mesía e Visantoña, cara o 

noroeste, ata a AP-9, ademais doutras estradas menores da rede provincial e municipal. 

 

Polo que respecta ás infraestruturas de servizos urbanísticos, habería que aclarar que, nestes 

momentos, os datos que figuran no presente PXOM son que o abastecemento de auga serve 

ós principais núcleos das parroquias centrais do concello; sen embargo, aínda un 67,7% das 

vivendas do termo municipal abastécense con sistemas autónomos. No tocante á depuración 

habería que indicar que está moi pouco estendida, xa que só existe no núcleo urbano de 

Xanceda. 

 

No plano de Estructura Xeral e Orgánica do Territorio, reflíctese o trazado de todas as vías 

sobre as que se soporta o crecemento previsto do termo municipal, ficando patente, a 

solución da problemática existente a día de hoxe, e a posibilidade de efectuar o 

desenvolvemento proposto neste documento.  

 

Este documento de planeamento, en canto ó sistema xeral de espacios libres e zonas verdes, 

pretende dar cumprimento ós estándares que en relación a este punto aparecen na 

LOUPMRG. 

 

En canto a equipamentos deportivos, os existentes na actualidade dan suficiente servizo para 

as necesidades da poboación, co complexo deportivo de Mata-Xanceda, os pavillóns 

polideportivos de Xanceda, Olás, Visantoña e Lanza, as pistas multideportivas de Xanceda e 

Voado, e os campos de fútbol de Visantoña, Mesía, Albixoi, Xanceda, Olás e Cabrui. 

 

Os equipamentos escolares, sanitarios, administrativos, socioculturais, etc. están distribuídos 

por todo o termo municipal. 

 

3.2.- XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA 
 

3.2.1.- CRITERIOS DE CARÁCTER XERAL APLICADOS 
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A redacción do PXOM do Concello de Mesía, para substituír ás Normas Subsidiarias 

municipais, parte co propósito de adaptar a normativa urbanística á lexislación vixente, e o 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 posibilita, evitando que o proceso urbanizador xere desequilibrios, e polo contrario, 

poida ser utilizado para mellorar a realidade física existente e o nivel de equipamentos e 

servicios. 

 

En tendencia da consecución destes fins, plantéxanse os seguintes obxectivos e criterios de 

carácter xeral: 

 

A) Reestruturación 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) Manter as delimitacións derivadas das actuais Normas Subsidiarias municipais. 

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 establece este obxectivo en relación 

co patrimonio arquitectónico e cultural. 

C.3) Acadar 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 produtos vinculados ó sector primario. 

 

D) Dotación de elementos comunitarios: 

 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a establecer 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. 

 

3.2.2.- CRITERIOS SECTORIAIS 

 

A formulación e realización do PXOM para o municipio de Mesía ten unha orientación 

destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, equilibrado e de 

desenvolvemento sostible, no que a estructura xeral e orgánica do mesmo resolva as 

disfuncionalidades fundamentais que o municipio presenta, e permita sentar as bases da 

ordenación municipal futura, para acadar as mellores condicións e calidade de vida para os 

seus habitantes. 

 

A formulación do PXOM preparará ó municipio para resolver os actuais problemas de 

modernización, á procura dun maior dinamismo dos sectores produtivos, sobre todo o 

industrial, sendo capaz de prever unha medra continuada e sostida nos próximos anos. 

 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, clasifícase o solo urbano como unha simple 

constatación de feito dos condicionantes que a tal efecto establece o Artigo 11 da LOUPMRG, 

así como os solos urbanizables e rústicos, tendo en conta o conxunto de obxectivos 

urbanísticos. 

 

O PXOM plantéxase como obxectivo, favorecer o desenvolvemento cualitativo de Mesía e ser 

eminentemente realista, e capaz de ser levado á práctica, permitindo acadar a materialización 
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das determinacións do planeamento que se fixan, nos prazos que se determinan. Un Plan 

Xeral no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de xestión urbanística e a 

capacidade da Administración actuante sexa notoria e patente. 

 

Como desenvolvemento deste obxectivo xeral, considérase, así mesmo, obxectivo básico 

para o conxunto do termo municipal, coñecer a vocación fundamental de cada parte do seu 

solo, a fin de recuperar de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades agrarias, 

industriais e comerciais: potenciar as comunicacións e os servicios comunitarios, e favorecer 

o máximo rendemento posible a través das determinacións de planeamento que se lle asigne 

a cadanseu tipo de solo. 

 

Para iso, e en directa relación cos problemas urbanísticos detectados, defínese a 

continuación o sistema de obxectivos urbanísticos sectoriais que a redacción do Plan Xeral 

persegue. 

 

3.2.2.1.- Criterios en orden a acadar o acabado e mellora do modelo e medio urbano 

existentes 

 

O obxectivo fundamental, no actual solo urbano do municipio de Mesía, é o de acadar a súa 

ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completala mediante 

determinacións directas de ordenación e posterior execución. O solo urbano clasificado como 

tal, deriva da aplicación das condicións obxectivas establecidas no artigo 11 da LOUPMRG, 

en función da información urbanística sobre servizos existentes, así como dos antecedentes 

de planeamento.  

 

O PXOM incorpora o planeamento de desenvolvemento vixente na actualidade e en fase de 

xestión e execución. 

 

O solo urbano do termo municipal analízase co máximo detalle posible para coñecer a 

realidade do tecido existente, en relación cos obxectivos básicos comentados, a fin de que as 

medidas propostas sexan factibles de levar á práctica, fuxindo, por tanto, de propostas 

xeralistas, fáciles de formular, pero claramente afastadas dun necesario e eficaz 

pragmatismo.  

 

En resumo, no solo urbano realízanse as seguintes actuacións: 

 

- Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas que no solo urbano teñen carácter de 

ordenanzas da edificación, de forma que se sistematizan, simplifícase a súa aplicación 

práctica, e fan máis alcanzable o seu entendemento ós cidadáns e corrixen e obxectivan 

ambigüidades existentes. 

 

- Conservación e respecto, en xeral, das aliñacións e alturas, tanto vixentes como 

existentes, completando aqueles preceptos normativos que se consideran deficitarios, e 

corrixindo disfuncións detectadas na súa aplicación práctica. 

 

- Pronunciamento específico sobre a forma de asumir o PXOM os plans de segundo grao 

aprobados en desenvolvemento da normativa vixente.  

 

- O logro dun equilibrio entre a dimensión dos núcleos urbanos e as súas dotacións e 

equipamentos, é un dos obxectivos fundamentais do Plan Xeral. Así mesmo, a obtención 

do solo necesario para a ampliación das dotacións existentes, e implantación doutras 

novas, mediante o establecemento dos instrumentos de equidistribución adecuados para 

os actuais propietarios do solo, permite absorber as necesidades da poboación á que 

serven. Inclúense, para a súa obtención, en Areas de Reparto de solo urbanizable ou de 

solo urbano non consolidado. Neste aspecto, o Concello deberá comprometer o seu 

esforzo nos próximos anos de desenvolvemento do Plan, mediante a aplicación directa 

de parte dos seus recursos e a estimulación e o logro de acordos cos propietarios de 

solo, os cales, á súa vez, deberán afrontar con pleno rigor a consecución da culminación 

do proceso de desenvolvemento urbanístico.  

 

- Delimitación das Áreas de reparto, e cálculo dos seus aproveitamentos tipo, conforme 

establece a LOUPMRG. 

 

- Protección dos elementos de patrimonio existentes ou de novo achado. 

 

3.2.2.2.- Criterios específicos nos núcleos rurais 

 

O obxectivo fundamental, no actual solo de núcleo rural do municipio de Mesía, é o de acadar 

a súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completala mediante 

determinacións directas de ordenación e posterior execución. O solo de núcleo rural 

clasificado como tal deriva da aplicación das condicións obxectivas establecidas no artigo 13 

da LOUPMRG, así como das condicións establecidas no Modelo de asentamento 

poboacional e no Estudio do medio rural. 

 

En resumo, no solo de núcleo rural, realízanse as seguintes actuacións: 
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- Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas de forma que se sistematizan, 

simplifícase a súa aplicación práctica, faise máis alcanzable o seu entendemento ós 

cidadáns e corríxense e obxectivan ambigüidades existentes. 

 

- Conservación e respecto, en xeral, das edificacións existentes procurando en cada 

caso englobalas, na medida do posible, dentro da delimitación dos núcleos rurais 

proposta. 

 

- Diminución dos déficits de dotacións, equipamentos e espacios libres existentes no 

conxunto do termo municipal e na periferia dos núcleos rurais de primeira orde. 

 

- Protección dos elementos de patrimonio arquitectónico ou de elementos arqueolóxicos 

existentes ou de novo achado. 

 

3.2.2.3.- Criterios específicos nas áreas para novos asentamentos 

 

Comprenden estas áreas, o solo clasificado como urbanizable, estando regulada a súa 

clasificación polos artigos 14, 21 e 22 da LOUPMRG, que estipulan 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". 

 

Neste documento sinálanse as áreas de solo rústico aptas para a súa incorporación ó 

proceso de desenvolvemento urbanístico como solo urbanizable, en atención ó uso racional 

dos recursos naturais e o desenvolvemento sostible; e aqueloutros que, polo seu valor 

agrícola, forestal, gandeiro ou polas súas riquezas naturais, deben ser preservados. 

 

Acorde coa mencionada lexislación, o PXOM contempla 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 cal 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 plantexa os seguintes 

obxectivos: 

 

- Incluír e definir nas Áreas de reparto, a parte do solo urbanizable que poida ser 

necesaria para conseguir os obxectivos plantexados no PXOM, adscribindo as mesmas 

ós solos de sistemas que se consideran necesarios, a efectos da súa obtención a través 

da aplicación do instrumento do aproveitamento tipo e cesión obrigatoria. 

 

- Prever un tratamento adecuado das áreas para novos asentamentos residenciais, 

canalizando suficientemente o deseño da futura ordenación no propio PXOM, á fin de 

garantir a súa inserción na estructura urbana existente. 

 

- Delimitar as Áreas de reparto e calcular os seus aproveitamentos tipo no solo 

urbanizable. 

 

Para dirixir o posible desenvolvemento das actuacións no solo urbanizable non delimitado, 

fíxanse os seguintes criterios e obxectivos: 

 

- Establecer as condicións para delimitación de sectores, de modo que estes constitúan 

unidades xeográficas e urbanísticas continuas que permitan un desenvolvemento 

adecuado en plans parciais. 

 

- Establecer a dimensión mínima dos sectores, garantindo coa mesma que se permita a 

reserva de dotacións derivada da lexislación urbanística. 

 

- 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. 

 

- Establecer as limitacións e restricións sobre intensidades de usos, usos globais e 

tipoloxías edificatorias, 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. 

 

3.2.2.4.- Criterios específicos para o solo rústico 

 

O obxectivo xeral que o PXOM se plantexa para esta clase de solo é a revisión da 

delimitación daquelas áreas que deben ser obxecto de especial protección fronte ó proceso 

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

intrínsecas naturais, ou porque así o requiran os seus actuais usos, a lexislación sectorial, ou 

en razón dos seus valores paisaxísticos, históricos, arqueolóxicos, científicos, ambientais, 

culturais ou outros de similar natureza, segundo establece o artigo 15 da LOUPMRG. 
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Este obxectivo tradúcese directamente na protección das áreas de interese medioambiental 

ou bioecolóxico, ou de interese pola súa capacidade agrícola, gandeira ou forestal, 

consideradas na información urbanística, e que realmente teñan este valor. 

 

Como segundo obxectivo neste tipo de solo, o PXOM contempla as condicións das 

edificacións permitidas no mesmo, de acordo co sinalado nos artigos 36 a 40 da LOUPMRG. 

 

3.2.2.5.- Obxectivos e criterios socioeconómicos 

 

A situación actual do termo municipal, o proceso modernizador das explotacións 

agropecuarias, o forte desenvolvemento que se espera que experimente o tecido empresarial 

coa creación de dous polígonos industriais (un desenvolto e outro en vías), a terciarización 

das principais actividades económicas do concello, contraposto cos baixos índices de 

natalidade e o envellecemento da poboación, fai necesario que o PXOM contemple medidas 

tendentes a fomentar a fixación da poboación no termo municipal, que corrixan a tendencia 

de desprazamento a concellos limítrofes. 

 

As xestións con diversos operadores de solo e propietarios do mesmo durante a redacción e 

vixencia do Plan, orientaranse a conseguir os seguintes obxectivos: 

 

- Mellora e modernización das explotacións agrícolas e gandeiras, establecéndose a 

protección agrícola do solo destinado a este fin. 

 

- Mellora das infraestructuras de transporte e comunicacións que discorren polo 

municipio, que sen dúbida algunha, estimularán o tecido empresarial local. 

 

- Potenciación dos valores ambientais e paisaxísticos do termo municipal, como 

xeradores dunha industria de lecer e recreo. 

 

3.2.2.6.- Obxectivos e criterios en orden a resolver problemas estruturais 

 

Contémplanse neste apartado as necesidades a cubrir polos novos sistemas xerais que 

completen a estructura urbana e eliminen as disfuncionalidades observadas no momento 

actual. 

 

Así, fundamentalmente, prevese a corrección das deficiencias observadas nas infraestruturas 

de transporte e comunicacións expostas no catálogo de problemas, mediante: 

 

- Difusión e dotación de accesibilidade a todo o territorio, de maneira que ningunha parte 

do mesmo fique marxinada ou disgregada, e á vez, se evite a interferencia funcional co 

núcleo urbano, mediante a mellora da actual rede, que eviten o estrangulamento do 

tráfico ó atravesar os distintos núcleos. 

 

- Establecemento das necesarias conexións entre a rede viaria municipal e o sistema 

viario metropolitano e comarcal. 

 

- Mellora da rede interior de intercomunicación entre os diversos núcleos, mediante un 

estudio pormenorizado do seu trazado que elimina os problemas puntuais de ordenación 

existentes ó longo da mesma. 

 

3.2.2.7.- Consecución do sistema xeral de espacios libres 

 

É vontade municipal que o PXOM se plantexe como obxectivo dotar ó planeamento dos 

mecanismos de xestión que fagan posible a obtención de solos de interese paisaxístico, 

naturalístico e forestal da forma máis inmediata no tempo, a fin de obter o solo necesario e os 

recursos para a súa execución, mediante a súa inclusión nas áreas de reparto. 

 

Neste sentido, preténdese a creación dunha grande zona verde á beira do Tambre, 

coincidindo coa súa inclusión na Rede Natura de espacios protexidos. 

 

Por último, o estudio pormenorizado da totalidade do medio rural do termo municipal, 

carrexará a reserva de espacios con valor natural localizados dentro dos núcleos ou nas súas 

proximidades, que serán reconvertidos para o uso público e mellora da calidade de vida de 

toda a poboación. 

 

3.2.2.8.- O tratamento dos equipamentos que constitúen o sistema xeral 

 

Mesía necesita a regulación dalgúns aspectos dos seus equipamentos, fundamentalmente, 

efectuar a reserva de solo que posibilite a súa ampliación e adecuación segundo as 

necesidades da poboación, á fin de impedir a falta ou escaseza destes, ou, nalgúns casos, a 

nova implantación dos mesmos. 

 

Unha vez analizados os diversos equipamentos, deducíronse os seguintes obxectivos, 

criterios e actuacións. 

 

3.2.2.8.1.- Equipamento docente 
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O coidado e mellora da dotación docente considérase fundamental como fórmula de mellora 

da preparación dos habitantes máis xoves do municipio, o que lles permitirá acceder a 

traballos máis cualificados. 

 

A ausencia de competencias municipais na planificación da rede de centros, obriga a que no 

PXOM, por parte do municipio, so sexa posible efectuar as reservas de solo para a súa 

implantación no caso de que pola Administración competente se decida a súa realización. 

 

Estudadas as necesidades da poboación actual, estímase suficiente a dotación existente nos 

núcleos de Xanceda e Visantoña (primaria e secundaria), ademais das escolas unitarias 

repartidas por varias parroquias (nalgún caso reconvertidas a escolas infantís). Por outro 

lado, o sistema de crecemento previsto, en base a bolsas de solo urbanizable, garante que, 

en caso de existir aumentos grandes de poboación, as necesidades deste tipo de 

equipamentos fiquen suficientemente cubertas. 

 

3.2.2.8.2.- Equipamento sanitario 

 

Non se observaron problemas funcionais na rede existente de equipamentos nesta materia.  

 

Non obstante, a medra da poboación no núcleo urbano obrigará a potenciar os Centros de 

Saúde existentes en Xanceda e Visantoña. 

 

3.2.2.8.3.- Equipamento asistencial 

 

O envellecemento paulatino da poboación acrecenta o déficit deste tipo de servicios existente 

no concello. A falta de compromiso por parte das distintas administracións implicadas fan 

inviable poder prever desde o planeamento municipal a localización dalgún destes 

equipamentos. 

 

3.2.2.8.4.- Equipamento sociocultural 

 

A descentralización e o pequeno tamaño deste tipo de equipamentos é o modelo 

predominante nos municipios rurais de Galicia. Mesía englóbase dentro desta categoría con 

centros sociais ou veciñais repartidos polas distintas parroquias, moitas veces teleclubes ou 

escolas unitarias reconvertidos a locais sociais, ás veces casa de cultura, e que dan servizo 

abondo ás necesidades da poboación. Non obstante, obsérvase nalgún deles unha escasa 

dotación e investimento para este tipo de centros, que se considera que debería ser corrixida. 

 

3.2.2.8.5.- Equipamento deportivo e zonas verdes 

 

No referinte a instalacións deportivas, a existencia das mesmas en case todas as parroquias 

do termo municipal: campos de fútbol, pistas deportivas, piscina e ximnasio municipal, permite 

afirmar que as existentes constitúen unha reserva suficiente para as previsións de poboación. 

 

3.2.2.8.6.- Equipamento relixioso 

 

O número e distribución de centros parroquiais dentro do termo municipal, considérase 

adecuado ás necesidades actuais da poboación 

 

3.2.2.8.7.- Cemiterios 

 

Se o modelo de cemiterio que se quere no municipio de Mesía é o parroquial, semella 

suficiente o número deles existente, facendo as ampliacións contiguas ou independentes 

necesarias nos que teñen esgotado o solo. 

 

3.2.2.9.- Obxectivos, criterios e actuacións dirixidos a resolver os problemas existentes 

nos servizos urbanos básicos e no medio ambiente 

 

O PXOM fixa os obxectivos e criterios nesta materia, sendo os seguintes: 

 

- Ampliación e renovación programada da rede de abastecemento de auga municipal, xa 

que na actualidade só da servizo a unha parte das vivendas do concello. 

 

- Ampliación e renovación programada da rede de colectores e sistema de depuración 

existente, a fin de acadar o 100% de depuración de verquidos. 

 

3.2.2.10.- Accións tendentes á actualización da normativa urbanística 

 

Como xa se comentou, un dos obxectivos primordiais do PXOM é a adecuación da normativa 

urbanística e do planeamento municipal á lexislación vixente e, polo tanto, a actualización da 

normativa é primordial para o logro de dito obxectivo. 

 

3.2.2.10.1.- Marco legal. 

 

O marco legal ó que se adecúa a redacción do PXOM está definido a nivel estatal polo Texto 

Refundido da Ley Suelo; e a nivel autonómico, pola Lei 9/2002, de 30 de decembro, de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (LOUPMRG), e as súas 
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posteriores modificacións. A primeira delas, no seu artigo 2, establece a función social que a 

propiedade do solo debe cumprir, e subordina o seu uso ó principio de desenvolvemento 

sostible e ó uso racional dos recursos naturais. 

 

A lexislación autonómica, materializada na LOUPMRG, establece no Capítulo I do Título II, 

Planeamento Urbanístico, sobre clases de instrumentos de ordenación, na súa Sección 3ª, o 

contido do PXOM, sinalando claramente as determinacións que debe conter debendo estas 

“ser congruentes 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.” 

 

As determinacións tanto xerais como particulares para cada tipo de solo regúlanse nos artigos 

56 a 60 da mencionada lexislación. 

  

3.2.2.10.2.- Sistema normativo 

 

A normativa do PXOM parte da contemplada nas vixentes Normas Subsidiarias, modificándoa 

e mellorándoa nas carencias que manifesta para, procurando evitar calquera tipo de 

interpretación subxectiva das súas determinacións, permitir a consecución dos seguintes 

obxectivos: 

 

- Adaptación ó marco legal: xa se xustificou a necesidade e obrigatoriedade de realizar 

este axuste normativo. 

 

- Adaptación da normativa ás novas circunstancias e condicionantes: a nova Normativa 

Urbanística recolle a regulación de usos que non contempla a actual, ben por omisión ou 

por se tratar de novos conceptos de utilización ou produción, así como a adaptación ás 

novas tecnoloxías. 

 

- Adaptación a normas específicas: recóllense tamén aquelas normas específicas de 

carácter xeral e obrigado cumprimento que son de aplicación á edificación, tales como as 

que fan referencia á supresión de barreiras arquitectónicas, protección contra incendios, 

acústica, comunicacións interiores, recollida e tratamento de residuos sólidos ou 

contaminantes, etc., que ata o momento, non estaban incluídas na Normativa ou en 

ordenanzas municipais ou noutros tipos de normativas, facilitando así a súa localización e 

posterior cumprimento e esixencia. 

 

- Adaptación ás esixencias medioambientais: establécense por normativa as medidas 

preventivas do posible impacto ambiental previas á elaboración do planeamento, 

chegando mesmo á definición de normas específicas de protección ambiental nos 

sectores de solo rústico e urbanizable que así o requiran. 

 

- Reaxuste da normativa de usos: inclúense os usos que non contempla a normativa 

actual, cunha implantación que resultou difícil pola súa falta de regulación. 

 

- Reaxuste das ordenanzas: contémplase a modificación daquelas ordenanzas cunha 

posta en práctica dificultosa, sentando claramente os criterios adecuados para a súa 

correcta interpretación. 

 

- O obxectivo destes axustes e adaptacións é a clarificación da Normativa, de acordo coa 

experiencia adquirida, para facela máis alcanzable a todos os axentes intervintes e ós 

encargados do seu control. 

 

3.2.3.- MODELO DE XESTIÓN URBANÍSTICA PROPOSTO 

 

Os criterios que se teñen que seguir para acadar os obxectivos e desenvolver os criterios 

propostos acostuman definirse ó longo do proceso de formulación das determinacións do 

PXOM e, no caso do concello de Mesía, preténdese que sexa o máis consensuado posible 

cos propietarios do solo, administracións públicas e operadores urbanísticos, a fin de permitir 

unha rápida materialización das previsións. 

 

A política urbanística municipal diríxese cara a consecución dun Plan Xeral no que: 

 

- A Corporación Municipal dirixe e controla a evolución urbanística do municipio, 

encauzando as iniciativas privadas que incidan no desenvolvemento urbano. 

 

- A política urbanística do Concello, da cal o Plan é un instrumento operativo, diríxese a 

garantir o adecuado nivel de dotacións, equipamentos e infraestructuras para todos os 

sectores da poboación, a fluidez no prazo inmobiliario, evitando retencións especulativas, 

e o dereito dos cidadáns ós espacios, ambientes, infraestructuras, etc., necesarios para o 

mellor desenvolvemento das esferas de actividade que enmarcan a súa vida. 

 

- A clasificación do solo como urbano limítase á constatación da súa situación de feito 

como tal. O solo rústico protexido está constituído por aquel que debe preservarse da 

urbanización polas súas peculiares características ou condicións que fagan necesaria a 

súa protección, mentres que no solo urbanizable non delimitado se considera que nel 

tense que continuar co uso que corresponde á súa natureza rústica, ata que se crea 

necesaria a súa transformación en urbano a través do proceso urbanizador. A 
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clasificación do solo como urbanizable debe respostar a unha economía de oferta 

concorrente en lugar de tentar liquidar tan só as necesidades de medra vexetativa e 

inmigratoria da poboación do municipio, acorde coas aptitudes e potencialidades dos 

distintos terreos do termo municipal. 

 

- A xestión urbanística municipal, proposta polo Plan, debe levarse á práctica polos 

servicios técnicos municipais en colaboración co equipo administrativo.  

 

En cada unha das clases de solo, a política urbanística municipal diríxese cara ás seguintes 

liñas de actuación en canto á ordenación urbana: 

 

- Comprensión e análise do marco comarcal real do que o municipio de Mesía forma 

parte e que, se ben impide a súa ordenación territorial como un feito illado en si mesmo, 

non debe interferir nin verse interferido pola dos municipios limítrofes. 

 

- Defensa dos valores naturais, medioambientais e produtivos, (agrícolas, gandeiros, 

forestais, paisaxísticos, arqueolóxicos e de recursos naturais), tanto para a selección dos 

solos a protexer como para a posta en valor daqueles que pasen a formar parte dos 

sistemas xerais do municipio, en especial os parques urbanos, así como a posta en valor 

dos núcleo rurais existentes. 

 

- Revisión dos mecanismos de xestión previstos no planeamento vixente que non 

permitiran, ben pola súa complexidade, ben por unha disfunción dimensional, alcanzar os 

obxectivos de desenvolvemento propostos naquel. 

 

- Adecuación á lexislación estatal e autonómica vixente das determinacións do 

planeamento actual, mediante a introdución dos mecanismos de planeamento e xestión 

que, en orde a un xusto reparto de cargas e beneficios, se considera necesarios. 

 

En cada unha das clases de solo a política urbanística municipal diríxese cara as seguintes 

liñas de actuación en canto á súa ordenación. 

 

3.2.3.1.- Xestión do solo urbano 

 

A xestión a realizar neste tipo de solo, irá encamiñada a: 

 

- Equilibrar os sistemas xerais e locais, tanto de zonas verdes e espacios libres, como de 

equipamentos e comunicacións. 

 

- Completar a ordenación da área urbana existente. 

 

- Evitar a segregación social, equilibrando as dotacións e equipamentos sociais nas 

parroquias, facilitando, acorde coa nova lexislación do solo, a promoción de vivendas 

sometidas a algún réxime de protección pública. 

 

- Reordenar as áreas de medra perimetral que na actualidade non se atopen ben 

estruturadas. 

 

- Conservar e revitalizar o patrimonio edificado do municipio. 

 

Como instrumento de xestión, introdúcese a delimitación de Áreas de reparto en solo 

urbanizable, con sinalización do aproveitamento tipo patrimonializable polos propietarios do 

solo. 

 

Tamén, para os casos puntuais que se presentan, onde a clasificación do solo como urbano 

consolidado é indiscutible en base a edificacións existentes que se pretenden transformar 

pola súa inadecuación ás previsións ou obxectivos do plan, ou solares inadecuados para 

servir ás necesidades da edificación prevista sobre os cales cómpre un proceso 

reparcelatorio, realízase a delimitación de unidades de reparcelación obrigatoria, onde se 

deixa prevista a execución das operacións de transformación necesarias. 

 

3.2.3.2.- Xestión do solo de núcleo rural 

 

No Estudio do medio rural e no Modelo de asentamento territorial procedeuse á delimitación 

daquelas áreas do territorio que "serven de soporte a un asentamento tradicional de 

poboación singularizado. identificable e diferenciado administrativamente nos censos e 

padróns oficiais, que o plan xeral defina e delimite tendo en conta, polo menos, a súa 

inclusión como tal ou na da súa área de influencia en plans anteriores, o número de 

edificacións, a densidade de vivendas, o seu grao de consolidación pola edificación ...". 

 

Preténdese o seu mantemento e potenciación, dentro dos seus actuais límites, na medida do 

posible, co fin de evitar a progresiva perda de habitantes que estean a sufrir, primando os 

usos relacionados coa actividade primaria, para o que se admitirán melloras e pequenas 

ampliacións dos usos agrícolas, gandeiros e forestais. 

 

Déixase prevista a necesidade de redactar Plans especiais de protección, rehabilitación e 

mellora do medio rural, de maneira que se posibilite un desenvolvemento ordenado dos 

núcleos rurais e a creación dos espacios libres e dotacións de que puidesen ser deficitarios. 
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3.2.3.3.- Xestión do solo urbanizable 

 

O tratamento deste tipo de solo no PXOM responde ás seguintes directrices de xestión: 

 

- Definición dun modelo de utilización do solo có máximo apoio da poboación e da 

promoción. 

 

- Realismo na selección e sectorización das áreas para novos asentamentos 

residenciais, industriais e de equipamentos. 

 

- Control da ordenación das novas áreas de desenvolvemento para a súa adecuada 

inserción na estructura urbana xeral. 

 

- Delimitación sectorial para o seu desenvolvemento en Plans Parciais. 

 

- Programación dos sectores nos que exista concertación cos posibles promotores. 

 

- Consecución de parques públicos e espacios libres. 

 

 

3.2.3.4.- Xestión do solo rústico 

 

Para posibilitar a concreción das medidas propostas no Plan neste tipo de solo, atenderase 

ás seguintes pautas: 

 

- Control disciplinado da edificación nas áreas que resulten solo rústico na clasificación 

do solo. 

 

- Protección das áreas de interese bioecolóxico e ambiental. 

 

- Categorización do solo rústico en protección ordinaria e protección especial en función 

dos seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, científicos, naturais, 

paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións de servidumes ou doutra índole. 

 

3.2.4.- CRITERIOS E ESTRATEXIAS DE XESTIÓN DO PLANEAMENTO 

 

A lexislación urbanística diferenza o planeamento (como norma ordenadora de todas as 

actividades que necesitan territorializarse) da xestión do planeamento (como actividades que 

levan a efecto a execución física e xurídica do PXOM). 

 

Sen embargo, a lexislación urbanística establece que os Plans xerais conteñan algunhas 

determinacións que aínda non sendo propias do planeamento si son determinacións que 

figuran no mesmo para facilitar a súa posterior execución unha vez aprobado. 

 

As determinacións de xestión que han de estar contidas no PXOM con carácter obrigatorio 

son: 

 

- División do solo urbano en distritos para asegurar o cumprimento dos estándares de 

reserva mínima para dotacións urbanísticas. 

 

- Delimitación de áreas de reparto en solo urbanizable. 

 

- Establecemento do aproveitamento tipo en cada área de reparto. 

 

3.2.4.1.- Criterios de xestión en solo urbano consolidado 

 

Co obxecto de facilitar no posible a posterior execución do PXOM trátase de: 

 

- Redefinir, aclarar, sistematizar e complementar, aqueles conceptos básicos que, ó 

longo da vixencia das Normas Subsidiarias foron obxecto de diverxencias e xeradores de 

problemas.  

 

- Propor e delimitar zonas de normalización de predios cando fose necesario adaptar a 

configuración física das parcelas en aplicación das determinacións do planeamento. 

 

3.2.4.2.- Criterios de xestión en solo urbanizable delimitado 

 

Con independencia dos Plans Parciais redactados en desenvolvemento do Planeamento 

anterior, actualmente en proceso de execución, que teñan definida e articulada a súa xestión 

mediante determinacións coherentes cos obxectivos do novo Plan Xeral, (plans que o novo 

Plan Xeral incorporará como seus), para o resto deste solo se procede á delimitación 

ponderada dos sectores nos que este fica dividido, para que, sometidos todos eles ós patróns 

de estruturación e ordenación instituídos no Plan Xeral, a delimitación e superficie que 

abranguen sexa a que permita a súa mellor xestión posterior. 
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En función da prioridade das actuacións, fica reflectido e contemplado un prazo para o seu 

desenvolvemento por un dos sistemas contemplados pola lexislación.  

 

3.2.4.3.- Criterios para o calculo do aproveitamento tipo 

 

O PXOM calculará os aproveitamentos tipo, conforme ó establecido nos artigos 113 e 114 da 

LOUPMRG. 

 

 

3.3.- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS PARÁMETROS 

URBANÍSTICOS DA ORDENACIÓN PROPOSTA 
 

3.3.1.- CUANTIFICACIÓN DA CLASIFICACIÓN DO SOLO E AS CAPACIDADES DO 

PLANEAMENTO 

 

Acorde coa definición dos distintos tipos de solo establecida na lexislación vixente, e os 

criterios de clasificación utilizados na redacción do Plan, as superficies sinaladas nos planos 

de clasificación, amosan a seguinte cuantificación porcentual por tipos de solo : 

 

Solo Urbano 22,50 Ha 0,21%

Solo Urbanizable Delimitado 79,19 Ha 0,74%

Solo de Núcleo Rural 497,20 Ha 4,65%

Solo Rústico:  

     . de protección Ordinaria 185,12 Ha 1,73%

     . de protección Agropecuaria 5.340,63 Ha 49,91%

     . de protección Forestal 3.267,20 Ha 30,53%

     . de protección de Augas 814,60 Ha 7,61%

     . de protección de Infraestructuras 230,03 Ha 2,15%

     . de protección de Espacios Naturais 251,13 Ha 2,35%

     . de protección de Patrimonio 12,79Ha 0,12%

TOTAL 10.700,39 Ha 100,00% 
 

Así pois, a superficie total do termo municipal, cuantificada segundo a cartografía en 107 km², 

aparece clasificado como solo urbano, un 0,21% do termo municipal nun único núcleo urbano, 

como solo de núcleo rural coas súas tres cualificacións un 4,65% do termo municipal, 

distribuído en 163 entidades rurais de poboación, un 0,74% como solo urbanizable delimitado, 

e un 94,40% como solo rústico protexido, do que, un 49,91% é de protección agropecuaria, 

un 30,53% é de protección forestal, e un 7,61% é de protección de augas. 

 

3.3.1.1.- Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbano consolidado 

 

Clasifícase como solo urbano consolidado, o solo urbano que, a día de hoxe, presenta 

servicios urbanísticos adecuados á tipoloxía edificatoria á que serven, ben por un proceso 

temporal de consolidación destes ou ben polo desenvolvemento de solos urbanizables 

mediante a redacción do correspondente Plan Parcial. Ademais, e como xa se comentou 

anteriormente, preténdese ter en conta os antecedentes de planeamento en canto á 

delimitación do solo urbano pois, entre outras cousas, parte do esforzo inversor en 

infraestructuras realizado polo concello nos últimos anos, destinouse a dotar a todo o solo 

urbano así clasificado duns servicios urbanísticos adecuados ás necesidades da poboación 

residente. 

 

En virtude disto, clasifícase como solo urbano o seguinte ámbito, definido no plano 

correspondente: 

 

SOLO URBANO RESIDENCIAL DE XANCEDA. Clasifícase como tal, no ámbito de Xanceda, 

o solo urbano xa clasificado nas actuais Normas Subsidiarias, que conta con servicios 

urbanísticos na súa totalidade. A malla urbana está constituída por un conxunto de 

edificacións unifamiliares situadas ó longo da estrada AC-223, así como os equipamentos 

que, dimensionados para todo o termo municipal, se atopan neste núcleo como capital do 

concello. Polo que respecta á cualificación se respecta a tipoloxía dominante en cada unhas 

das mazás resultantes.  

 

Este solo urbano aparecía clasificado nas devanditas Normas Subsidiarias en grande parte 

como solo de núcleo rural e, en base a esta clasificación, foise edificando con vivendas 

unifamiliares illadas ata a súa práctica colmatación. Posteriormente, e dada a densidade 

edificatoria, o concello dotou de servicios urbanísticos á zona creando unha malla de servicios 

urbanos a partir da rede de pistas de concentración parcelaria que serviron de sustento ás 

edificacións que xurdiron amparadas na normativa municipal. Tendo en conta todo isto, e que 

a día de hoxe estas edificacións, coas licencias concedidas, non teñen encaixe legal na 

definición de núcleo rural que dá a LOUPMRG, procede a súa clasificación como solo urbano. 

En coherencia coa única tipoloxía existente, o PXOM prevé para a zona unha ordenanza de 

vivenda unifamiliar illada. 

 

A efectos do presente planeamento e acorde co reseñado no artigo 49 do LOUPMRG, o solo 

urbano mencionado considérase como un único distrito. 
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No presente planeamento mantense a tipoloxía e os aproveitamentos existentes en función 

da ordenanza de aplicación, neste caso, de vivenda unifamiliar, xustificando dita decisión no 

mantemento da tipoloxía edificatoria predominante no núcleo de Xanceda, e en todo o 

concello, e tendo en conta a demanda de vivenda existente a día de hoxe, e a escasa presión 

edificatoria, conceptos axustados no crecemento previsto para o solo urbano durante a 

vixencia do plan. 

 

Naquelas zonas onde non se necesitan procesos de reparto de cargas e beneficios pero si 

reorganización da propiedade poderanse propor e delimitar zonas de normalización de 

predios cando fose necesario adaptar a configuración física das parcelas en aplicación das 

determinacións do planeamento. 

 

CUANTIFICACIÓN DAS PREVISIÓNS DO PLAN XERAL NO SOLO URBANO 

CONSOLIDADO DE XANCEDA 

XANCEDA 

TIPOLOXÍA SUPERFICIE EDIFICABILIDADE SUBTOTAL CONSTRUIDO 

VIVENDA UNIFAMILIAR 
ILLADA 169.994 m2 0,60 101.996 m2 101.996 m2 

TOTAL RESIDENCIAL 169.994 m2  101.996 m2 101.996 m2 

TOTAL SOLO URBANO 169.994 m2   101.996 m2 
 

TOTAL SOLO URBANO CONSOLIDADO DELIMITADO NETO 169.994 m2 

CAPACIDADE TOTAL DO SOLO URBANO CONSOLIDADO 101.996 m2 

CAPACIDADE RESIDENCIAL TOTAL DO SOLO URBANO CONSOLIDADO 101.996 m2 

 

3.3.1.2. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo de núcleo rural 

 

As determinacións e criterios seguidos para a delimitación dos núcleos rurais do municipio 

plásmase no documento do Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Territorial. 

 

A modo de comentario cabería sinalar os seguintes criterios de delimitación: 

- Delimítanse e recoñécense 163 núcleos rurais no municipio. 

- Preténdense respectar na medida do posible os antecedentes de planeamento, 

tentando axustar as delimitacións existentes nas Normas Subsidiarias municipais á 

realidade física, parcelaria e construída. 

- As delimitacións dos núcleos responden ás distintas realidades demográficas destes. 

- As delimitacións vixentes adáptanse na medida do posible ó parcelario e ós accidentes 

naturais existentes, grazas á cartografía da que se dispón. 

- As delimitacións pretenden abranguer todas as edificacións vinculadas ó núcleo, 

reflectindo as dúas realidades existentes no termo municipal: núcleos pechados con 

casarío mesto, onde se atinxen límites de densidade elevados e nos que se pretende 

unha medra moderada na periferia destes, e núcleos espallados ó longo das vías de 

comunicación, onde a densidade é menor e nos que o que se pretende é recoller a 

realidade edificada para completar os espacios intermedios vacantes. 

- As delimitacións propostas, en canto á delimitación do núcleo rural histórico-tradicional, 

adáptanse escrupulosamente ao disposto no artigo 13 da Lei 9/2002 e posteriores 

modificacións, presentando unha consolidación superior ao 50% e procurando englobar 

ás vivendas tradicionais (vivendas cunha antigüidade estimada superior a 50 anos e con 

características propias da zona) que se atopen a menos de 50 m. 

- Nos núcleos nos que existen expectativas de crecemento, postas de manifesto pola 

aparición de novas vivendas, delimítanse como núcleos rurais comúns, en zonas de boa 

accesibilidade e parcelario e topografía adecuados. 

NÚCLEOS RURAIS DELIMITADOS SEGUNDO A SÚA TIPOLOXÍA 

PARROQUIA N. HISTÓRICO-
TRADICIONAL NÚCLEO COMÚN NÚCLEO COMPLEXO 

Formigueiro, O Fraga da Lata, A Carballeira 
Parceiro, O Taberna,A Casanova, A 
Xemerás  Castiñeiras 
  Fraga, A 
  Igrexa, A 
  Lata, A 
  Novás 
  Ousende 
  Pereira 
  Quintás 

Albixoi (Santa María) 

  Torre,A - Xestosa 
    

Augalada Bermui Blancos, Os 
Coruxeira, A Casa de Penas Campo,O 
Muiño de Xan García Paredes Corredoiras, As 

 Regueiro de Abaixo, O-
Sadornín Medio,O-Fonte, A 

 Regueiro de Arriba, O Pobra, A 
  Tamarín 

Bascoi (Santiago) 

  Teixoeiras, As 
    

Espadanedo, O Alto de Aboi Aldin 
Gandarela  Barcia 
Outeiro, O  Barreiro 

Boado (Santiago) 

Vilar de Abaixo, O  Fontorto 
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  Lagares 
  Pazo, O-Igrexa, A 

    
Bruma (San Lourenzo)   Hospital 
    

Candal, O Casanova, A Cruceiro,O 
Picoi Igrexa, A Foucellas, As 
Tieira Pequena, A Santa Uxías Fraga, A 
Zacotes de Arriba Tarroeira, A Mou 
 Vilar, O Río, O-Pazo, O 
 Zacotes de Abaixo Tieira Grande- Raiña, A 
  Vilardevesa-Gandara 

Cabrui (San Martiño) 

   
    

Lago, O Carballeira, A Gosende 
 Naseiro Pazo, O-Igrexa, A 
  Receá 
  Vila, A 

Castro (San Sebastian) 

  Xunqueiras, As 
    

Brea, A Común, O Carballás, Os-Cabra, A 
Castrallón, O Ler Fonte Fría 
Fachas Maruzo, O Montouto 
Granxa, A Meson de Varela, O Piñeiro, O 
 Pico, O Igrexa, A 
 Porta das Matas, A  

Cumbraos (Santa 
María) 

 Ventorrillo, O  
    

Cabanas-Souto, O Empalme, O Outeiro, O 
Fonte Lanzá Empalme de Lanzá, O Rañedo, O 
 Lanzá  Lanzá (San Mamede) 

 Reirís  
    

Gudín Amil Afonsín 
Torre, A Berxa,A Areosa 
 Nosiño Astrai 
 Telleira, A Campo, O 
 Tiñoso Castiñeira, A 
  Cruceiro, O-Vilar 
  Curro, O 
  Escaravelleira, A 
  Feás de Arriba 
  Fondo da Aldea 
  Igrexa, A 
  Leborís 
  Monte, O  
  Outeiro 
  Ponte Feás 
  Recelle 

Mesía (San Cristovo) 

   
    

Carballal, O Cima de Vila Calles, As 
Leborís Mato de Abaixo Carballa, A 
Meilán Xiao, O Hedra, A-Pereiras, As 
  Igrexa, A 
  Mandás-Soutelo 
  Mato de Arriba 
  Piñeiro, O 

Olás (San Lourenzo) 

  Queiroa de Abaixo 
   Queiroa de Arriba 
    

Ribeira, A Calzada, A Busto 
Rochiño Grande, O Covelo Calexo, O 

 Igrexa, A-Pedrouzo, O Escaravelleira-
Carballeira, A 

 Painceiras, As Guitiriz 
 Rochiño Pequeño, O Martices, Os 
 Valga, A Pedrido, O 
  Pousadoiro, O 
  Ricos, Os 
  Seble 

Visantoña (Santa 
Marta) 

  Vilanova 
    

Ordoño Campo, O Arosa 
 Casagrande, A Beledo, O 
 Fonte, A Castro, O 
 Fraga, A Couto, O 
 Granxa Arosa Chamuín 
 Redonda, A Mata (a) 
 Xanceda Vella Pereiras, As 

  Pereiruga-Corredoiras, 
As 

Xanceda (San 
Salvador) 

  Reboredo 
 

Por outra banda, procede calcular a consolidación edificatoria dos núcleos rurais tradicionais 

en base ó seguinte criterio. 

 

A consolidación edificatoria ten que ver en todo caso coa ordenanza de aplicación, pois, para 

edificabilidades baixas, os metros cadrados construíbles deberán ser menores que para 

edificabilidade altas. Por outra banda, lémbrase que de acordo co indicado na LOUPMRG 

todas as superficies construídas sobre rasante computan a efectos de determinar a superficie 

máxima construída. 

 

Tendo en conta isto, procedeuse a superficiar en planta as edificacións existentes nos 

núcleos rurais tradicionais delimitados, e a partir de aquí tomar unha altura media das 

edificacións de 1,8 metros, pois maioría das edificacións residenciais existentes contan con 

dúas plantas e, nalgúns casos, aproveitamento baixocuberta, o que compensa en parte as 

edificacións dunha soa planta. A partir destes datos, obtemos a superficie edificada total 

(estimada). Tendo en conta a superficie total delimitada así como a edificabilidade asignada 

por ordenanza ó solo de núcleo rural histórico-tradicional (0,5m2/m2) e ó núcleo rural común 

(0,25 m2/m2) obtemos a superficie edificable máxima e, polo tanto, o grao de consolidación do 

núcleo, acorde coa ordenación prevista polo PXOM. 

 

Por outra banda, a partir da análise do grao de consolidación podemos obter a capacidade 

máxima residencial do núcleo tanto histórico-tradicional como común, plasmando todo isto na 

táboa que segue a continuación: 
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CONSOLIDACIÓN E CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS-

TRADICIONAIS 
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01.01 Carballeira 6.431 6.073 1.012 1,8 1.822 0,5 59,98 3 2 
01.02 Casa Vella, A     

Albixoi 
(Santa 
María) 01.03 Casanova, A 7.147 6.349 1.832 1,8 3.297 0,5 103,86 3 0 
 01.04 Castiñeiras 14.381 12.441 1.858 1,8 3.344 0,5 53,76 6 5 
 01.05 Fieiteira, A     
 01.06 Formigueiro, O 18.289 17.096 2.388 1,8 4.299 0,5 50,29 5 5 
 01.07 Fraga, A 7.347 6.857 1.372 1,8 2.469 0,5 72,01 2 1 
 01.08 Fraga da Lata, A         
 01.09 Igrexa, A 14.080 12.348 2.496 1,8 4.493 0,5 72,77 6 2 
 01.10 Lata, A 9.332 8.147 1.320 1,8 2.376 0,5 58,33 4 3 
 01.11 Novás 5.491 5.135 1.103 1,8 1.985 0,5 77,30 2 1 
 01.12 Ousende 12.080 11.189 1.972 1,8 3.549 0,5 63,44 5 3 
 01.13 Parceiro, O 4.335 3.631 515 1,8 926 0,5 51,02 2 2 
 01.14 Penedo         
 01.15 Pereira 5.069 4.802 674 1,8 1.212 0,5 50,49 3 3 
 01.16 Quintás 5.107 4.760 1.043 1,8 1.877 0,5 78,86 3 1 
 01.17 Taberna,A         
 01.18 Torre,A - Xestosa 12.869 11.134 3.107 1,8 5.592 0,5 100,45 5 0 
 01.19 Xemerás 14.638 13.262 1.875 1,8 3.375 0,5 50,89 7 7 
          

02.01 Amande 
         

Bascoi 
(Santiago) 02.02 Augalada 7.906 7.184 1.064 1,8 1.915 0,5 53,32 2 2 
 02.03 Bermui         
 02.04 Blancos, Os 3.591 3.414 809 1,8 1.456 0,5 85,31 2 0 
 02.05 Campo,O 6.306 5.691 832 1,8 1.497 0,5 52,60 2 2 
 02.06 Casa de Penas     
 02.07 Corredoiras, As 6.670 6.305 916 1,8 1.648 0,5 52,27 2 2 
 02.08 Coruxeira, A 7.352 6.229 1.079 1,8 1.942 0,5 62,35 3 2 
 02.09 Fondo,O     
 02.10 Fraga,A     
 02.11 Gandarela     
 02.12 Liñarcovo     
 02.13 Medio,O-Fonte, A 8.366 7.325 1.031 1,8 1.856 0,5 50,67 2 2 
 02.14 Muiño de Xan García, O 3.612 3.153 589 1,8 1.061 0,5 67,31 2 1 
 02.15 Paredes         
 02.16 Pedreira, A     
 02.17 Pobra, A 11.834 10.052 1.729 1,8 3.112 0,5 61,92 8 5 
 02.18 Rañoa, A     

 02.19 
Regueiro de Abaixo, O-
Sadornín         

 02.20 Regueiro de Arriba, O         
 02.21 Tamarín 10.831 9.139 1.690 1,8 3.041 0,5 66,56 3 2 
 02.22 Teixoeiras, As 12.296 10.642 1.986 1,8 3.576 0,5 67,20 4 2 
 02.23 Uceira,A     
 02.24 Vilanova     
 02.25 Vilariño     
          
          

03.01 Aldin 6.849 6.124 2.448 1,8 4.406 0,5 143,90 3 0 Boado 
(Santiago) 03.02 Alto de Aboi         
 03.03 Barcia-Gandarela 14.035 11.246 2.213 1,8 3.984 0,5 70,85 9 4 
 03.04 Barreiro 7.267 6.320 1.000 1,8 1.801 0,5 56,98 3 2 
 03.05 Castro, O     
 03.06 Espadanedo, O 22.667 19.170 3.138 1,8 5.649 0,5 58,94 12 8 
 03.07 Fontorto 10.166 8.620 1.762 1,8 3.172 0,5 73,59 3 1 
 03.08 Lagares 10.041 8.950 1.276 1,8 2.297 0,5 51,32 7 7 
 03.09 Outeiro, O 8.438 7.387 1.140 1,8 2.052 0,5 55,56 2 2 
 03.10 Pazo, O-Igrexa, A 17.694 16.028 2.377 1,8 4.279 0,5 53,39 4 3 
 03.11 Vilar de Abaixo, O 8.352 7.179 1.482 1,8 2.668 0,5 74,33 4 1 
          
Bruma 
(San 
Lourenzo) 04.01 Hospital 

38.693 34.424 5.189 1,8 9.341 0,5 54,27 13 11 

          
05.01 Abeneiral, O     
05.02 Braña, A     

Cabrui 
(San 
Martiño) 05.03 Candal, O 7.458 6.407 900 1,8 1.620 0,5 50,55 5 5 
 05.04 Cargas, As     
 05.05 Casanova, A         
 05.06 Casas do Marco     
 05.07 Cruceiro,O 2.564 2.298 362 1,8 652 0,5 56,76 2 2 
 05.08 Foucellas, As 5.317 4.673 1.011 1,8 1.820 0,5 77,91 2 1 
 05.09 Fraga, A 10.700 9.351 1.657 1,8 2.982 0,5 63,78 7 4 
 05.10 Igrexa, A         
 05.11 Mou 14.512 12.456 1.880 1,8 3.384 0,5 54,33 6 5 
 05.12 Picoi 9.460 8.218 1.146 1,8 2.063 0,5 50,20 3 3 
 05.13 Río, O-Pazo, O 4.855 4.135 708 1,8 1.275 0,5 61,66 3 2 
 05.14 Santa Uxías         
 05.15 Tarroeira, A         
 05.16 Tieira da Baiuca,A     
 05.17 Tieira Grande, Raiña, A 7.057 6.453 1.276 1,8 2.296 0,5 71,17 6 2 
 05.18 Tieira Pequena, A 9.104 7.785 1.830 1,8 3.294 0,5 84,64 3 1 
 05.19 Vilar, O    1,8     
 05.20 Vilardevesa-Gandara, A 8.199 7.267 1.115 1,8 2.007 0,5 55,24 4 3 
 05.21 Vilarensal     
 05.22 Vista Alegre     
 05.23 Zacotes de Abaixo         
 05.24 Zacotes de Arriba 5.111 4.669 883 1,8 1.590 0,5 68,10 5 2 
          

06.01 Carballeira, A         
06.02 Gosende 12.214 8.915 1.596 1,8 2.874 0,5 64,46 9 5 

Castro 
(San 
Sebastián) 06.03 Lago, O 12.774 11.054 1.603 1,8 2.886 0,5 52,22 6 5 
 06.04 Naseiro     
 06.05 Pazo, O-Igrexa, A 15.463 11.681 2.008 1,8 3.615 0,5 61,89 5 3 
 06.06 Ponte, A     
 06.07 Receá 10.065 8.338 1.407 1,8 2.533 0,5 60,76 7 5 
 06.08 Telleiro, O     
 06.09 Vila, A 14.410 11.684 1.709 1,8 3.075 0,5 52,65 5 4 
 06.10 Xunqueiras, As 13.805 12.505 2.157 1,8 3.882 0,5 62,09 7 4 
          

07.01 Brea, A 13.606 12.026 2.749 1,8 4.948 0,5 82,29 6 1 
07.02  Carballás, Os-Cabra, A 19.808 16.014 3.227 1,8 5.809 0,5 72,55 7 3 

Cumbraos 
(Santa 
María) 07.03 Casal, O    1,8 
 07.04 Castrallón, O 12.292 11.534 1.982 1,8 3.568 0,5 61,87 4 2 
 07.05 Común, O         
 07.06 Fachas 14.095 11.722 1.823 1,8 3.282 0,5 55,99 8 6 
 07.07 Fonte Fría 17.580 14.420 2.882 1,8 5.187 0,5 71,95 9 4 
 07.08 Granxa, A 11.274 8.315 1.158 1,8 2.084 0,5 50,12 4 4 
 07.09 Igrexa, A 10.205 8.771 1.280 1,8 2.304 0,5 52,54 4 4 
 07.10 Ler     
 07.11 Maruzo, O         
 07.12 Meson de Varela, O         
 07.13 Monte     
 07.14 Montouto 7.220 5.809 1.034 1,8 1.862 0,5 64,09 4 2 
 07.15 Pico, O         
 07.16 Piñeiro, O 18.827 16.006 2.262 1,8 4.071 0,5 50,87 8 8 
 07.17 Porta das Matas, A 5.232 4.562 818 1,8 1.472 0,5 64,50 4 2 
 07.18 Ventorrillo, O         
          

08.01 Cabanas-Souto, O 26.239 23.702 4.431 1,8 7.975 0,5 67,29 11 5 Lanzá (San 
Mamede) 08.02 Empalme, O         
 08.03 Empalme de Lanzá, O (a)         
  Empalme de Lanzá, O (b)         
 08.04 Fonte Lanzá 20.744 17.977 2.506 1,8 4.510 0,5 50,18 11 11 
 08.05 Lanzá         
 08.06 Outeiro, O 8.709 7.619 2.099 1,8 3.778 0,5 99,17 3 0 
 08.07 Rañedo, O 9.542 8.516 1.475 1,8 2.655 0,5 62,36 5 3 
 08.08 Reirís         
          

09.01 Afonsín 8.510 8.510 1.701 1,8 3.062 0,5 71,95 3 1 Mesía (San 
Cristovo) 09.02 Alvite     
 09.03 Amil         
 09.04 Areosa 18.409 16.392 2.611 1,8 4.699 0,5 57,34 8 6 
 09.05 Astrai 21.970 18.287 3.885 1,8 6.993 0,5 76,48 12 4 
 09.06 Berxa,A         
 09.07 Campelo, O     
 09.08 Campo, O 12.445 11.513 2.535 1,8 4.564 0,5 79,28 5 1 
 09.09 Castiñeira, A 11.443 10.455 3.056 1,8 5.501 0,5 105,23 7 0 
 09.10 Cruceiro, O-Vilar 21.414 18.743 3.029 1,8 5.453 0,5 58,19 6 4 
 09.11 Curro, O 3.570 3.421 502 1,8 903 0,5 52,80 2 2 
 09.12 Escaravelleira, A 5.960 5.204 1.249 1,8 2.247 0,5 86,37 3 0 
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 09.13 Feás de Arriba 2.620 2.620 712 1,8 1.281 0,5 97,80 2 0 
 09.14 Fondo da Aldea  7.206 6.422 1.002 1,8 1.804 0,5 56,20 3 2 
 09.15 Gudín 15.984 13.899 1.975 1,8 3.556 0,5 51,16 5 5 
 09.16 Igrexa, A 23.733 19.043 2.969 1,8 5.343 0,5 56,12 11 9 
 09.17 Leborís 4.719 4.392 633 1,8 1.139 0,5 51,86 1 1 
 09.18 Monte, O  14.589 16.839 3.083 1,8 5.549 0,5 65,91 5 3 
 09.19 Nosiño         
 09.20 Outeiro 21.361 19.685 3.052 1,8 5.493 0,5 55,81 8 6 
 09.21 Ponte Feás (a) 2.054 1.701 670 1,8 1.206 0,5 141,79 1 0 
  Ponte Feás (b) 21.427 18.754 2.676 1,8 4.816 0,5 51,36 8 8 
 09.22 Recelle (a) 3.490 3.238 659 1,8 1.185 0,5 73,22 2 1 
  Recelle (b) 2.983 2.806 533 1,8 960 0,5 68,42 2 1 
 09.23 Sobrado     
 09.24 Telleira, A         
 09.25 Tiñoso 9.527 8.373 1.172 1,8 2.109 0,5 50,38 5 5 
 09.26 Torre, A 12.143 10.815 2.625 1,8 4.725 0,5 87,39 5 1 
          

10.01 Calles, As 10.134 8.679 1.822 1,8 3.279 0,5 75,56 5 2 Olas (San 
Lourenzo) 10.02 Carballa, A 5.936 5.374 2.617 1,8 4.710 0,5 175,28 3 -1 
 10.03 Carballal, O 15.384 13.037 3.600 1,8 6.480 0,5 99,41 4 0 
 10.04 Cima de Vila     
 10.05 Hedra, A-Pereiras, As 7.098 6.387 668 1,8 1.202 0,5 37,65 2 3 
 10.06 Igrexa, A 7.233 6.464 922 1,8 1.659 0,5 51,33 3 3 
 10.07 Leborís 10.289 9.213 2.876 1,8 5.176 0,5 112,38 6 0 
 10.08 Mandás-Soutelo (a) 40.692 34.816 8.117 1,8 14.611 0,5 83,93 22 4 
  Mandás-Soutelo (b)         
 10.09 Mato de Abaixo 2.360 1.759 384 1,8 692 0,5 78,65 2 1 
 10.10 Mato de Arriba 16.972 14.647 2.979 1,8 5.363 0,5 73,23 7 3 
 10.11 Meilán 7.573 6.185 1.638 1,8 2.948 0,5 95,33 4 0 
 10.12 Piñeiro, O 9.182 8.100 2.234 1,8 4.022 0,5 99,30 5 0 
 10.13 Queiroa de Abaixo 14.882 12.895 2.886 1,8 5.195 0,5 80,58 6 1 
 10.14 Queiroa de Arriba         
 10.15 Xiao, O 10.134 8.679 1.822 1,8 3.279 0,5 75,56 5 2 
          

11.01 Busto 13.067 11.237 2.526 1,8 4.548 0,5 80,94 6 1 
11.02 Calexo, O 7.291 5.895 931 1,8 1.676 0,5 56,87 2 2 

Visantoña 
(San 
Martiño) 11,03 Calzada, A         
 11.04 Castro, O     
 11.05 Covelo         
 11.06 Escaravelleira-Carballeira, A 29.809 25.926 6.838 1,8 12.309 0,5 94,95 18 1 
 11.07 Guitiriz 4.256 3.729 630 1,8 1.135 0,5 60,86 2 1 
 11.08 Igrexa, A-Pedrouzo, O         
 11.09 Martices, Os (a) 9.255 7.897 1.187 1,8 2.136 0,5 54,09 3 3 
 11.10 Painceiras, As         
 11.11 Pedrido, O  5.038 4.112 661 1,8 1.190 0,5 57,89 3 2 
 11.12 Pousadoiro, O 20.624 17.242 2.990 1,8 5.382 0,5 62,42 10 6 
 11.13 Ribeira, A 27.022 23.938 6.409 1,8 11.536 0,5 96,38 15 1 
 11.14 Ricos, Os 6.276 5.088 1.438 1,8 2.589 0,5 101,77 5 0 
 11.15 Rochiño Grande, O 11.350 9.463 2.853 1,8 5.135 0,5 108,53 6 0 
 11.16 Rochiño Pequeño, O         
 11.17 Seble 26.846 23.113 3.865 1,8 6.957 0,5 60,20 13 9 
 11.18 Valga, A         
 11.19 Vilanova 6.610 5.900 1.945 1,8 3.501 0,5 118,69 4 0 
          

12.01 Arosa 26.621 25.020 4.442 1,8 7.995 0,5 63,91 10 6 
12.02 Beledo, O 13.725 12.430 2.379 1,8 4.282 0,5 68,90 6 3 

Xanceda 
(San 
Salvador) 12.03 Camiños, Os         
 12.04 Campo da Igrexa         
 12.05 Campo, O         
 12.06 Casagrande, A         
 12.07 Casanova, A         
 12.08 Castro, O 2.533 2.293 786 1,8 1.415 0,5 123,42 2 0 
 12.09 Corrillos, Os         
 12.10 Couto, O 4.238 3.839 482 1,8 868 0,5 45,20 2 2 
 12.11 Chamuín 8.555 6.867 1.066 1,8 1.920 0,5 55,91 3 2 
 12.12 Fonte, A         
 12.13 Fraga, A         
 12.14 Granxa Arosa         
 12.15 Mata (a)         
  Mata (b) 6.938 8.626 1.625 1,8 2.926 0,5 67,84 4 2 
  Mata (c)         
 12.16 Ordoño 14.659 12.796 2.065 1,8 3.717 0,5 58,10 5 4 
 12.17 Pereiras, As 4.213 3.659 541 1,8 975 0,5 53,27 2 2 
 12.18 Pereiruga-Corredoiras, As 16.442 15.196 2.225 1,8 4.005 0,5 52,70 4 4 
 12.19 Reboredo 5.788 4.871 833 1,8 1.499 0,5 61,56 3 2 
 12.20 Redonda, A         
 12.21 Xanceda Vella         
          

  TOTAL 1.382.449 1.210.492 229.078  412.341   620 328 
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01.01 Carballeira 8.637 7.628 361 1,8 651 0,25 34,12 5 10
01.02 Casa Vella, A    

Albixoi 
(Santa 
María) 01.03 Casanova, A 5.230 4.692 308 1,8 555 0,25 47,32 1 0
 01.04 Castiñeiras 17.537 15.251 866 1,8 1.559 0,25 40,89 1 1
 01.05 Fieiteira, A    
 01.06 Formigueiro, O    
 01.07 Fraga, A 3.963 3.604 177 1,8 318 0,25 35,28 1 2
 01.08 Fraga da Lata, A 11.209 10.418 555 1,8 999 0,25 38,36 2 3
 01.09 Igrexa, A 22.342 16.993 808 1,8 1.454 0,25 34,23 2 4
 01.10 Lata, A 28.163 25.444 1.260 1,8 2.268 0,25 35,65 3 5
 01.11 Novás 6.564 5.754 307 1,8 553 0,25 38,46 1 2
 01.12 Ousende 4.590 3.587 324 1,8 584 0,25 65,13 1 1
 01.13 Parceiro, O    
 01.14 Penedo    
 01.15 Pereira 31.681 27.933 2.136 1,8 3.844 0,25 55,05 4 3
 01.16 Quintás 27.007 23.710 3.023 1,8 5.442 0,25 91,81 4 0
 01.17 Taberna,A 10.977 9.637 719 1,8 1.295 0,25 53,73 3 3
 01.18 Torre,A - Xestosa 7.918 7.050 485 1,8 874 0,25 49,56 2 2
 01.19 Xemerás    
           

02.01 Amande    Bascoi 
(Santiago) 02.02 Augalada    
 02.03 Bermui 14.372 12.580 1.993 1,8 3.588 0,25 114,09 2 0
 02.04 Blancos, Os 17.603 15.371 996 1,8 1.793 0,25 46,66 2 2
 02.05 Campo,O 3.666 3.342 176 1,8 316 0,25 37,88 1 2
 02.06 Casa de Penas 14.936 13.547 1.309 1,8 2.357 0,25 69,58 4 2
 02.07 Corredoiras, As 10.907 9.960 910 1,8 1.638 0,25 65,77 1 1
 02.08 Coruxeira, A    
 02.09 Fondo,O    
 02.10 Fraga,A    
 02.11 Gandarela    
 02.12 Liñarcovo    
 02.13 Medio,O-Fonte, A 4.324 3.807 345 1,8 621 0,25 65,23 1 1
 02.14 Muiño de Xan García, O    
 02.15 Paredes 35.474 31.579 1.658 1,8 2.984 0,25 37,80 7 12
 02.16 Pedreira, A    
 02.17 Pobra, A 13.072 11.544 674 1,8 1.214 0,25 42,06 4 6
 02.18 Rañoa, A    

 02.19 
Regueiro de Abaixo, O-
Sadornín 23.485 21.800 1.228 1,8 2.210 0,25 40,54 4 6

 02.20 Regueiro de Arriba, O 6.707 6.199 1.111 1,8 2.000 0,25 129,06 3 0
 02.21 Tamarín 4.241 3.509 170 1,8 306 0,25 34,92 3 6
 02.22 Teixoeiras, As 39.206 34.647 2.597 1,8 4.675 0,25 53,97 5 4
 02.23 Uceira,A    
 02.24 Vilanova    
 02.25 Vilariño    
           

03.01 Aldin 7.725 6.797 431 1,8 777 0,25 45,70 2 2Boado 
(Santiago) 03.02 Alto de Aboi 16.771 12.629 1.547 1,8 2.785 0,25 88,20 4 1
 03.03 Barcia-Gandarela 33.109 29.920 1.560 1,8 2.808 0,25 37,54 5 8
 03.04 Barreiro 40.268 35.848 1.888 1,8 3.398 0,25 37,92 8 13
 03.05 Castro, O    
 03.06 Espadanedo, O    
 03.07 Fontorto 37.417 32.679 2.551 1,8 4.592 0,25 56,21 5 4
 03.08 Lagares 22.053 18.947 1.579 1,8 2.841 0,25 59,99 4 3
 03.09 Outeiro, O    
 03.10 Pazo, O-Igrexa, A 66.252 60.004 4.223 1,8 7.602 0,25 50,68 10 10
 03.11 Vilar de Abaixo, O 5.826 4.837 541 1,8 974 0,25 80,51 2 0
           
Bruma 
(San 04.01 Hospital 28.588 24.994 1.767 1,8 3.181 0,25 50,91 4 4
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Lourenzo) 
           

05.01 Abeneiral, O     
05.02 Braña, A     

Cabrui 
(San 
Martiño) 05.03 Candal, O     
 05.04 Cargas, As     
 05.05 Casanova, A 17.560 1.276 1,8 2.297 0,25 52,31 4 4
 05.06 Casas do Marco     
 05.07 Cruceiro,O 37.625 31.308 2.698 1,8 4.856 0,25 62,04 10 6
 05.08 Foucellas, As 14.149 12.262 569 1,8 1.024 0,25 33,40 3 6
 05.09 Fraga, A 6.515 5.741 471 1,8 849 0,25 59,13 2 1
 05.10 Igrexa, A 12.958 10.992 1.105 1,8 1.990 0,25 72,41 3 1
 05.11 Mou 2.538 2.189 123 1,8 221 0,25 40,43 1 1
 05.12 Picoi     
 05.13 Río, O-Pazo, O 16.857 14.394 804 1,8 1.447 0,25 40,21 3 4
 05.14 Santa Uxías 12.925 11.427 827 1,8 1.488 0,25 52,09 2 2
 05.15 Tarroeira, A 29.266 24.394 1.719 1,8 3.094 0,25 50,73 7 7
 05.16 Tieira da Baiuca,A     
 05.17 Tieira Grande, Raiña, A 13.536 11.651 950 1,8 1.709 0,25 58,69 2 1
 05.18 Tieira Pequena, A     
 05.19 Vilar, O 5.137 4.844 853 1,8 1.535 0,25 126,74 3 0
 05.20 Vilardevesa-Gandara, A 4.627 4.032 192 1,8 346 0,25 34,33 1 2
 05.21 Vilarensal     
 05.22 Vista Alegre     
 05.23 Zacotes de Abaixo 10.317 8.883 605 1,8 1.089 0,25 49,04 3 3
 05.24 Zacotes de Arriba     
           

06.01 Carballeira, A 26.203 20.255 2.220 1,8 3.996 0,25 78,92 7 2
06.02 Gosende 14.507 10.585 938 1,8 1.688 0,25 63,80 2 1

Castro 
(San 
Sebastian) 06.03 Lago, O     
 06.04 Naseiro 4.587 3.903 349 1,8 629 0,25 64,42 2 1
 06.05 Pazo, O-Igrexa, A 7.636 6.549 1.421 1,8 2.557 0,25 156,18 2 0
 06.06 Ponte, A     
 06.07 Receá 26.398 20.261 944 1,8 1.699 0,25 33,54 3 6
 06.08 Telleiro, O     
 06.09 Vila, A 23.338 19.148 1.388 1,8 2.498 0,25 52,18 5 5
 06.10 Xunqueiras, As 20.218 15.833 921 1,8 1.657 0,25 41,86 3 4
           

07.01 Brea, A     
07.02  Carballás, Os-Cabra, A 92.593 67.512 4.016 1,8 7.228 0,25 42,83 13 17

Cumbraos 
(Santa 
María) 07.03 Casal, O     
 07.04 Castrallón, O     
 07.05 Común, O 65.372 53.784 3.602 1,8 6.484 0,25 48,23 12 13
 07.06 Fachas     
 07.07 Fonte Fría 50.274 39.420 2.587 1,8 4.657 0,25 47,25 9 10
 07.08 Granxa, A     
 07.09 Igrexa, A 61.175 52.862 2.914 1,8 5.245 0,25 39,69 10 15
 07.10 Ler 11.832 10.565 516 1,8 929 0,25 35,16 3 6
 07.11 Maruzo, O 18.713 14.268 1.053 1,8 1.895 0,25 53,12 5 4
 07.12 Meson de Varela, O 118.947 92.673 5.067 1,8 9.121 0,25 39,37 20 31
 07.13 Monte     
 07.14 Montouto 10.089 7.508 354 1,8 637 0,25 33,95 2 4
 07.15 Pico, O 20.080 15.104 2.187 1,8 3.937 0,25 104,26 5 0
 07.16 Piñeiro, O 6.112 5.436 262 1,8 472 0,25 34,69 2 4
 07.17 Porta das Matas, A 27.882 25.588 1.821 1,8 3.277 0,25 51,23 6 6
 07.18 Ventorrillo, O 8.916 7.332 447 1,8 804 0,25 43,87 4 5
           

08.01 Cabanas-Souto, O     Lanzá (San 
Mamede) 08.02 Empalme, O 55.029 40.508 4.350 1,8 7.831 0,25 77,32 16 5
 08.03 Empalme de Lanzá, O (a) 52.065 36.559 4.987 1,8 8.976 0,25 98,21 17 0
  Empalme de Lanzá, O (b) 24.893 19.025 1.904 1,8 3.427 0,25 72,05 6 2
 08.04 Fonte Lanzá     
 08.05 Lanzá 53.178 44.526 2.236 1,8 4.024 0,25 36,15 9 16
 08.06 Outeiro, O 25.864 23.050 1.958 1,8 3.525 0,25 61,17 3 2
 08.07 Rañedo, O 22.375 20.011 928 1,8 1.670 0,25 33,38 2 4
 08.08 Reirís 7.782 7.458 1.238 1,8 2.228 0,25 119,50 2 0
           

09.01 Afonsín 23.600 21.248 991 1,8 1.784 0,25 33,58 4 8Mesía (San 
Cristovo) 09.02 Alvite     
 09.03 Amil 21.825 19.639 1.525 1,8 2.745 0,25 55,91 5 4
 09.04 Areosa 11.750 10.451 694 1,8 1.249 0,25 47,79 3 3
 09.05 Astrai 10.988 9.240 550 1,8 990 0,25 42,87 4 5
 09.06 Berxa,A 3.175 2.681 637 1,8 1.147 0,25 171,08 3 0
 09.07 Campelo, O     
 09.08 Campo, O 24.696 21.862 1.325 1,8 2.386 0,25 43,65 4 5
 09.09 Castiñeira, A 12.703 11.071 738 1,8 1.329 0,25 48,02 3 3
 09.10 Cruceiro, O-Vilar 48.069 41.408 1.976 1,8 3.557 0,25 34,36 4 8
 09.11 Curro, O 3.430 3.160 304 1,8 548 0,25 69,33 1 0

 09.12 Escaravelleira, A 5.752 4.831 482 1,8 867 0,25 71,81 2 1
 09.13 Feás de Arriba 17.975 16.796 1.419 1,8 2.554 0,25 60,83 3 2
 09.14 Fondo da Aldea  48.365 41.974 2.617 1,8 4.710 0,25 44,89 9 11
 09.15 Gudín    
 09.16 Igrexa, A 41.637 28.832 2.350 1,8 4.230 0,25 58,69 7 5
 09.17 Leborís 27.000 25.224 2.051 1,8 3.692 0,25 58,55 3 2
 09.18 Monte, O  61.278 52.743 3.619 1,8 6.515 0,25 49,41 11 11
 09.19 Nosiño 1.536 1.338 191 1,8 343 0,25 102,67 2 0
 09.20 Outeiro 19.983 18.033 1.158 1,8 2.084 0,25 46,23 1 1
 09.21 Ponte Feás (a) 38.476 32.181 2.197 1,8 3.954 0,25 49,14 7 7
  Ponte Feás (b) 35.493 29.075 1.417 1,8 2.551 0,25 35,10 8 15
 09.22 Recelle (a) 6.450 5.949 328 1,8 591 0,25 39,71 1 2
  Recelle (b) 21.079 18.999 1.515 1,8 2.727 0,25 57,41 3 2
 09.23 Sobrado    
 09.24 Telleira, A 13.018 9.488 1.006 1,8 1.811 0,25 76,37 2 1
 09.25 Tiñoso 3.995 3.671 182 1,8 327 0,25 35,66 1 2
 09.26 Torre, A    
           

10.01 Calles, As 23.455 20.792 1.210 1,8 2.179 0,25 41,91 4 6Olas (San 
Lourenzo) 10.02 Carballa, A 27.188 23.620 1.313 1,8 2.364 0,25 40,03 4 6
 10.03 Carballal, O    
 10.04 Cima de Vila 21.349 18.945 2.393 1,8 4.307 0,25 90,94 4 0
 10.05 Hedra, A-Pereiras, As 46.456 41.304 2.196 1,8 3.952 0,25 38,27 5 8
 10.06 Igrexa, A 44.492 39.531 3.322 1,8 5.980 0,25 60,51 7 5
 10.07 Leborís    
 10.08 Mandás-Soutelo 70.840 62.927 3.893 1,8 7.008 0,25 44,54 10 12
 10.09 Mato de Abaixo 37.767 32.337 3.315 1,8 5.967 0,25 73,81 10 4
 10.10 Mato de Arriba 42.592 37.459 3.599 1,8 6.478 0,25 69,17 11 5
 10.11 Meilán    
 10.12 Piñeiro, O 6.811 6.045 343 1,8 618 0,25 40,89 1 1
 10.13 Queiroa de Abaixo 28.628 25.592 1.813 1,8 3.263 0,25 51,00 4 4
 10.14 Queiroa de Arriba 28.245 24.570 1.374 1,8 2.473 0,25 40,26 7 10
 10.15 Xiao, O 20.697 18.122 1.582 1,8 2.848 0,25 62,87 4 2
           

11.01 Busto 19.621 17.683 1.398 1,8 2.516 0,25 56,92 2 2
11.02 Calexo, O 8.113 6.918 792 1,8 1.426 0,25 82,47 2 0

Visantoña 
(San 
Martiño) 11,03 Calzada, A 121.327 97.709 10.781 1,8 19.406 0,25 79,44 30 8
 11.04 Castro, O    
 11.05 Covelo 17.375 15.506 2.492 1,8 4.486 0,25 115,73 3 0
 11.06 Escaravelleira-Carballeira, A 25.130 22.527 2.338 1,8 4.209 0,25 74,74 6 2
 11.07 Guitiriz 95.961 86.687 5.141 1,8 9.254 0,25 42,70 14 19
 11.08 Igrexa, A-Pedrouzo, O 108.180 92.053 10.154 1,8 18.277 0,25 79,42 27 7
 11.09 Martices, Os (a) 36.371 31.427 1.902 1,8 3.424 0,25 43,58 12 16
 11.10 Painceiras, As 130.905 103.344 10.503 1,8 18.905 0,25 73,17 37 14
 11.11 Pedrido, O  16.216 13.978 828 1,8 1.491 0,25 42,67 2 3
 11.12 Pousadoiro, O 17.458 15.437 983 1,8 1.769 0,25 45,84 4 5
 11.13 Ribeira, A    
 11.14 Ricos, Os 63.448 52.940 6.060 1,8 10.907 0,25 82,41 13 3
 11.15 Rochiño Grande, O    
 11.16 Rochiño Pequeño, O 9.480 8.204 458 1,8 825 0,25 40,22 2 3
 11.17 Seble 10.618 8.807 430 1,8 774 0,25 35,16 2 4
 11.18 Valga, A 9.678 8.385 655 1,8 1.179 0,25 56,22 3 2
 11.19 Vilanova 10.596 9.571 573 1,8 1.031 0,25 43,10 1 0
           

12.01 Arosa 11.143 9.627 548 1,8 987 0,25 41,01 2 3
12.02 Beledo, O 21.843 19.194 1.377 1,8 2.478 0,25 51,64 4 4

Xanceda 
(San 
Salvador) 12.03 Camiños, Os    
 12.04 Campo da Igrexa    
 12.05 Campo, O 52.616 41.639 6.831 1,8 12.295 0,25 118,12 15 0
 12.06 Casagrande, A 19.953 18.863 1.711 1,8 3.080 0,25 65,31 4 2
 12.07 Casanova, A    
 12.08 Castro, O 3.756 3.306 163 1,8 294 0,25 35,55 1 2
 12.09 Corrillos, Os    
 12.10 Couto, O 12.930 11.105 577 1,8 1.039 0,25 37,42 3 5
 12.11 Chamuín 19.771 16.952 984 1,8 1.772 0,25 41,81 3 4
 12.12 Fonte, A 25.167 20.737 1.154 1,8 2.078 0,25 40,08 4 6
 12.13 Fraga, A 7.363 6.265 486 1,8 874 0,25 55,81 3 2
 12.14 Granxa Arosa 6.414 6.157 1.003 1,8 1.805 0,25 117,29 4 0
 12.15 Mata (a) 15.810 11.903 743 1,8 1.338 0,25 44,95 4 5
  Mata (b) 17.151 15.036 1.959 1,8 3.525 0,25 93,79 2 0
  Mata © 8.839 7.613 1.502 1,8 2.704 0,25 142,08 2 0
 12.16 Ordoño    
 12.17 Pereiras, As 2.677 2.619 130 1,8 233 0,25 35,65 1 2
 12.18 Pereiruga-Corredoiras, As 20.527 18.221 2.645 1,8 4.761 0,25 104,51 6 0
 12.19 Reboredo 19.549 17.607 2.240 1,8 4.031 0,25 91,59 4 0
 12.20 Redonda, A 5.880 4.568 805 1,8 1.449 0,25 126,85 3 0
 12.21 Xanceda Vella 20.296 17.735 1.242 1,8 2.236 0,25 50,43 3 3
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  TOTAL 3.547.279 3.017.095 240.597  433.075 715 606
 

 

Polo que respecta á cuantificación do uso residencial derivada da ordenación, hai que ter en 

conta que a tipoloxía maioritaria das vivendas é a tradicional, cunha superficie destinada a 

uso residencial que rolda os 100 m2 repartidos en dúas plantas e numerosos anexos. Para as 

vivendas non tradicionais estímase unha superficie de arredor de 150 m2 destinados a uso 

residencial, tendo en conta que responden a tipoloxías modernas con programas que 

cumpren as necesidades básicas de habitabilidade e confort. O cálculo da capacidade 

máxima residencial dos núcleos tradicionais realízase a partir dos cadros anteriores. Nos 

núcleos comúns pártese dunha superficie de uso residencial de 150 m2 por vivenda. 

 

A capacidade máxima residencial obtense de multiplicar esta cifra polo número total de 

vivendas, tanto existente como previstas. 

 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE RESIDENCIAL ESTIMADA PARA OS NÚCLEOS 

RURAIS HISTÓRICO-TRADICIONAIS 

 Sup. neta 
delimitada 

Nº vivs. 
existentes 

Superficie 
estimada 

Superficie 
total 

Nº vivendas 
novas 

Superficie 
estimada 

Superficie 
total 

Núcleo rural 
hist-trad 121,05 Ha 620 100 m2 62.000 m2 328 150 m2 49.200 m2

CAPACIDADE RESIDENCIAL DO N.R.HT. 111.200 m²

 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE RESIDENCIAL ESTIMADA PARA OS NÚCLEOS 

COMÚNS 

 
Sup. neta 

delimitada 

Nº vivs. 

existentes 

Superficie 

estimada 

Superficie 

total 

Nº vivendas 

novas 

Superficie 

estimada 

Superficie 

total 

Núcleo rural 

común 
301,71 Ha 715 150 m2 107.250 m2 606 150 m2 90.900 m2

CAPACIDADE RESIDENCIAL DO N.C. 198.150 m²

 

 

3.3.1.3. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbanizable delimitado 

 

A estratexia de desenvolvemento de solo urbanizable responde a dúas expectativas: o solo 

urbanizable de uso residencial segue a pretensión de acadar solo para dotacións urbanísticas 

no contorno da casa de cultura e regularizar certas construccións existentes ó sur do solo 

urbano de Xanceda; o solo urbanizable de uso industrial, a súa vez, busca dous obxectivos: 

por un lado, ordenar e regularizar as industrias e/ou actividades existentes a día de hoxe e, 

por outro lado, xerar novo solo industrial, que aporte posibilidades de novas implantacións 

empresariais no concello. Así, os sectores S-02, S-03 e S-04 teñen por obxectivo organizar e 

delimitar a actividade industrial existente, garantindo a prestación dos servicios dotacionais 

correspondentes. 

 

O sector S-01 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, e ten acceso directo ás estradas 

N-634 e AC-524. O seu obxectivo é dotar ó concello de Mesía dunha bolsa de solo industrial, 

da que carece a día de hoxe, localizada estratexicamente na confluencia das dúas estradas 

máis importantes que vertebran as comunicacións viarias do termo municipal. Con esta 

superficie para uso industrial organízanse as instalacións de Cerámicas Campo, e ofrécese a 

posibilidade de implantación de novas empresas, garantindo os servicios urbanísticos que 

corresponden. Prevese ademais a mellora da accesibilidade ó impórselle ó desenvolvemento 

do ámbito a execución dun by-pass entre a estrada estatal e a autonómica eliminando así o 

enlace que se produce no núcleo do Empalme de Lanzá, de elevada perigosidade viaria. Para 

a rede de saneamento será necesaria a execución con cargo a este desenvolvemento dunha 

nova estación depuradora de augas residuais, ubicada na zona máis baixa do ámbito, e que 

terá capacidade para o núcleo do Empalme de Lanzá, para o propio ámbito e para o ámbito 

veciño S-02. Polo que respecta ó abastecemento xa se aclarou nos apartados precedentes a 

suficiencia do servizo para as previsións de crecemento do PXOM. 

 

 
 

En canto á naturalidade ou potencialidade productiva do ámbito compre indicar que unha 

parte importante xa está ocupada a día de hoxe polas instalacións de cerámicas Campo e na 
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parte restante está ubicado un taller e un restaurante. Trátase esta dunha zona na existe un 

pequeno prado e o resto está recentemente reforestado con eucaliptos de pequeno porte. 

 
Extremo sur do ámbito. 

 
 

 
Ámbito lindante coa estrada N-634 

 

 
Extremo nordeste do ámbito. 
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Extremo noroeste do ámbito con Cerámicas Campo ó fondo 

 

 
Cerámicas Campo. 

 

 

O sector S-02 localízase no núcleo do Empalme de Lanzá, no que conflúen as estradas N-

634 e AC-524, enfrontado ó S-01. A súa finalidade é a regularización da empresa de 

cerámicas Verea, enclave industrial dende hai máis de corenta anos. 

O solo está ocupado na práctica totalidade polas instalacións e zona de almacenamento de 

Cerámicas Verea, abarcando ademais parte da zona de extracción. Así pódese concluír que a 

naturalidade do ámbito ou a potencialidade productiva rústica é totalmente inexistente. 

 

 
 

 
 

No que fai á rede de servizos, o abastecemento considérase suficiente e para o saneamento 

condicionarase o desenvolvemento á execución do sistema de depuración do S-01, ó que se 

conexionará. A tal efecto condicionarase a execución deste ámbito á do sector S-01. A 
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conexión coa rede viaria de estructura xeral realizarase a través da estrada N-634, nun 

enlace compatible co By-pass que se creará como desenvolvemento do sector S-01. 

 

Este ámbito está inmediatamente lindante co humidal  das Capelas e próximo ó LIC do 

Tambre, na zona do rego de Maruzo. Procede polo tanto analizar as posibles afeccións que 

sobre estes ámbitos pode ocasionar o desenvolvemento deste sector. 

 

 
 

Tal e como se pode observar pola zona sur do ámbito discorre o Rego Maruzo que recibe en 

parte as augas do humidal. Para analizar o impacto do solo urbanizable neste humidal 

procedeuse á realización dun traballo de campo específico para, en primeiro lugar, proceder á 

correcta delimitación do elemento natural e, en segundo, a revisar a zona de contacto para 

fixar as oportunas medidas correctoras. 

 

O traballo de campo plásmase na seguinte reportaxe fotográfica: 

 

Na zona leste do humidal a entulleira da fábrica cerámica ten recheado parte deste, sendo a 

día de hoxe tan so recuperable a parte non recheada. Aínda así esta zona, que se decide 

conservar de cara á súa posible recuperación, está nun estado de conservación deficiente, 

motivado pola execución das obras dunha cuneta na pista que vai dende a aldea de Fonte 

Lanzá ata a estrada N-634, que impide que a auga chegue ata o humidal. 

 
 

 
Imaxes dende o interior do humidal cara á entulleira de Cerámicas Verea 
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Imaxes do humidal e da entulleira dende a pista de Fonte Lanzá á N-634 

 
Imaxe do humidal dende a pista de fonte Lanzá ata a estrada N-634, ó oeste das instalacións de 

cerámicas Verea 

 
Imaxe da cuneta que impide o aporte de auga ó humidal. 

 

O resto do humidal así como da rede natura aínda presenta un grao de naturalidade axeitado, 

aínda que con recentes actuacións de corta de vexetación moi negativas. 
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En base a todo o anterior procede clasificar como solo urbanizable S-02 o ámbito xa 

transformado a día de hoxe polas instalacións e entulleira da empresa cerámica existente, 

impoñendo como condición para o desenvolvemento do ámbito a adopción de medidas 

correctoras no borde da actuación que impidan e corrixan o deterioro a que está sometido o 

humidal na actualidade. 

 

No sector S-03 existe unha empresa instalada a día de hoxe, que se corresponde cunha 

carpintería de madeira, que non é unha nova implantación industrial, senón que a súa orixe e 

totalmente artesá, no senso de que os seus propietarios son veciños e naturais de Mesía, e 

os seus antepasados tamén, creadores do edificio-fogar familiar (século XIX) anexo á 

importante industria que é unha ampliación sucesiva da doméstica. 

 

 
 

Carpintería García, S. L. E M.C. Mesía, S. L. é unha única empresa de carpintería de madeira 

integrada por unha unión familiar, sendo unha das industrias máis importante do concello, 

tanto en número de empregados como en volume de facturación, segundo certificado de 

datos económicos realizado por Fair Value Auditores, S. L. con data de 1 de febreiro de 2010, 

no que se especifica: 

- importe neto da cifra de negocio (ingresos) conxunto: 11.314.433 €. 

- número medio de postos de traballo fixos: 69,25 

- número medio de postos de traballo eventuais: 17,92 

- número aproximado de postos de traballo indirectos: 100 

sendo case tódolos empregados fixos veciños do lugar de O Campo, e case todo o equipo 

está integrado por veciños de Mesía. 

 

O sector S-03 dispón, a día de hoxe, dos servizos urbanísticos, excepto rede de sumidoiros. 

Por elo, prevese a necesaria execución dun sistema de depuración de verquidos con cargo ó 

desenvolvemento do ámbito, previa autorización de Augas de Galicia. 

 

Partindo dos anteriores datos e da vontade municipal de manter dita industria, o presente 

PXOM recolle a filosofía da LOUPMRG, expresada na súa Exposición de motivos inicial: 

 

- Segundo o primeiro parágrafo do apartado I, di que a finalidade esencial da mesma é 

mellorar substancialmente a calidade da ordenación urbanística en orde a favorecer o 
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desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio, no senso de “contribuír a elevar a 

calidade de vida e a cohesión social da poboación”. 

- Dito principio recóllese de xeito máis específico no apartado III ó dicir que: “outro dos 

principios obxectivos perseguidos pola vixente lei é mellorar a calidade de vida e a 

cohesión social da poboación asentada no territorio, a través da mellora da calidade do 

planeamento urbanístico”. Igualmente, concrétase que “a posibilidade de expansión dos 

establecementos legalmente establecidos en solo rústico, sen prexuízo de que novos 

establecementos industriais e terciarios se localicen en solos urbanizados axeitados para 

estes usos”. 

 

Tal e como se pode apreciar na imaxe anterior o ámbito clasificado está totalmente 

transformado a día de hoxe nunha boa parte, podendo afirmar que está consolidado pola 

edificación, canto menos nun 50%. 

 

Por outra banda no solo clasificado como urbanizable preténdese por unha parte a 

regularización das actividades existentes e polo outro a súa necesaria ampliación nun corto 

período de tempo, dada a urxencia de ampliación da actividade.  

 

Dende o punto de vista do mantemento da actividade resulta de vital importancia levar a cabo 

nas instalacións existentes unha pequena ampliación posto que a actual carga de traballo non 

se sostén coa superficie xa edificada. 

 

Así, o ámbito clasificado destinado a usos agrarios ó norte da implantación resulta polo tanto 

necesario dende o punto de vista do desenvolvemento urbanístico racional, posto que non 

producirá ningún efecto nas instalacións existentes a súa simple regularización, se non se 

permite a referida ampliación que permita seguir desenvolvendo a actividade. 

 

O sector S-04 sitúase no núcleo de As Painceiras. O uso deste sector, será 

predominantemente terciario, debido á súa localización. Prevese un uso industrial residual, co 

obxectivo de rehabilitar, e non demoler, as instalacións existentes, por considerar a súa 

destrucción un sobrecuste, excesivo en comparación cos efectos positivos a nivel 

socioeconómico para o núcleo rural que pode ter a revitalización das instalacións sinaladas, 

engadidas ó uso terciario previsto no PXOM. 

 

 
Este sector acóllese ó indicado na disposición transitoria décimo terceira da LOUPMRG sobre 

asentamentos xurdidos á marxe do planeamento ó estar claramente consolidado en máis do 

50%. 

 

O S-05 é un pequeno sector situado no extremo sur do solo urbano de Xanceda. A súa 

finalidade vincúlase ó remate sur da trama urbana, conquerir solo dotacional para o conxunto 

do solo urbano marcado pola inexistencia de ámbitos de xestión, e a regularizar certas 

construccións existentes nunha opración de moi baixa densidade que non repercutirá 

significativamente na capacidade residencial do PXOM e polo tanto no seu desenvolvemento 

sostible. A conexión coa rede viaria xeral realizarase a través de viario local, con capacidade 

suficiente para absorber o crecemento proposto. O abastecemento e saneamento está 

garantido a través da conexión coa rede xeral. 

Por último compre indicar que o ámbito atópase en continuidade coa malla urbana de 

Xanceda coa que linda. A súa peculiaridade deriva de que aínda estende máis a malla 

lonxitudinal que conforma a capital municipal de Mesía. Tal e como se expresa no apartado 

correspondente desta memoria, a malla urbana de Xanceda “está definida por unha serie de 

edificacións ó longo da estrada AC-223, con ramificacións cara os núcleos rurais próximos ó 

longo das vías existentes”. Dende ese punto de vista non se pode considerar este ámbito 

como desligado da trama urbana posto que se ubica en continuidade coa xa existente, e o 

único que fai e prolongala. 

Por outra banda, tal e como se pode apreciar na seguinte reportaxe fotográfica, o ámbito, 

aínda que rodeado de solo rústico conformado por prados e masas arbóreas, está totalmente 

transformado a día de hoxe, pola presenza dun tanatorio e un inicio de urbanización xurdida á 

marxe do planeamento. 
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Vista a realidade dos terreos a día de hoxe estímase imposible a recuperación da 

naturalidade perdida, motivo polo cal non se atopa inconvinte dende o punto de vista do 

estado dos terreos e a súa productividade para a clasificación do ámbito como solo 

urbanizable. 

Noutra orde de cousas, a necesidade de regularización das edificacións existentes resulta un 

feito obxectivo. A día de hoxe o edificio do tanatorio está totalmente rematado, pendente de 

licenza de actividade. Na situación de solo rústico esta licenza é inviable resultando que esta 

edificación totalmente rematada quedaría sen uso. Por outra banda tampouco é previsible 

que se vaian a demoler os peches de fábrica xa executados nas fincas lindeiras, impedindo 

polo tanto que o terreo recobre a naturalidade coa que algún día contou. 
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Por outra banda a necesidade deste solo, ademais de pola regularización das actividades 

existentes ven abalada pola necesidade de ampliación dos equipamentos municipais 

existentes. 

A día de hoxe, no conxunto do solo urbano de Xanceda, non existe outro ámbito para 

desenvolver solo, nin existen parcelas municipais nas que ampliar a superficie de dotacións ó 

servizo dos cidadáns. Así, se algún día se considera necesario ampliar as dotacións de 

equipamentos municipais, no núcleo de Xanceda, o único urbano do concello e ademais 

capital municipal, deberá levarse a cabo un proceso de expropiación co incremento de custes 

que para o Concello levará aparellado. 

A clasificación deste solo e o seu desenvolvemento proporcionará ó concello unha 

oportunidade para a obtención de solo destinado a equipamentos, no contorno da Casa de 

Cultura, considerando esta, unha posición axeitada na relación co resto do solo urbano de 

Xanceda. 

Cuestión diferente é a xustificación da necesidade de crecemento en función da demanda de 

vivenda existente na zona. 

A actual crise económica e inmobiliaria, unido ás nulas experiencias de desenvolvemento de 

solo que se teñen levado a cabo no concello fan que unha actuación destas características 

poida ter problemas de viabilidade urbanística por falla de presión inmobiliaria. Así, atendendo 

ó anteriormente exposto procederíase manter a clasificación do solo urbanizable pero 

reducindo considerablemente a edificabilidade e o número de vivendas a executar, de 

maneira que estas se reduzan a consolidar as parcelas xa pechadas e outro pequeno número 

na zona vacante entre estas e a casa de cultura, todo isto reservando o preceptivo espazo 

para equipamentos e zonas verdes. 

Tamén en base á mencionada necesidade de regularizar as edificacións existentes é 

necesario revisar os prazos de execución deste ámbito, todo isto tamén en relación co 

redimensionamento do número de vivendas. 

Así estímase que independentemente da superficie do ámbito non deberá preverse a 

execución de máis de 15 vivendas e a edificabilidade de uso terciario non deberá sobrepasar 

a necesaria para regularizar a actividade do tanatorio existente. Todo isto a desenvolver no 

primeiro quinquenio de vixencia do PXOM. 

As dotacións de equipamentos e zonas verdes concentraranse no contorno da casa de 

cultura. 

Dada a escasa previsión de vivendas, e en base ó indicado no artigo 47.11.f) da Lei 9/2002 

nas súas últimas modificacións, non se preverá porcentaxe de vivenda protexida. 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE ESTIMADA PARA O SOLO URBANIZABLE 

DELIMITADO 

 

Sector Situación Sup. total 
delimitada Uso Aprov. 

(m2/m2) Densidade 
Superficie 
edificable 

total  

Superficie 
edificada 

residencial 

S-01 Empalme 
de Lanzá 514.787 m2 Industrial 0,60 --- 308.872 m2 --- 

S-02 Empalme 
de Lanzá 187.963 m2 Industrial 0,60 --- 112.778 m2

--- 

S-03 O Campo 23.205 m2 Industrial 0,66 --- 15.315 m2 --- 

S-04 As 
Painceiras 29.277 m2 Terciario 0,66 --- 19.322 m2

--- 

S-05 Xanceda 36.713 m2 Resid. 0,12 4,10 viv/Ha 4.773 m2 4.773 m2

TOTAL  791.945 m2    461.060 m2 4.773 m2

 

3.3.1.4. Dimensionamento da capacidade residencial en función das expectativas de 
crecemento 

 

Para falar das expectativas de crecemento, en primeiro lugar compre indicar que a tendencia 

de decrecemento poboacional que ven experimentando o concello de Mesía nos últimos 

anos, exposta xa nos apartados correspondentes da presente memoria, segundo a cal, nos 

últimos quince anos, este concello abandonou a tendencia regresiva, e pasou a estacionaria 

ou lixeiramente regresiva. 

 

A aprobación do PXOM suporá, cos numerosos ámbitos de xestión que se delimitan, unha 

mellora, sen precedentes no concello, nas dotacións de espacios libres, zonas verdes e 

equipamentos. Este factor resultará decisivo para fixar nova poboación nos ámbitos urbanos. 

 

Estes aspectos que estamos a poñer de manifesto son dificilmente cuantificables 

numericamente, pero apoian máis firmemente o dato estatístico do crecemento do parque 

inmobiliario, que é xa unha realidade a día de hoxe e que se espera que o siga sendo. 

 

O crecemento do parque de vivendas no concello de Mesía pódese estimar en torno a 15 

vivendas anuais, aínda que esta cifra debe ser convintemente analizada. Na actualidade, tal e 

como se explicou nos apartados correspondentes da memoria, o concello de Mesía dispón 

para o seu ordenamento municipal dunhas Normas Subsidiarias de Planeamento, aprobadas 

definitivamente no ano 1987. Nestas, a superficie de solo de núcleo rural era case inexistente, 
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non existían zonas de expansión e as poucas vivendas que se levaban a cabo, sobre todo 

dende que entrou en vigor a LOUPMRG, eran as correspondentes ó solo urbano, sendo de 

dubidosa legalidade o resto das vivendas edificadas fóra do solo urbano. Así, é de esperar 

que, unha vez se atope aprobado o PXOM coas novas delimitacións tanto do solo urbano 

como dos núcleos rurais históricos comúns e complexos, se produza un incremento 

considerable no crecemento do parque de vivendas. 

 

Tendo en conta todo o expresado, pódese concluír que as expectativas de crecemento do 

PXOM poden situarse no dobre das actuais, é dicir 30 vivendas/ano, o que resulta coherente 

coa capacidade residencial prevista polo PXOM. 

 

Por último, o novo panorama que se expoñía en parágrafos precedentes referente ás 

posibilidades de crecemento do concello, fan que se poida ser optimista respecto da variación 

á alza da producción de vivendas por ano; é dicir, se o parque de vivendas estaba a medrar 

lixeiramente nunhas condicións demográficas estacionarias, no momento en que se invirta 

esta situación, e o novo planeamento e as novas infraestructuras están en disposición de 

acadalo, o parque de vivendas poderá medar a un ritmo superior ó que o viña facendo.  

 

Á vista de todo isto semella coherente dimensionar o PXOM de Mesía para unha capacidade 

de producción de vivendas estimado máis preta ás do último ano, é dicir, 30 viv/ano. 

 

Pasamos agora a xustificar os cálculos dos que deriva a capacidade do PXOM en novas 

vivendas, en coherencia co crecemento proposto: 

 

- Solo Urbano Consolidado: a capacidade do PXOM en novas vivendas en solo urbano 

consolidado deriva da diferenza entre a capacidade edificatoria total por aplicación das 

ordenanzas correspondentes, e a superficie edificada existente. 

 

Dos datos cartográficos obtense unha superficie edificada existente de 25.137 m2, para 

un total de 49 vivendas existentes a día de hoxe. A capacidade edificatoria do solo 

urbano proposto no PXOM é de 101.996 m2, da cal resultan, seguindo os mesmos 

parámetros de edificabilidade actuais, 199 vivendas. A este número de vivendas 

restámoslle as vivendas xa edificadas, resultando un número de 150 novas vivendas en 

solo urbano consolidado. 

 

- Solo Urbanizable Delimitado de uso residencial: a capacidade residencial deriva da 

aplicación do parámetro de densidade edificatoria previsto para o sector en concreto.  

A capacidade en novas vivendas do solo urbanizable delimitado ascende, polo tanto, a 15 

vivendas. 

 

Destes datos obtense unha previsión de 165 novas vivendas no entorno urbano para o 
período de vixencia de 20 anos sinalado na estratexia do PXOM, cunha produción anual de 8 
vivendas. 
 
No solo de núcleo rural non é esperable a colmatación do 100% do solo previsto nos 
apartados anteriores, considerando este feito como moi difícil de acadar, tanto nos núcleos 
rurais históricos como comúns. Semellante compactación do rural non está acorde co espírito 
da LOUPMRG, senón que, de acordo con dita lei, un dos fins da actividade urbanística debe 
ser harmonizar as esixencias de ordenación e conservación dos recursos naturais e da 
paisaxe rural e urbana co mantemento, diversificación e desenvolvemento sostible do 
territorio e da súa poboación, para contribuír a elevar a calidade de vida e a cohesión social 
da poboación. Para acadar este obxectivo, prevese que a dinámica edificatoria no solo rural 
do concello de Mesía non debería superar o 50% das previsións realizadas en capítulos 
anteriores, polo que a previsión final en solo de núcleo rural é de 455 vivendas novas. 
 
Unha vez calculada a previsión de vivenda nos solos urbano e urbanizable, a producción 
restante ata as 30, é dicir, 20 vivendas/ano, repartiríase entre os núcleos rurais históricos, 
comúns e complexos. Se temos en conta que os datos anteriores podemos concluír que as 
previsións do PXOM son coherentes co crecemento actual do concello. 
 
3.3.1.5.- Ordenación do solo rústico 

 

Establece a LOUPMRG, no seu artigo 15, que constituirán solo rústico os terreos que deban 

ser preservados dos procesos de desenvolvemento urbanístico, indicando a continuación as 

causas desta protección. Na práctica isto fai que, unha vez definido o solo urbano en base á 

malla e ós servicios urbanísticos, os núcleos rurais en base ó recoñecemento dos 

asentamentos e a súa tipoloxía, e o solo urbanizable coma o non protexible con aptitudes 

para ser desenvolvido, o solo rústico sexa o resto do termo municipal. 

 

Unha vez definida a superficie de solo rústico do termo municipal, haberá que determinar o 

tipo de protección aplicable a cada unha das zonas, tomando como base os dados obtidos da 

información urbanística e o estudio do medio rural contidos no presente Plan Xeral. 

 

Así, atendendo á lexislación do solo e ó estudio do medio rural, clasificarase o solo rústico do 

termo municipal como solo rústico de protección ordinaria, agropecuaria. forestal, de augas, 

de infraestructuras, de patrimonio, paisaxística, de espacios naturais. 

 

3.3.1.5.1. Solo Rústico de Protección Agropecuaria 
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CONCENTRACIÓNS PARCELARIAS DO CONCELLO DE MESÍA 

 

DENOMINACIÓN CONCELLOS SUPERFICIE DATA DE INICIO 

Albixoi – Lanzá Mesía 1.576 Ha 01/08/77 
Bascoi (Santiago) Mesía 835 Ha 13/11/81 
Boado (Santiago) Mesía 282 Ha 19/08/67 
Cabrui (San Martiño) Mesía 1.074 Ha 27/10/78 
Castro – Cumbraos Mesía 1.107 Ha 09/02/84 
Mesía (San Cristovo) Mesía 1.273 Ha 22/08/70 
Mesía II – Xanceda Mesía 945 Ha 07/09/95 
Olás (San Lourenzo) Mesía 244 Ha 16/08/68 
Olás II (San Lourenzo) Mesía 413 Ha 05/05/88 
Visantoña (San Martiño) Mesía 390 Ha 16/08/68 
Visantoña II (San Martiño) Mesía 750 Ha 23/02/89 
Xanceda (O Salvador) Mesía 552 Ha 22/08/70 

 

Analizando as datas de aprobación dos decretos das distintas concentracións parcelarias 

pódese constatar que, de acordo co expresado no artigo 32.2.a) da LOUPMRG, ningunha 

concentración ten unha antigüidade inferior a dez anos e, polo tanto, salvo outros motivos de 

produtividade ou tamaño das parcelas, non ten a obriga de se considerar especialmente 

protexida para usos agropecuarios. Polo que respecta á produtividade destes terreos, 

atópase moi minguada, mesmo para usos forestais, pois nunha parte dela afecta a núcleos 

rurais e mesmo a solo urbano ou urbanizable, noutros casos afecta a extensas áreas de 

monte baixo e nalgúns outros o aproveitamento madeirable xa foi talado e substituído por 

monte baixo. 

 

Existen áreas de cultivo libres de edificación de superficie superior a 10 Ha en tódalas 

parroquias, pero sobre todo en Visantoña, Mesía e Bascoi, parroquias situadas ó norte do 

termo municipal. 

 

A capacidade productiva do resto das zonas cultivadas do termo municipal atópase 

relativamente minguada pola invasión indiscriminada de vivendas e plantacións de eucaliptos. 

 

3.3.1.5.2. Solo Rústico de Protección Forestal 

 

As áreas forestais repártense por todo o termo municipal, ás veces invadindo as áreas 

orixinarias de cultivo e poñendo en perigo as edificacións dos núcleos. 

 

Clasifícanse como solo rústico de protección forestal, non tanto polo seu valor ecolóxico, 

como productivo de vital importancia para a economía da zona, as masas forestais existentes 

no termo municipal e que non sexan aptas para incorporar ó desenvolvemento urbanístico. 

 

Ademais da clasificación, no apartado correspondente da normativa, contemplaranse as 

medidas precisas para preservar, tanto os núcleos como as áreas de cultivo, da medra 

indiscriminada das reforestacións. 

 

No concello de Mesía atopamos o seguinte monte público 

 

Elenco Nome do monte Concello Titular Has. plano MVMC 

1516002 Fraga de Areosa Mesía Concello de Mesía 28,75 NON 

 

 

3.3.1.5.3. Solo Rústico de Protección de Augas 

 

No seu día a Confederación Hidrográfica do Norte estableceu uns protocolos relativos á 

protección do medio fluvial e á prevención do risco de inundacións, enmarcado dentro da 

normativa iniciada pola Ley 10/2001, de 5 de xullo, del Plan Hidrolóxico Nacional. Destes 

protocolos obtivéronse os seguintes criterios aplicados pola citada confederación, baseados 

nas áreas de drenaxe dos leitos (A) (véxase a Delimitación de Espacios Fluviais no Alto Miño 

en Meira ou no Río Parga) 

 

- Leitos principais (A>65km2): distancia de protección de 100 m. 

- Leitos secundarios (10km2<A<65 km2): distancia de protección de 50 m 

 

No concello de Mesía non existe ningún río ou regato con cunca superior a 65 Km2, a 

excepción do río Tambre, de carácter claramente supramunicipal. 

 

Así e dada a grande variedade de cuncas de drenaxe que existen no concello, moitas delas 

de moi escasa entidade, óptase polas seguintes franxas de protección, todas elas máis 

conservadoras que as fixadas como criterio xeral pola Confederación Hidrográfica. 

 

- Leitos principais (A>50km2): distancia de protección de 100 m. 

- Leitos secundarios (10km2<A<50 km2): distancia de protección de 75 m 

- Leitos secundarios (5km2<A<10 km2): distancia de protección de 50 m 

- Resto de Leitos (<5 km2): distancia de protección de 25 m 

 

A conca dos respectivos cauces reflíctese nos documentos correspondentes da información 

urbanística. 
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No seguinte cadro resumen, así como no plano de información correspondente, se 

especifican as superficies das diferentes concas: 

 

CONCA PRINCIPAL CONCA 
SECUNDARIA SUBCONCA SUPERFICIE 

(Ha) 
SUPERFICIE 

(Ha) 
SUPERFICIE 

(Ha) 

     

C-1 (Conca do 
río Mero)    912 

     

C-2 (Conca do 
río Tambre)     9.743 

 C-2.1 (Conca 
do río Samo)   5.049  

  C-2.1.1 110   

  C-2.1.2 1.354   

  C-2.1.3 154   

  C-2.1.4 64   

  C-2.1.5 112   

  C-2.1.6 356   

  C-2.1.7 142   

 
C-2.2 (Conca 

do rego da 
Molar) 

  4.693  

  C-2.2.1 723   

  C-2.2.2 583   

  C-2.2.3 93   

 C-2.3 (Conca 
do rego Maruzo)   875  

 
C-2.4 (Conca 

do rego da 
Fontefría) 

  655  

 
C-2.5 (Conca 

do rego da 
Costeira) 

  185  

 
C-2.6 (Conca 

do rego da 
Fraga) 

  98  

 

3.3.1.5.4. Solo Rústico de Protección de Infraestructuras 

 

Segundo a LOUPMRG, identificaranse nos planos de clasificación os terreos destinados a 

infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación, cuadrantes 

no termo municipal de Mesía coas zonas de servidume das estradas, así como as áreas de 

afección das liñas eléctricas, dos gasoductos e oleoducto, e as parcelas destinas a servicios 

urbanísticos fora do solo urbano. 

 

A banda de solo rústico de protección de infraestructuras vinculada ós viarios de titularidade 

supramunicipal faise cadrar coa liña límite de edificación definida na lexislación vixente en 

materia de estradas. 

 

A banda de solo rústico de protección de infraestructuras vinculada ás liñas eléctricas de alta 

tensión elabórase a partir do seguinte esquema: 

 
 

3.3.1.5.5. Solo Rústico de Protección de Espacios Naturais 

 

Delimítanse no planeamento os espacios naturais incluídos na Rede Natura identificados 

como L.I.C. “Sistema Fluvial do Río Tambre”. Inclúese nos planos de clasificación coa 

delimitación publicada no Diario Oficial de Galicia correspondente. 

 

Tamén se clasifican como tal os tres humidais inventariados do termo municipal e que se 

vinculan á cunca do rego Maruzo. 

 

Por último levouse a cabo unha análise dos hábitats inventariados polo Ministerio de Medio 

Ambiente dando como resultado o seguinte cadro. 
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16991 81E025 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

16991 115020 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

16991 411060 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

17680 621331 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

17680 115020 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

17680 81E025 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

17680 411060 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

18182 302022 Desaparecido Na AC-233 Concentración 
parcelaria e estrada 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

18510 309036 En bo estado Marxes do río 
Traveso   

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

18510 81E025 En bo estado Marxes do río 
Traveso   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

19041 309036 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

19041 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

19249 309036 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

19249 303044 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal 
supratemplado hiper-
ultrahiperhúmedo 
cántabro meridional 

Np 

19249 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

19467 823013 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

19477 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

19738 411060 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

19738 115020 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

19738 541032 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional 

  

19738 541038 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncal oligótrofo 
atlántico   

19738 823013 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

19738 541030 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

19738 302018 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

19738 303049 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

19738 621331 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 
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19738 81E025 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

19738 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

19852 309036 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

19852 302022 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

20012 81E025 En bo estado Marxes do río 
Traveso   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

20406 541030 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

20406 621070 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos   

20406 81E025 En bo estado Marxes do río Samo   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

20406 621331 En bo estado Marxes do río Samo   

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

20406 115020 En bo estado Marxes do río Samo   

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

20406 411060 En bo estado Marxes do río Samo   Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

21153 115020 En bo estado Marxes do río Samo   

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

21153 621070 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos   

21153 411060 En bo estado Marxes do río Samo   Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

21153 541032 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional 

  

21153 211012 En bo estado Marxes do río Samo   

Anagallis crassifolia, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes 
azorica, Isolepis fluitans, Juncus 
heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia 
globulifera, Rhynchospora rugosa. 

Praderas enanas 
encharcadas de espiga 
de agua 

Np 

21153 621331 En bo estado Marxes do río Samo   

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

21153 81E025 En bo estado Marxes do río Samo   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

21153 541030 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

21154 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

21738 302022 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Concentración 
parcelaria e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22060 211012 Desaparecido Arbolado Reforestación e fincas 
traballadas 

Anagallis crassifolia, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes 
azorica, Isolepis fluitans, Juncus 
heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia 
globulifera, Rhynchospora rugosa. 

Praderas enanas 
encharcadas de espiga 
de agua 

Np 

22060 302018 Desaparecido Arbolado Reforestación e fincas 
traballadas 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

22060 302022 Desaparecido Arbolado Reforestación e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22299 309036 Desaparecido Nunha pista de 
catastro Excasa entidade 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

22388 302022 Desaparecido No núcleo de 
Gasalla (Frades) Pastos e vivendas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22579 81E025 Desaparecido Regato de excasa 
entidade 

Concentración 
parcelaria 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

22618 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 
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22688 309036 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

22688 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22812 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

23026 823013 Desaparecido Pastos e o núcleo 
de A Fraga 

Fincas traballadas e 
pistas de concentración 
parcelaria 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

23128 302018 Desaparecido Mina Movementos de terra 
dentro da mina 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

23426 302018 Desaparecido Pastos e arbolado 
Reforestación e 
concentración 
parcelaria 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

23426 211012 Desaparecido Pastos e arbolado 
Reforestación e 
concentración 
parcelaria 

Anagallis crassifolia, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes 
azorica, Isolepis fluitans, Juncus 
heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia 
globulifera, Rhynchospora rugosa. 

Praderas enanas 
encharcadas de espiga 
de agua 

Np 

23426 302022 Desaparecido Pastos e arbolado 
Reforestación e 
concentración 
parcelaria 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

23426 302021 Desaparecido Pastos e arbolado 
Reforestación e 
concentración 
parcelaria 

  Brezal-tojal meso-
higrófilo gallego * 

23492 309036 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

23492 302022 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

23575 543115 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Eupatorium cannabinum. 
Herbazales nitrófilos 
cántabro-euskalunes 
con eupatorios 

Np 

23575 302018 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

23575 302022 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

23575 541030 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

23575 115020 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

23575 411060 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

23575 541038 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncal oligótrofo 
atlántico   

23575 621331 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

23575 81E025 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

23575 541032 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional 

  

23636 309036 En bo estado Rego de Xanceda   

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

23636 81E025 En bo estado Rego de Xanceda   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

23636 303049 En bo estado Rego de Xanceda   

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

23636 823013 En bo estado Rego de Xanceda   Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

23636 411060 En bo estado Rego de Xanceda   Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

23636 541038 En bo estado Rego de Xanceda   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncal oligótrofo 
atlántico   

23636 541032 En bo estado Rego de Xanceda   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional 
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24279 621331 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos 

Necesita redelimitación 
por movementos de 
terra e reforestación 
cara u oeste 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

24279 309036 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos   

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

24279 81E025 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

24279 411060 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos   Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 

sampaioanus. 
Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

24279 823013 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos   Genista falcata, Physospermum 

cornubiense, Quercus pyrenaica. 
Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24358 823013 En bo estado Na marxe dereita do 
rego de Moar 

Alterado cara o norte 
pola reforestación 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24529 309036 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

24529 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

24612 81E025 En bo estado 
Incluído na Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

24626 823013 En bo estado Na marxe dereita do 
rego da Fontefria 

Necesita redelimitado 
por reforestación cara o 
norte 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24674 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

24733 302022 Desaparecido Naves Ceramicas 
Verea Construcción de naves 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

24756 823013 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24813 81E025 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

24813 541030 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

24813 621331 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

24813 621042 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula 
erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis 
scorpioides subsp. scorpioides, Rorippa 
microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa xsterilis, 
Veronica beccabunga, Veronica catenata. 

Apiales de berrazas y 
gramas de cien pies   

24944 823013 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Granxa e fincas 
traballadas 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24979 81E025 En bo estado Marxes do río 
Tilleiro   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

24979 621042 En bo estado Marxes do río 
Tilleiro   

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula 
erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis 
scorpioides subsp. scorpioides, Rorippa 
microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa xsterilis, 
Veronica beccabunga, Veronica catenata. 

Apiales de berrazas y 
gramas de cien pies   

24979 621331 En bo estado Marxes do río 
Tilleiro   

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

25413 302022 Desaparecido So prados 
Concentración 
parcelaria e 
reforestación 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

25845 81E025 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

25845 621331 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

25845 115020 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

25845 541030 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

25845 309036 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

25845 303049 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 
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26071 81E025 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

26071 621331 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

26071 621042 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula 
erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis 
scorpioides subsp. scorpioides, Rorippa 
microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa xsterilis, 
Veronica beccabunga, Veronica catenata. 

Apiales de berrazas y 
gramas de cien pies   

26071 226012 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Callitriche hamulata, Callitriche obtusangula, 
Potamogeton filiformis var. filiformis, 
Potamogeton nodosus, Ranunculus fluitans, 
Ranunculus penicillatus, Ranunculus 
pseudofluitans. 

Comunidades de 
Ranunculus 
pseudofluitans y 
Callitriche brutia 

Np 

26071 215011 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Lemna gibba, Spirodela polyrhiza. Comunidades de lenteja 
de agua gibosa Np 

26071 823013 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

26071 541030 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

26088 81E025 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestado e 
movemento de terras 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

26088 309036 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestado e 
movemento de terras 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

26088 303049 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestado e 
movemento de terras 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

26088 823013 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestado e 
movemento de terras 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

26215 541030 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

26215 302022 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

26215 302018 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

26215 303049 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

26987 541032 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional   

26987 621073 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. Marciegales oligo-

mesótrofos con galios   

26987 621333 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo   

26987 621042 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula 
erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis 
scorpioides subsp. scorpioides, Rorippa 
microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa xsterilis, 
Veronica beccabunga, Veronica catenata. 

Apiales de berrazas y 
gramas de cien pies   

26987 215011 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Lemna gibba, Spirodela polyrhiza. 

Comunidades de lenteja 
de agua gibosa Np 

26987 81E025 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

26987 823014 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas acidófilas 
galaico-portuguesas Np 

26987 551031 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Bellis perennis, Cynosurus cristatus, 
Leontodon autumnalis, Phleum pratense 
subsp. pratense, Trifolium repens, Veronica 
serpyllifolia subsp. serpyllifolia. 

Prado mesófilo de 
diente noroccidental 
ibérico mesotemplado   

26987 215517 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Ranunculus hederaceus, Ranunculus 
omiophyllus 

Céspedes de charcas 
dominadas por 
Ranunculus 
omiophyllus   

28184 823013 Desaparecido Arbolado Reforestado Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

28323 621070 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos   

28323 81E025 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

28323 541030 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 
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28323 211011 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Anagallis crassifolia, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes 
azorica, Isolepis fluitans, Juncus 
heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia 
globulifera, Rhynchospora rugosa. 

Praderas anfibias 
enanas de juncos de 
espiga 

Np 

28323 226011 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Callitriche hamulata, Callitriche obtusangula, 
Potamogeton filiformis var. filiformis, 
Potamogeton nodosus, Ranunculus fluitans, 
Ranunculus penicillatus, Ranunculus 
pseudofluitans. 

Comunidades de 
Ranunculus 
pseudofluitans con 
Callitriche lusitanica 

Np 

28323 302022 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

28323 309036 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

28323 115020 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

28323 411060 Desaparecido Arbolado Reforestado Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

28323 621073 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos con galios   

28323 621331 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

28323 722090 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Ctenidium molluscum, Encalypta 
streptocarpa, Moehringia muscosa var. 
catalaunica, Neckera crispa, Polypodium 
cambricum, Polypodium xfontqueri, 
Polypodium xshivasiae, Saxifraga fragilis 
var. fragilis, Saxifraga fragilis var. valentina, 
Tortella tortuosa. 

Vegetación brio-
pteridofítica epífita o 
rupícola, ombrófila y 
esciófila, de suelos 
poco profundos, 
cántabro-atlántica, 
mediterránea ibérico 
oriental y canaria 

Np 

28323 823013 Desaparecido Arbolado Reforestado Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

28323 215042 Desaparecido Arbolado Reforestado   
Comunidades 
dulceacuícolas de 
Potamogeton natans 

Np 

28473 302022 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

 

 

Á vista do anterior procede incluír no PXOM os hábitats remarcados no cadro anterior, 

clasificándoos como solo rústico de especial protección de espazos naturais. 

 

3.3.1.5.6. Solo Rústico de Protección de Patrimonio 

 

Delimítanse no planeamento todos aqueles bens patrimoniais para a súa protección, acorde 

coa lexislación sectorial vixente. Delimítanse como solo rústico de protección de patrimonio 

arqueolóxico tódolos castros, mámoas e demais elementos inventariados e delimitados e 

recollidos nas Normas Subsidiarias vixentes. 

 

3.3.1.5.7. Solo Rústico de Protección Ordinaria 

 

Clasifícase como tal aquel solo que, non reunindo ningún dos valores anteriores, tampouco se 

considera adecuado para a súa incorporación ó desenvolvemento urbanístico, en base a 

criterios de utilización racional dos recursos naturais e desenvolvemento sostible. 

 

En base a isto clasifícanse solos rústicos de protección ordinaria as distintas zonas dedicadas 

a extracción de áridos repartidas por todo o concello. 

 

 

3.3.2. CUANTIFICACIÓN E DEFINICIÓN DE SISTEMAS XERAIS 

 

Os sistemas xerais previstos no Plan Xeral aparecen recollidos nos planos correspondentes 

de clasificación do solo e ordenación. 

 

Procédese a continuación á súa cuantificación e programación a efectos de xustificar os 

parámetros de aplicación derivados da lexislación urbanística e do regulamento de 

planeamento en vigor. 

 

3.3.2.1. Sistema xeral viario 

 

Constitúen o Sistema Xeral viario a totalidade do sistema de estradas nacionais, 

autonómicas, provinciais e municipais que serven de soporte para a comunicación e enlace 

dos núcleos de poboación, así como as vías férreas que atravesan o termo municipal. 

 

Os sistemas xerais viarios recollidos no plano C-00 de Estructura Xeral e Orgánica do 

Territorio, de acordo co estipulado na lexislación vixente garanten unha correcta conexión de 

todas as entidades e núcleos de poboación. 

 

3.3.2.2. Sistema Xeral de Infraestructuras de servizos 
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Tal e como se expresa nos puntos precedentes da presente memoria a capacidade tanto dos 

depósitos como da depuradora son suficientes para as máis optimistas previsións de 

crecemento que se poidan prever no PXOM. 

 

Os depósitos de abastecemento de auga de contan cunha capacidade total de 811 m3 cunha 

captación se 12 m3/h. Cunha dotación diaria estimada de 200 l/hab/día (incluída a proporción 

de usos industriais, tal e como se contempla no Plan Hidrolóxico Galicia-Costa) estes 

depósitos darían servizo a unha poboación aproximada de 4.000 habitantes, teito que, como 

se poderá comprobar nos seguintes apartados, queda moi lonxe de ser superado no presente 

PXOM. Así, sempre que se manteña o actual esquema de distribución, non se considera 

necesario ningún tipo de reforzo. 

 

O abastecemento chega ás parroquias de Xanceda, Lanzá, parte de Cumbraos e parte de 

Albixoi. Nestes momentos está en execución o abastecemento ás parroquias de Mesía e 

Visantoña. 

Estas parroquias, considerando o seu abastecemento integral, acollen unha poboación de 

1.913 habitantes (censo 2010). 

 

Considerando un crecemento do parque residencial do 47% segundo os datos do apartado 

3.3.1.4. e extrapolando este resultado á poboación, obtemos que o actual sistema de 

abastecemento tería que abastecer a un total de 2.812 habitantes, cifra moi inferior que os 

4.000 referidos anteriormente. 

 

A nova depuradora de Xanceda está dimensionada para unha capacidade total 500 HE. A día 

de hoxe está conexionada a esta tan so o núcleo urbano que conta cunha poboación de 123 

habitantes. Tendo en conta a topografía do concello tan so poderán estar conexionadas a 

esta EDAR parte das parroquias de Xanceda e Albixoi, salvo que se acometan custosas 

obras de infraestructura e mantemento. As zonas destas parroquias que se poderían 

conexionar a esta infraestructura aportarían coa poboación actual á EDAR 388 habitantes. 

Segundo os datos anteriores, no máximo desenvolvemento do PXOM esta poboación podería 

alcanzar os 570 habitantes. Así, no máximo desenvolvemento previsible do PXOM deberá 

preverse a ampliación da EDAR e Xanceda ata unha capacidade total de 600 HE. 

 

Por outra banda a previsión de parques empresariais en Visantoña e Campo, de 

regularización de actividades existentes, e en Lanzá, para xeración de novas actividades e 

regularización das existentes, obrigará á execución de novos sistemas de depuración con 

capacidade suficiente para a súa posta en funcionamento. 

 

Inclúese a continuación un listado cos elementos do sistema xeral de infraestructuras así 

como as actuacións a realizar nel. 

 

SERVIZOS URBANÍSTICOS EXISTENTES 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

SRX-01 Depósito Castiñeiras – Albixoi Municipal 4.679 m2

SRX-02 Depósito Pico, O – Cumbraos Municipal 2.018 m2

SRX-03 Depuradora Prox, Xanceda- Xanceda Municipal 3.095 m2
 

SERVIZOS URBANÍSTICOS PROGRAMADOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

SRX-04 Depuradora Próx. a Fonte Lanzá - 
Lanzá Municipal 10.687 m2

SRX-05 Depuradora Próx. As Painceiras - 
Visantoña Municipal 7.714 m2

SRX-06 Depuradora Campo - Mesía Municipal 7.126 m2

 

3.3.2.2. Sistema xeral zonas verdes e espacios libres 

 

Establece a LOUPMRG, no seu artigo 47, que o PXOM deberá prever un Sistema Xeral de 

Espacios Libres e Zonas Verdes de dominio e uso públicos, en proporción non inferior a 15 

metros cadrados por cada 100 metros cadrados de uso residencial. Tendo en conta isto, 

pásase a continuación a cuantificar o número de metros cadrados de uso residencial 

previstos polo Plan. 

 

A capacidade residencial total do PXOM en m2 de uso residencial ascende ás seguintes 

cantidades 

 

Clasificación do solo Superficie total de uso residencial 

SOLO URBANO 101.996 m2

SOLO DE N. HISTÓRICO-TRADICIONAL 111.200 m2

SOLO DE NÚCLEO COMÚN 198.150 m2

SOLO URBANIZABLE 4.773 m2

TOTAL 416.119 m2

 

Por tanto, a capacidade real do Plan Xeral de uso residencial ascende a 416.119 m2. 

 



EXCMO. CONCELLO DE MESÍA PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  
64

As zonas verdes e espacios libres, tanto existentes como previstos polo plan, teñen por tanto 

que ser superiores a 62.419 m2. A xustificación do cumprimento deste estándar exprésase no 

cadro adxunto. 

 

ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES EXISTENTES 

DENOMINACIÓN CÓDIGO LUGAR VINCULACIÓN TITULARIDADE CONEXIÓN 
CON S.X. SUP. 

Campo da Festa ELX-01 A Igrexa (Mesía) Termo municipal Municipal AC-223 5.699 m2

Campo da Festa ELX-02 A Igrexa (Visantoña) Termo municipal Municipal AC-223 1.999 m2

Praza do Concello ELX-03 
Campo da Igrexa 

(Xanceda) 
Solo urbano Municipal AC-223 1.759 m2

Aula da Natureza e 

Museo Etnográfico 
ZVX-01 

As Painceiras 

(Visantoña) 
Termo municipal Municipal Vía municipal 51.248 m2

TOTAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES EXISTENTES 60.705 m2

 

ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADOS 

DENOMINACIÓN CÓDIGO LUGAR VINCULACIÓN TITULARIDADE CONEXIÓN 
CON S.X. SUP. 

Parque do Conxunto 

Deportivo  
ZVX-02 Mata (Xanceda) Termo municipal Municipal Vía municipal 9.642 m2

TOTAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADOS 9.642 m2

 

TOTAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 70.347 m2  

 

Capacidade de uso residencial prevista polo PXOM 416.119 m2 

CUMPRIMENTO DE ESTÁNDARES 

Xustificación de dotación de E.L e Z.V. totais sobre uso residencial 16,90 %

 

Como se pode apreciar no cadro axunto, as dotacións existentes a nivel de espacios libres e 

zonas verdes neste momento eran deficitarias. Cos espacios que se programan, cóbrense 

non só as necesidades da poboación actual, senón as das previsións máis optimistas do 

planeamento en función da clasificación do solo. 

 

Estes espacios libres existentes ou programados e as súas respectivas ampliacións 

localízanse uniformemente repartidos polo termo municipal e preto dos núcleos de poboación 

importantes, de modo que se consegue un certo equilibrio entre posición dos equipamentos e 

concentracións de habitantes que desfrutan os mencionados espacios libres. 

 

Ademais destes espacios libres e zonas verdes de sistema xeral, existen outros de sistema 

local que complementan o equipamento municipal, e que se reflicten no seguinte cadro: 

 

ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES LOCAIS EXISTENTES 

 

TIPO EQUIPAMENTO LOCALIZACIÓN PARROQUIA SUPERFICIE

ELL-01 Parque rural Igrexa, A Albixoi 2.265 m2 

ELL-03 Espacio libre Pazo, O-Igrexa, A Boado 999 m2 
ELL-04 Área recreativa Hospital Bruma 2.197m2 
ELL-06 (a) Parque rural Igrexa, A Castro 2.319 m2 
ELL-06 (b) Espacio Libre O Lago Castro 240 m2 

ELL-07 (a) Campo da festa Mesón de Varela, O Cumbraos 1.096 m2 
ELL-07 (b) Parque rural Igrexa, A Cumbraos 4.339 m2 
ELL-08 Parque rural Lanzá Lanzá 2.699 m2 
ELL-10 Área recreativa Carballa Olás 3.840 m2 

 

3.3.2.3. Equipamentos e dotacións 

 

Da análise efectuada en epígrafes anteriores e da información que se desprende dos planos 

de clasificación e información, hai que sinalar que o concello de Mesía a día de hoxe non é 

deficitario en solo destinado a estes fins. 

Acompáñanse os cadros de equipamentos e dotacións existentes: 

 

EQUIPAMENTOS DE SISTEMA XERAL EXISTENTES 

 

EQUIPAMENTO DOCENTE 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR - PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

DCX-01 Centro E.E.I. de Visantoña Pedrouzo, O – Visantoña Pública 3.011 m2 

DCX-02 Centro C.P.I. de Xanceda Corrillos, Os – Xanceda Pública 12.545 m2 
 

EQUIPAMENTO DEPORTIVO 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

DPX-01 Polideportivo municipal Mato de Arriba – Olás Municipal 3.399 m2 

DPX-02 Pavillón polideportivo Pedrouzo, O – Visantoña Municipal 5.708 m2 

DPX-03 Campo de fútbol Painceiras, As-Visantoña Municipal 31.414 m2 

DPX-04 Conxunto deportivo Mata – Xanceda Municipal 22.196 m2 

DPX-05 Campo de fútbol Revolta do Trigo – Mesía Municipal 12.104 m2 
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EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO  

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

ADX-01 Casa do Concello Campo da Igrexa – 
Xanceda 

Municipal 887 m2 

 

SANITARIO ASISTENCIAL 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

SAX-01 Centro de saúde Painceiras, As-Visantoña Pública 2.169 m2

SAX-02 Consultorio local Campo da Igrexa -
Xanceda Municipal 453 m2

 

SOCIO-CULTURAL 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

SCX-01 Antiga escola Pedrouzo, O - Visantoña Municipal 903 m2

SCX-02 Casa da Cultura Campo da Igrexa - 
Xanceda Municipal 1.917 m2

 

 

TOTAL EQUIPAMENTOS S. X. EXISTENTES 84.601 m2  

 

Capacidade de uso residencial prevista polo PXOM 416.119 m2 

CUMPRIMENTO DE ESTÁNDARES 

Porcentaxe sobre edificabilidade residencial prevista 20,33 %

 
EQUIPAMENTOS DE SISTEMA LOCAL EXISTENTE 

 

EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

DPL-03 Pista polideportiva Pazo, O-Igrexa, A – 
Boado Municipal 8.487 m2

DPL-05 Campo de fútbol Cruceiro, O – Cabrui Municipal 12.528 m2

DPL-07 Pista deportiva Fachas – Cumbraos Municipal 892 m2

DPL-08(a) Campo de fútbol Fraga da Lata, A – Lanzá Municipal 10.637 m2

DPL-08(b) Centro escolar de Lanzá e 
pavillón polideportivo Fonte Lanzá – Lanzá Municipal 4.655 m2

 

EQUIPAMENTOS SOCIO-CULTURAIS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

SCL-01 Antiga escola Igrexa, A – Albixoi Municipal 5.762 m2

SCL-02 Local social Igrexa, A – Bascoi Municipal 3.030 m2

SCL-03 Local social Igrexa, A – Boado Municipal 726 m2

SCL-04(a) Albergue Hospital – Bruma Municipal 1.408 m2

SCL-04(b) Local Social Hospital – Bruma Municipal 967 m2

SCL-05(a) Centro social Cruceiro, O – Cabrui Municipal 1.417 m2

SCL-05(b) Antiga escola e pista de 
tenis Cruceiro, O – Cabrui Municipal 1.203 m2

SCL-06 Local social Vila, A – Castro Municipal 2.789 m2

SCL-07 (a) Local social Igrexa, A – Cumbraos Municipal 113 m2

SCL-07 (b) Escola Fachas – Cumbraos Municipal 472 m2

SCL-08 Centro social Empalme, O – Lanzá Municipal 1.063 m2

 

EQUIPAMENTOS DOCENTES 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

DCL-09 Escola (E.E.I. Mesía) Cruceiro, O – Mesía Pública 1.727 m2

DCL-10 Escola (E.E.I. Olás) Soutelo – Olás Pública 1.529 m2

 

EQUIPAMENTOS RELIXIOSOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

REL-02 Capela da Pobra Pobra, A – Bascoi Eclesiástica 159 m2

REL-09 Capela da Nosa Señora de 
Arxán Cruceiro, O – Mesía Eclesiástica 1.584 m2

REL-10 Ermida de San Cidre Queiroa de Arriba – Olás Eclesiástica 792 m2

 

EQUIPAMENTOS RELIXIOSOS E CEMITERIOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR – PARROQUIA TITULARIDADE SUPERFICIE

RCL-01 Conxunto Parroquial Igrexa, A - Albixoi Eclesiástica 1.402 m2

RCL-02 Conxunto Parroquial Igrexa, A - Bascoi Eclesiástica 5.558 m2

RCL-03 Conxunto Parroquial Igrexa, A - Boado Eclesiástica 1.187 m2

RCL-04 Conxunto Parroquial Hospital - Bruma Eclesiástica 714 m2

RCL-05 Conxunto Parroquial Igrexa, A - Cabrui Eclesiástica 2.239 m2

RCL-06 Conxunto Parroquial Igrexa, A - Castro Eclesiástica 2.989 m2

RCL-07 Conxunto Parroquial Igrexa, A – Cumbraos Eclesiástica 1.727 m2
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RCL-08 Conxunto Parroquial Lanzá – Lanzá Eclesiástica 1.716 m2

RCL-09 Conxunto Parroquial Igrexa, A - Mesía Eclesiástica 5.166 m2

RCL-10 Conxunto Parroquial Igrexa, A – Olás Eclesiástica 1.908 m2

RCL-11 Conxunto Parroquial Igrexa, A – Visantoña Eclesiástica 2.269 m2

RCL-12 Conxunto Parroquial Campo da Igrexa – 
Xanceda Eclesiástica 2.159 m2

 

3.3.2.4. Características e deseño das actuacións 

 

SISTEMA XERAL INFRAESTRUCTURAS DE SERVIZOS URBANÍSTICOS 

DENOMINACIÓN 

E.D.A.R. DE FONTE LANZÁ 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

SRX-04 Próximo a Fonte Lanzá. 
Lanzá 

Adscrito ó desenvolvemento do 
sector S-01 

Adscrita ó desenvolvemento do 
sector S-01 

CRITERIOS DE DESEÑO 

Execución dunha EDAR con cargo ó desenvolvemento do sector S-01, na zona indicada nos planos 

correspondentes, con capacidade para o sector S-01 e S-02. Esta EDAR estará dimensionada para un 

caudal punta de 15 l/sg e un caudal medio de 500 m3/día. 

 

SISTEMA XERAL INFRAESTRUCTURAS DE SERVIZOS URBANÍSTICOS 

DENOMINACIÓN 

E.D.A.R. DE VISANTOÑA 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

SRX-05 Próximo ás Painceiras. 
Visantoña 

Adscrito ó desenvolvemento do 
sector S-04 

Adscrita ó desenvolvemento do 
sector S-04 

CRITERIOS DE DESEÑO 

Execución dunha EDAR con cargo ó desenvolvemento do sector S-04, na zona indicada nos planos 

correspondentes, con capacidade para o sector S-04 e para parte da parroquia de Visantoña. Esta EDAR 

estará dimensionada para un caudal punta de 5 l/sg e un caudal medio de 200 m3/día. 

 

SISTEMA XERAL INFRAESTRUCTURAS DE SERVIZOS URBANÍSTICOS 

DENOMINACIÓN 

E.D.A.R. DE CAMPO 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

SRX-06 Próximo a Campo. Mesía Adscrito ó desenvolvemento do 
sector S-03 

Adscrita ó desenvolvemento do 
sector S-03 

CRITERIOS DE DESEÑO 

Execución dunha EDAR con cargo ó desenvolvemento do sector S-03, na zona indicada nos planos 

correspondentes, con capacidade para o sector S-03 e para os núcleos de Campo e Alfonsín. Esta 

EDAR estará dimensionada para un caudal punta de 1,5 l/sg e un caudal medio de 50 m3/día. 

 

SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADAS 

DENOMINACIÓN 

Parque do Conxunto Deportivo 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

ZVX-02 Mata (Xanceda) Parcela municipal Municipal 

CRITERIOS DE DESEÑO 

- Creación dun grande parque no entorno do Conxunto Deportivo A Mata 
- Posta en valor das instalacións e do entorno. 
- Dotación de superficie de aparcamento de superficie branda 
- Respecto e conservación da vexetación existente. 
- Primacía da zona verde e urbanización branda. 
 

 

3.4. RELACIÓN DO PXOM CON OUTRAS NORMATIVAS SECTORIAIS 
 

3.4.1. RELACIÓN DO PXOM COAS DOT 

 
As determinación excluíntes das DOT refírense neste caso ós núcleos principais do Concello: 

“2.4.1.  Constitúen núcleos principais dos restantes concellos e das parroquias rurais aqueles 

onde se localice a capitalidade municipal, así como aqueloutros que comparativamente 

desempeñan unha maior centralidade socioeconómica no seu ámbito. 

2.4.2.  Procurarase que se concentren nos núcleos principais dos concellos as dotacións 

básicas de tipo administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter 

local.” 

 

O PXOM de Mesía da cumprimento á esta determinación excluínte ó ubicar o 

desenvolvemento urbanístico e as novas dotacións no núcleo de Xanceda. 

 

“3.1.2.  Só poderán ter a consideración de ámbitos aptos para o desenvolvemento urbano 

aqueles solos que reúnan os requisitos de necesidade e idoneidade e que, de acordo coa 

lexislación urbanística e os criterios e determinacións destas DOT, sexan clasificados como 

solo urbano ou urbanizable”. 
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O PXOM de Mesía concentra os únicos desenvolvementos residenciais previstos en Xanceda 

para o remate da trama urbana, en zonas, que polo seu grado de alteración a día de hoxe 

non poden incluírse en ningunha das categorías de solo rústico especialmente protexido. 

 

“3.1.3.  Os instrumentos de ordenación do territorio e os plans xerais de ordenación municipal 

identificarán aqueles asentamentos ou novas agrupacións que non se integren na malla 

urbana ou na rede de núcleos e que precisen de accións de recualificación para acadar os 

obxectivos de calidade de vida, cohesión social e integridade ambiental e paisaxística 

propostos no modelo territorial destas Directrices. Con dito fin, outorgaráselles a clasificación 

urbanística que lles corresponda atendendo á lexislación vixente.” 

No Concello de Mesía non existen asentamentos destas características. 

 

“3.1.4.  Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico que prevexan o 

desenvolvemento de actuacións de carácter residencial deberán fundamentar as súas 

previsións nun diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas no horizonte 

temporal establecido na súa estratexia de actuación que, a tal efecto, deberá fundamentarse 

nas previsións do ritmo da evolución das condicións sociodemográficas e socioeconómicas 

do seu ámbito de influencia.” 

O PXOM de Mesía na súa Memoria xustifica oportunamente a coherencia das previsións de 

solo urbanizable residencial coa dinámica de crecemento do parque de vivendas. 

 

“3.1.5.  Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico: 

a.  Non poderán conter previsións de crecementos residenciais desvencellados dos 

asentamentos preexistentes salvo que se correspondan con aquelas áreas áreas de 

recualificación identificadas co obxectivo de reconducir as dinámicas de ocupación do 

territorio incompatible cun modelo de desenvolvemento sustentable. 

b.  Deberán garantir a accesibilidade e mobilidade, prestando especial atención a fórmulas de 

transporte sostible (colectivo, en bicicleta, a pé, etc.), en función das necesidades e 

características de cada un deles en concreto, para o cal contemplarán as análises necesarias 

baseadas na consideración das necesidades de desprazamento existentes e derivadas das 

previsións do planeamento.  

c.  A localización de centros atractores de desprazamentos (centros comerciais, grandes 

desenvolvementos residenciais, hospitais, etc.) considerará a súa articulación coas 

devanditas fórmulas de transporte sostible.  

d.  Priorizarán a compactación das cidades, vilas e núcleos existentes fronte á súa expansión 

sobre terreos en estado natural, mediante operacións de rehabilitación, reforma e 

consolidación no seu interior. Asemade, evitaranse os crecementos ao longo das vías de 

comunicación  

e.  Establecerán medidas tendentes á incorporación de usos deficitarios (distintos do 

residencial) e á mestura de usos complementarios, evitando ordenacións monofuncionais e 

segregacións económicas e sociais. 

f.  Incluirase a perspectiva do metabolismo urbano nas súas análises de partida na medida do 

posible, contemplando medidas para a súa mellora atendendo as consideracións contidas na 

Memoria destas DOT. 

g.  Deberán conter as análises e a planificación precisa para que o organismo de cunca 

correspondente poida avaliar a garantía da existencia de reservas de auga suficiente e da 

viabilidade da captación, tratamento e distribución da auga potable, da recollida da auga 

residual e a súa depuración, reutilización ou vertedura a medio receptor de forma sostible, 

para as necesidades presentes e futuras da poboación e actividades existentes, de maneira 

que non se permitan novos desenvolvementos urbanísticos sen garantía de servizo a teito de 

planeamento. 

h.  Incluirán unha parte de análise, caracterización e diagnóstico das principais actividades 

socioeconómicas do concello, en termos tanto de ocupación do territorio como de ocupación 

da poboación activa, así como das respectivas estratexias de acción futura, nomeadamente 

no que atinxe á utilización do solo.”  

 

Dado o escaso tamaño das actuacións previstas en Xanceda e a súa continuidade coa malla 

urbana, en ocasións como remate de rúas xa iniciadas, considéranse suficientemente 

cumprimentadas estas determinacións. 

 
3.4.2. RELACIÓN DO POXM COA NORMATIVA DE ACCESIBILIDADE 

 

O presente planeamento dá cumprimento á lexislación vixente en materia de accesibilidade e 

supresión de barreiras arquitectónicas nos seguintes extremos: 

1.- Solo urbano non consolidado: 

Non se prevén ámbitos de solo urbano non consolidado 

2.- Solo urbanizable: 

Será o correspondente planeamento de desenvolvemento (plan parcial ou plan de 

sectorización) o que dará cumprimento á lexislación vixente en materia de accesibilidade e 

supresión de barreiras arquitectónicas. 

 

3.4.3. RELACIÓN DO PXOM COA NORMATIVA SOBRE HABITABILIDADE 

 

O PXOM recolle na súa normativa (art. 6.2.4.) as condicións que regulan o espacio exterior de 

calidade. 
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En aqueles ámbitos de solo urbanizable delimitado serán os oportunos planeamentos de 

desenvolvemento os que definan este espacio a partir dos condicionantes impostos polo 

PXOM. 

 

No artigo 6.7.2. o PXOM define as condicións da vivenda exterior a partir de dous supostos 

básicos: novas vivendas en solo urbano consolidado e solo de núcleo rural e novas vivendas 

en solo urbano non consolidado e solo urbanizable delimitado. 

 

O resto das condicións recóllense, en xeral e en particular no título VI do PXOM. 

 

3.4.4. RELACIÓN DO PXOM COA NORMATIVA VIXENTE EN MATERIA DE RESIDUOS 

 

A normativa vixente en Galicia en materia de residuos está representada pola Lei 10/2008, de 

residuos de Galicia. Nesta lexislación indícase, no se artigo 21.3 que “Os instrumentos de 

plan urbanístico deberanse adaptar ás determinacións dos plans da Xunta en materia de 

residuos nos prazos que determinen estes plans e, en todo caso, na primeira modificación ou 

revisión do plan urbanístico”. 

 

Neste momento está en vigor o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia PXRUG 

2010-2020, aprobado por acordo do Consello da Xunta de 13 de xaneiro de 2011. 

 

O concello de Mesía está integrado dentro de Sogama. 

 

Acorde co indicado no citado Plan, o PXOM de Mesía prevé espazo para a construcción dun 

punto limpo no novo polígono industrial que se creará como de desenvolvemento do sector S-

01. 
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4.- ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO 
 

4.1.- ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN 
 

A LOUPMRG, no seu artigo 61, establece os documentos que deben conter os Plans Xerais, 

entre os cales figuran a estratexia de actuación e o estudio económico. 

 

Para a redacción da orde de prioridades ou estratexia de actuación, é de aplicación o Artigo 

41 do Regulamento de Planeamento, que textualmente di: "O Programa de actuación do Plan 

Xeral establecerá: 

 

1.- Os obxectivos, directrices e estratexia do seu desenvolvemento a longo prazo para 

todo o territorio comprendido no seu ámbito. 

 

2. As previsións específicas concernentes á realización dos sistemas xerais. 

 

3.- As dúas etapas cuadrienais en que han de se desenvolver as determinacións no solo 

urbanizable programado. 

 

4.- Os prazos a que han de se axustar as actuacións previstas, no seu caso, para 

completar a urbanización en solo urbano ou para realizar operacións de reforma 

interior neste tipo de solo". 

 

Por outro lado, a LOUPMRG establece, no seu artigo 60, que "1. Os plans xerais de 

ordenación municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento coherente do plan e, en 

particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que haxan de se crear 

necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non consolidado e dos 

sectores de solo urbanizable delimitado. 2. Así mesmo, determinarán os ámbitos de actuación 

preferente en solo urbano non consolidado e en solo urbanizable delimitado, para os que 

haberán de se fixar os prazos e condicións en que teñan que ser executadas as actuacións 

públicas programadas ou privadas concertadas cos particulares, así como as determinacións 

da ordenación detallada sen necesidade de remisión ao planeamento de desenvolvemento." 

 

Atendendo a isto, a estratexia do Plan Xeral encamíñase a consolidar o actual modelo de 

asentamentos, facendo especial fincapé nas actuacións de consolidación e creación de malla 

urbana no núcleo urbano existente, 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 sectores de solo urbanizable 

delimitado, permiten a consecución dun sistema adecuado de dotacións e infraestructuras. 

 

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 37 vivendas por quinquenio para o primeiro e de 118 para o 

segundo, a partir dos datos das vivendas estimadas no apartado 3.3.1.4 da memoria. 

 

Este crecemento ten que verse acompañado das necesarias dotacións previstas, a así, 

prográmase para os dous primeiros quinquenios de vixencia do PXOM a execución das zonas 

verdes e espazos libres programados, é dicir a ZVX-02. 

 

Complementan esta estratexia as actuacións en solo urbanizable residencial e industrial. O 

primeiro deles plantéxase como unha opción inmediata, dada a neceasidade de 

regularización das actividades existentes a en base á baixa densidade plantexada, que non 

suporá un aumento desproporcionado da carga resiodencial do solo urbano. Así, a 

programación deste solo prevese para o primeiro quinquenio de vixencia do PXOM. Neste 

período incorporaranse ó solo residencial as 15 novas vivendas. 

 

Tendo e cnonta as outras regularización de actividades, tamén se programan para o primeiro 

e segundo quinquenio os sectores S-01 e S-03. O primeiro para dotar ó concello de solo 

industrial suficientemente dotado e tamén para solucionar o enlace entre a estrada estatal e 

autonómica á altura do Empalme de Lanzá, e o segundo para regularizar as instalacións da 

industria existente no núcleo de Campo, de importancia estratéxica para o concello, pois é 

primeira do termo municipal por facturación e número de postos de traballo. Estes dous solos 

prográmanse para os dous primeiros quinquenios de vixencia do PXOM. A estes dous 

ámbitos adscríbeselles a execución de sendas estacións depuradoras, SRX-04 e SRX-06, 

debendo realizarse estas, con cargo ós respectivos desenvolvemento, con carácter previo ou 

simultáneo ás obras de urbanización dos ámbitos. 

 

Restan polo tanto, para o segundo e terceiro quinquenios de vixencia do PXOM o 

desenvolvemento dos ámbitos de uso industrial S-02 e S-04, o primeiro deles para regularizar 

as instalacións existentes e o segundo para dotar de uso á instalación fabril preexistente, e a 

día de hoxe abandonada. 
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Para o saneamento do sector S-02 prevese a conexión coa EDAR SRX-04 de Fonte Lanzá, 

que se executará como desenvolvemento do sector S-01. Así condiciónase o 

desenvolvemento deste solo á execución desta EDAR. 

 

Ó sector S-04 adscríbeselle a execución da EDAR de Visantoña SRX-06. 

 

4.2.- ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Trátase agora de definir as previsións sobre execución de sistemas xerais a cargo do 

Concello, que se reflectiron no epígrafe correspondente. Prevese a súa execución nos catro 

quinquenios de vixencia do PXOM, existindo dispoñibilidade de recursos para garantila 

mediante as aplicacións correspondentes do orzamento municipal, ademais dos ingresos 

derivados da cesión do 10% do aproveitamento lucrativo de cada un dos sectores de solo 

urbanizable.  

 

O contido do estudio económico e financeiro fica regulado no artigo 42 do Regulamento de 

Planeamento, que textualmente di: "O estudio económico e financeiro do Plan Xeral 

conterá: 

 

1.- A avaliación económica da execución das obras de urbanización correspondentes á 

estructura xeral e orgánica do territorio definida no Artigo 19.1.b do presente 

Regulamento e á implantación dos servicios, incluídos ambos nos programas 

cuadrienais correspondentes ao solo urbanizable programado. 

 

2.- A mesma avaliación referida ás actuacións que, no seu caso, se programasen para 

o solo urbano. 

 

3.- A determinación do carácter público ou privado dos investimentos a realizar para a 

execución das previsións do Plan Xeral, expresadas nos apartados anteriores, con 

suficiente especificación das obras e servicios que se atribúen ao sector público e 

privado e indicación, no primeiro caso dos Organismos ou Entidades Públicas que 

asumen o importe do investimento". 

 

Por outro lado, a LOUPMRG establece, no seu artigo 60, que: "3. O plan xeral de 

ordenación municipal conterá unha avaliación do custe de execución dos sistemas xerais e 

das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de 

financiamento, xustificando as previsións que haxan de se realizar con recursos propios do 

concello. No suposto de que se atribúa a financiamento a administracións ou entidades 

públicas distintas do municipio, deberá acreditarse a conformidade das mesmas." 

 

Realízase a continuación o cadro de sistemas xerais con execución adscrita ó Concello e a 

valoración destas actuacións: 

 

DENOMINACIÓN PARQUE NO CONXUNTO DEPORTIVO A MATA 

CÓDIGO ZVX-02 

TIPO DE SISTEMA S.X. de Zonas Verdes e Espacios Libres 

DEFINICIÓN Parque no Conxunto Deportivo A Mata 

SUPERFICIE 9.642 m2

CUSTE TERREO Propiedade municipal 

CUSTE EXECUCIÓN 120.000 € 

INVERSIÓN TOTAL 120.000 € 

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio 
 

DENOMINACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FONTE LANZÁ 

CÓDIGO SRX-04 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUTURAS 

DEFINICIÓN Instalación de nova estación depuradora 

CUSTE EXECUCIÓN 360.000 € 

INVERSIÓN TOTAL Con cargo ó desenvolvemento do solo urbanizable S-01 

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio 
 

DENOMINACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN CAMPO 

CÓDIGO SRX-06 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUTURAS 

DEFINICIÓN Instalación de nova estación depuradora 

CUSTE EXECUCIÓN 180.000 € 

INVERSIÓN TOTAL Con cargo ó desenvolvemento do solo urbanizable S-03 

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio 
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DENOMINACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN AS PAINCEIRAS 

CÓDIGO SRX-05 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUTURAS 

DEFINICIÓN Instalación de nova estación depuradora 

CUSTE EXECUCIÓN 200.000 € 

INVERSIÓN TOTAL Con cargo ó desenvolvemento do solo urbanizable S-04 

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio 
 

Así pois, o investimento total a asumir polo Concello derivado deste Planeamento ascende á 

cantidade de CENTO VINTE MIL EUROS € (120.000 €), que, acorde co Orzamento Corrente 

do Concello, é posible executar dentro dos catro quinquenios de vixencia do PXOM cunha 

repercusión anual de 6.000 €. 

 

A esta cantidade habería que engadir os custes da implantación do Plan de Seguimento, 

estimados en 5.000 €/ano, co que a inversión anual a asumir polo concello ascendería a 

11.000 €/anuais. 

 

Sinálase a continuación o montante dos presupostos correntes e dispoñibilidade para 

inversións reais dos orzamentos municipais do Concello de Mesía durante os seis últimos 

exercicios: 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Dereitos liquidados 1.149.709 1.638.070 980.819 1.444.425 1.536.662 2.862.249
Impostos directos 205.554 161.045 193.484 232.814 239.452 282.204
Impostos indirectos 14.803 89.535 19.519 12.576 61.982 11.263
Taxas e outros 
ingresos 71.709 12.606 40.606 54.170 146.465 238.304

Transferencias 
correntes 555.660 448.648 431.986 647.216 755.368 1.704.853

Ingresos patrimoniais 6.724 4.790 5.436 6.977 7.395 65.021
Alleamento de 
investimentos reais 0 0 0 0 0 0

Transferencias de 
capital 295.260 709.213 289.787 362.071 326.001 560.605

Activos financeiros 0 0 0 0 0 0
Pasivos financeiros 0 212.233 0 128.600 0 0
Obrigas recoñecidas 
netas 905.928 1.765.817 1.088.333 1.272.453 1.513.339 1.749.378

Gastos de persoal 261.948 304.235 350.953 362.203 457.483 563.566
Gastos en bens 
correntes e servicios 311.042 329.148 304.273 433.706 505.114 522.835

Gastos financeiros 26 23 5.685 2.831 7.568 12.202
Transferencias 
correntes 40.445 97.555 68.525 35.019 59.794 45.355

Investimentos reais 292.468 1.034.857 358.897 438.694 483.381 574.242
Transferencias de 
capital 0 0 0 0 0 31.178

Activos financeiros 0 0 0 0 0 0
Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 0
 

Á vista dos datos anteriores pódese concluír unha capacidade de investimento con cargo ós 

presupostos do concello de 530.423 €/anuais, os cales repercutidos sobre o horizonte 

temporal de catro quinquenios previsto polo PXOM, bota unha capacidade de investimento 

total de 10.608.460 €, ó cal habería que engadir os investimentos por parte de organismos 

supramunicipais, e que se estima que deberían completar o orzamento total contemplado 

polo plan. 

 

Se temos en conta que se pode estimar un 75% de gasto fixo dos recursos propios obtemos 

unha capacidade inversora do concello a 20 anos de 2.652.115 €, suficientes para dar 

cumprimento ás necesidades económicas derivadas da execución do PXOM. 

 

A esta cantidade poderíase engadir o valor do 10% do aproveitamento lucrativo dos ámbitos 

de xestión que se delimitan no presente PXOM. 

 

 

 

O equipo redactor 

Julio C. Rojo Martínez Isidro López Yáñez 

  

  

Enxeñeiro de Camiños Arquitecto 

 




