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RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIA CIÓN AMBIENTAL POLA QUE 
SE APROBA A MEMORIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO PRO CEDEMENTO DE  
AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DAS DIRECTRICES DE  ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO DE GALICIA. 

CLAVE: 2009AAE0288 

ANTECEDENTES 

1. A formulación e aprobación das Directrices de Ordenación do Territorio (en diante DOT ou 

Directrices) axustarase ao procedemento establecido no artigo 10 da Lei 10/1995, do 23 de 

novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia. De conformidade co disposto no dito artigo, o 

Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 29 de febreiro de 1996, acordaba iniciar o 

procedemento de elaboración das DOT (DOG nº 45, do 6 de marzo de 1997). 

2. A Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral 

de Galicia, establece no seu artigo 5 que de conformidade co disposto nos artigos 3 e 4 da Lei 

9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

ambiente, serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica os instrumentos de ordenación do 

territorio regulados na Lei 10/1995, do 23 de novembro. Pola súa banda, no artigo 7 da citada Lei 

6/2007, establécese que o proceso de avaliación ambiental estratéxica tramitarase simultaneamente 

co procedemento legalmente establecido para a súa aprobación. 

3. Por Orde do 9 de novembro de 2009 (DOG do 19 de novembro), acórdase retrotraer o expediente 

de tramitación das DOT ao inicio do proceso de tramitación ambiental. Elaborado o novo Documento 

de inicio (DI) de conformidade co artigo 18 da Lei 9/2006, preséntase ante o órgano ambiental, o 20 

de novembro de 2009, cumprindo coa Orde de retroacción. 

4. O DI foi exposto ao público a través da dirección web http://aae.medioambiente.xunta.es, abríndose 

un prazo de consultas do 23 de novembro ao 23 de decembro de 2009. Durante o dito período, 

consultouse ás entidades representadas no Consello Galego de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible para que realizasen os comentarios que estimasen pertinentes. 

5. Tomando como base o DI e o resultado das consultas, elaborouse o Documento de referencia (DR) 

previsto polo artigo 9 da Lei 9/2006, aprobado por Resolución do 17 de febreiro de 2010. 

6. Analizado do DR e as observacións e suxestións presentadas, a Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas, a través da Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, redactou o 

avance das Directrices, incluíndo o seu Informe de sustentabilidade ambiental (ISA), e solicitou da 

Consellería de Facenda o preceptivo informe previo á aprobación inicial, que foi emitido en sentido 

favorable con data do 19 de maio de 2010. 

7. En cumprimento do disposto polo artigo 10.5 e 10.6, da citada Lei 10/1995 e de conformidade co 

documento de referencia, unha vez aprobado con carácter inicial o avance por Orde do Conselleiro 

de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas do 24 de xuño de 2010, abriuse un período de 

información pública de dous meses, tras a publicación do anuncio no DOG (nº 123 do 30 de xuño de 

2010) e no BOE (nº 178 do 23 de xullo de 2010).  
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8. O 15 de novembro de 2010, recíbese na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a 

documentación relativa ás DOT, con carácter previo á súa aprobación provisional, para seguir co 

procedemento de avaliación ambiental. 

9. Á vista da citada documentación e do resultado do procedemento de avaliación ambiental 

estratéxica, os servizos técnicos da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental elaboraron 

a correspondente Memoria ambiental. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

I. O artigo 13 do Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, atribúe á Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental funcións en materia de avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no ambiente, tendo a condición de órgano ambiental competente na Comunidade 

Autónoma de Galicia para a tramitación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica. 

II. O procedemento de avaliación ambiental estratéxica tramitouse de conformidade coa Lei 9/2006, e 

co capítulo II da Lei 6/2007, mediante o cal se integra dita avaliación ambiental no procedemento de 

tramitación do Plan previsto pola Lei 10/1995.  

III. Segundo o disposto polo artigo 12 da Lei 9/2006, corresponde ao órgano ambiental a emisión da 

Memoria ambiental, que ten carácter preceptivo e vinculante, debendo quedar reflectidas as súas 

determinacións no documento do Plan que se aprobe definitivamente. 

Visto canto antecede,  

RESOLVO 

Primeiro .- Aprobar a Memoria ambiental das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, 

que se xunta.  

Segundo .-  Dar publicidade á presente Resolución no Diario Oficial de Galicia. 

O resultado do proceso de participación pública e consultas figura no anexo III. 

Sen prexuízo dos deberes de publicidade que corresponden ao órgano promotor conforme ao artigo 

14 da Lei 9/2006, os documentos xerados durante a tramitación (Documento de inicio, Documento de 

referencia e Memoria ambiental), permanecerán a disposición do público na dirección web 

http://aae.medioambiente.xunta.es.  

Santiago de Compostela, a 1 de decembro de 2010 

O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

Asdo.: Justo de Benito Basanta
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MEMORIA AMBIENTAL 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA 

1. Resumo das DOT 

As DOT constitúen o elemento central do conxunto de instrumentos de ordenación do territorio 

contemplados na Lei de ordenación do territorio de Galicia. Estes instrumentos configuran un sistema 

de planificación que comprende dende a concepción global do territorio ata a acción específica de 

carácter sectorial. 

Dispor deste modelo vai permitir orientar a plasmación territorial das actuacións sectoriais, dotándoas 

de coherencia espacial entre si e das referencias territoriais necesarias para que se desenvolvan de 

acordo cos obxectivos xerais da política territorial de Galicia, conformando un modelo claro para as 

accións coordinadas das institucións públicas. 

A Lei de ordenación do territorio de Galicia, coa finalidade de establecer os obxectivos fundamentais 

e de crear os instrumentos necesarios para a coordinación da política territorial e a ordenación do 

territorio galego, e co obxecto de favorecer a utilización racional do territorio galego e protexer o 

medio natural, mellorar a calidade de vida e contribuír ao equilibrio territorial, regula os diferentes 

instrumentos de ordenación do territorio, o seu contido e relación de interdependencia, así como as 

canles procedimentais para a súa elaboración e réxime de vixencia, modificación e revisión. Para dito 

fin crea e regula os seguintes instrumentos: 

� Directrices de ordenación do territorio (DOT). 

� Plans territoriais integrados (PTI). 

� Programas coordinados de actuación (PCA). 

� Plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal (PS). 

� Plans de ordenación do medio físico (POMF). 

Este catálogo de figuras permite a configuración dun marco territorial global e flexible que dea cabida 

a actuacións de carácter sectorial ou integradas, sen excluír a posibilidade de arbitrar solucións 

puntuais alí onde sexa preciso. Ademais as Administracións, no exercicio das súas competencias, 

poderán formular programas ou estratexias que, no que se refiran ou teñan incidencia sobre o 

territorio, deberán ser orientadas en congruencia coas determinacións das DOT, coa finalidade de 

acadar un desenvolvemento integrado e coherente do territorio galego. 

Dentro do conxunto de instrumentos territoriais establecidos pola Lei 10/1995, as DOT constitúen o 

elemento central de carácter integrador do sistema de plans e instrumentos en serie que a propia Lei 

10/1995 define, e que van desde o xeral ata o particular, e desde a concepción global do territorio á 
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acción específica de carácter sectorial. Neste marco, as Directrices son o modelo que achega a visión 

global da ordenación territorial de Galicia servindo como elemento de referencia para o resto das 

iniciativas, tal como a propia Lei establece: “As directrices de ordenación do territorio configúranse 

como un instrumento de carácter global, expresión da política territorial, que teñen que constituír o 

marco xeral de referencia”. 

O alcance das DOT e o seu contido corresponderase, entón, co establecido para elas pola Lei de 

Ordenación do territorio de Galicia. 

1.1 Obxectivos 

As DOT diferencian entre obxectivos normativos, obxectivos xerais e obxectivos específicos. 

Normativamente, as DOT pretenden favorer unha gobernanza coordinada e eficaz. Pola súa banda, 

os obxectivos xerais definen a estratexia común que persegue o sistema territorial proposto e, 

paralelamente, establécense obxectivos específicos para os elementos estratéxicos do territorio e as 

variables relativas á sustentabilidade que as DOT identifica.  

A finalidade das DOT é precisar a definición do modelo territorial, establecendo as pautas espaciais 

de asentamento das actividades económicas e sociais. As propostas e determinacións das DOT 

definen a senda a seguir e perfilan o escenario de futuro, que baixo unha perspectiva de 

sustentabilidade, aspira a conseguir a cohesión social e territorial de Galicia eliminando disparidades 

territoriais e así, contribuír a unha maior eficiencia do sistema produtivo, así como á protección e 

posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico e á eficiencia ambiental en todos os 

procesos. 

Nun contexto de importantes cambios urbanos e territoriais, as DOT fan súas as tres liñas de acción 

fundamentais da política territorial da UE: 

− Desenvolvemento dun sistema equilibrado e policéntrico de cidades e unha nova relación entre 

campo e cidade. 

− A garantía dun acceso igualitario ás infraestruturas e ao coñecemento. 

− A protección da natureza e do patrimonio cultural. 

En definitiva, o desenvolvemento sostible. 

Ademais de dar resposta aos obxectivos específicos de ordenación e coordinación territorial 

especificados no artigo 3 da Lei 10/1995, trátase de achegar unha configuración e unhas iniciativas 

territoriais que permitan impulsar o proceso de cambio cara a unha nova etapa de desenvolvemento. 

Estes obxectivos pódense sintetizar nos seguintes puntos: 
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OBXECTIVOS DAS DOT  

- Lograr unha maior integración de Galicia cos ámbitos que lideran o desenvolvemento europeo e aproveitar as 
oportunidades asociadas a unha localización singular na fachada atlántica europea, potenciando estratexias de 
liderado apoiadas nesa situación e en relación coas autoestradas do mar, o sistema portuario ou a 
comunicación coas outras fisterras europeas, e minimizando os riscos marítimos e pasivos ambientais. 

- Contribuír á consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e da Macrorrexión Galicia-Castela León-
Norte de Portugal, e afianzar o protagonismo de Galicia na plataforma atlántica para crear un ámbito de 
centralidade e desenvolvemento no noroeste peninsular. 

- Fortalecer todos os sistemas de asentamento, potenciando as súas funcións, apoiando a súa diversificación, 
facilitando toda nova implantación ordenada da actividade produtiva, residencial, de equipamento cultural, ocio, 
lecer, ambiental ou enriquecemento natural. 

- Definir ámbitos ou áreas funcionais correspondentes aos espazos que requiren unha ordenación supramunicipal 
pola singularidade das súas circunstancias territoriais ou ambientais.  

- Establecer as rexións urbanas como marcos de planificación e programación de infraestruturas, equipamentos e 
servizos de ámbitos supramunicipais fortemente ocupados e con intensos lazos funcionais. 

- Potenciar as cidades de Galicia, reforzando os seus diferentes perfís para artellar un sistema policéntrico de 
entidades urbanas coa fortaleza necesaria para liderar os procesos de desenvolvemento e innovación. 

- Articular a formación de agrupacións voluntarias de concellos para a cooperación supramunicipal, orientada á 
prestación e xestión en común de servizos colectivos. 

- Consolidar unha rede de vilas e pequenas cidades capaces de dotar dunha adecuada base urbana e de 
servizos o conxunto do territorio. 

- Favorecer a integración e vertebración da diversidade de espazos, tanto internamente, entre si, como respecto 
aos grandes eixos de desenvolvemento exteriores, ben dos espazos europeos, ben do resto de España. 

- Consolidar unha rede de núcleos de pequeno e mediano tamaño con capacidade para asegurar a viabilidade 
demográfica e a xestión de procesos de desenvolvemento de todos os concellos, de forma complementaria e 
coordinada coa organización funcional comarcal na que se insiran. 

- Establecer criterios para a consideración dos condicionantes ambientais, sociais e económicos nas iniciativas 
urbanísticas e sectoriais. 

- Consolidar a identidade e singularidade das cidades e vilas de Galicia, apoiando os seus compoñentes de 
excelencia e impulsando proxectos que melloren a súa calidade urbana e a súa capacidade competitiva. 

- Potenciar os núcleos rurais de Galicia como célula básica do sistema de asentamentos e elemento identificativo 
do modelo de ocupación tradicional do territorio, outorgando prioridade á súa rehabilitación. 

- Achegar referencias para o desenvolvemento de infraestruturas e equipamentos con criterios supramunicipais 
orientadas a apoiar a configuración do modelo territorial proposto mediante unha rede xerarquizada que 
vertebre e articule a totalidade do territorio. 

- Crear un potente sistema de infraestruturas de transporte para persoas e mercadorías capaz de conectar 
eficazmente o espazo rexional co espazo global, así como entre os principais centros urbanos para facer valer 
as oportunidades derivadas do seu policentrismo, reforzando este como unha das potencialidades de futuro. 

- Proporcionar criterios e normas para a elaboración de Plans e Proxectos Sectoriais, de Plans Territoriais 
Integrados e de planeamento urbanístico, de forma que as súas propostas sexan coherentes cos obxectivas 
xerais que se expoñen para o conxunto de Galicia. 

- Achegar referencias para o desenvolvemento do parque de vivendas e dos solos de actividade de forma 
coherente co modelo territorial, con criterios de sostibilidade, eficacia, calidade ambiental e consumo racional 
dos recursos. 

- Activar procesos de renovación e dinamización de espazos deteriorados ou en declive e de ámbitos singulares 
como os centros históricos e os núcleos rurais. 

- Propoñer medidas integrais e transversais coa finalidade de aminorar os efectos da crise demográfica e da 
despoboación das áreas rurais que máis a acusan. Establecer orientacións estratéxicas para desenvolver os 
instrumentos de desenvolvemento rural, así como mecanismos de cooperación e colaboración urbano-rural 
sobre a base dun maior equilibrio desenvolvemento urbano-rural e a protección de espazos abertos. 

- Establecer criterios de uso do solo rústico que garantan a súa compatibilidade ambiental e as súas 
potencialidades e impulsen a aparición de novas opcións de desenvolvemento nestes espazos, aplicando o 
concepto e metodoloxías de “desenvolvemento rural con enfoque territorial”. 

- Fortalecer os equipamentos e dotacións dos núcleos estruturantes do sistema rural aumentando a súa 
variedade e elevando os niveis de servizo. 

- Potenciar as infraestruturas de telecomunicación como factor esencial para a xeración de novas actividades e 
de redución das desvantaxes derivadas dunha posición afastada dos grandes centros urbanos. 
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OBXECTIVOS DAS DOT  

- Desenvolver espazos orientados ás actividades de I+D+i como elementos determinantes para asentar o 
potencial de futuro de Galicia e da súa capacidade para configurar un ámbito de liderado espacial. 

- Contribuír a un modelo territorial que teña en conta a potencialidade do territorio na ordenación do medio físico 
soporte do modelo, analizando a súa capacidade de acollida para os distintos usos. 

- Servir de marco de referencia para a posta en marcha de estratexias de desenvolvemento endóxeno. 
- Estruturar o litoral como un ámbito de excelencia territorial, que integre zonas naturais, centros urbanos e 
núcleos tradicionais. 

- Fomentar a recuperación e conservación dos espazos fluviais e as súas contornas co obxectivo de mellorar a 
funcionalidade ambiental, hidráulica e morfodinámica e contribuír á consecución dos obxectivos ambientais 
marcados polas directivas europeas para as masas de auga de Galicia. 

- Combater o fenómeno do cambio climático. 
- Protexer o patrimonio natural, cultural e paisaxístico, así como o sistema rural, sinais de identidade de Galicia, 
garantindo a súa conservación e establecendo as medidas necesarias para o seu mantemento e mellora. 

- Preservar as diferentes tipoloxías de paisaxes, pois trátase dun recurso patrimonial e natural incuestionable que 
participa do interese xeral nos aspectos ecolóxicos, culturais, económicos e sociais da nosa Comunidade. 

- Previr e minimizar os efectos derivados de riscos naturais e tecnolóxicos, incorporando a avaliación e xestión de 
riscos na formulación dos restantes instrumentos de ordenación do territorio e do urbanismo. 

 

1.2 Modelo Territorial  

Os criterios fundamentais que constitúen as liñas estratéxicas da nova política territorial de Galicia 

oriéntanse a: 

A. Favorecer a compacidade, harmonizar o desenvolvemento das cidades e previr a 

urbanización difusa. 

B. Fortalecer os núcleos tradicionais, o litoral e valorizar o territorio. 

C. Mellorar a accesibilidade, a mobilidade e as comunicacións no territorio. 

D. Frear o despoboamento rural e favorecer o reequilibrio territorial. 

E. Potenciar o sector primario como parte esencial do medio rural. 

F. Protexer o patrimonio natural e cultural. 

G. Incorporar a perspectiva do metabolismo urbano para unha maior eficiencia ambiental. 

H. Afianzar o protagonismo exterior de Galicia. 

O modelo territorial proposto  presenta tres niveis xerárquicos claramente definidos.  

− Primeiro nivel . Sistema de cidades no que se individualizan dúas rexións urbanas  (A Coruña-

Ferrol e Vigo-Pontevedra), e áreas urbanas . 

Rexión urbana A Coruña-Ferrol: 

� Área urbana da Coruña. 

� Área urbana de Ferrol. 

� Outros concellos da Rexión urbana. 
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Rexión urbana Vigo-Pontevedra: 

� Área urbana de Vigo. 

� Área urbana de Pontevedra. 

� Outros concellos da Rexión urbana. 

Área urbana de Santiago de Compostela. 

Área urbana de Lugo. 

Área urbana de Ourense. 

− Segundo nivel . Sistema urbano intermedio correspondente cun conxunto de núcleos de pequeno 

e mediano tamaño, que oscilan entre os 7.000 e os 20.000 habitantes, onde a menor influencia 

do sistema de cidades lles permite asumir unha maior centralidade e protagonismo funcional. 

Dentro deste distínguese entre os núcleos cabeceiras e subcabeceiras .  

Cabeceiras 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

As Pontes 
Carballo 

Cee-Corcubión 
Noia 

Ribeira 

Ribadeo 
Viveiro 
Vilalba 
Sarria 

Chantada 
Monforte de Lemos 

O Barco de Valdeorras 
O Carballiño 

Xinzo de Limia 
Verín 

Lalín 
A Estrada 

Vilagarcía de Arousa 
Tui 

Subcabeceiras  

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Muros 
Porto do Son 

Rianxo 
Boiro 

Foz 
Burela 

A Rúa 

Silleda 
Cambados 
O Grove 
A Guarda 

Táboa 1. Sistema urbano intermedio 

− Terceiro nivel . Configúrao o sistema básico de núcleos de influencia supramunicipal ao que as 

DOT denomina nodos para o equilibrio do territorio . 

Nodos para o equilibro do territorio 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Ortigueira 
Guitiriz 
Curtis 
Ordes 

Vimianzo 
Santa Comba 

Negreira 
Padrón 
Arzúa 
Melide 

Mondoñedo 
Meira 

A Fonsagrada 
Becerreá 

Monterroso 
Quiroga 

Castro Caldelas 
A Pobra de Trives 

Maceda 
Ribadavia 

Viana do Bolo 
Allariz 

Celanova 
Bande 

Caldas de Reis 
A Cañiza 

 
 

Táboa 2. Sistema básico de núcleos de influencia supramunicipal 
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Figura 1.- Modelo territorial 

Ademais nas DOT recóllese un exhaustivo análise do sistema urbano, do seu metabolismo e vectores 

ambientais, do medio rural, das infraestruturas, do litoral, do medio natural, do patrimonio cultural, da 

paisaxe e da proxección exterior. 

Ademais do diagnóstico do territorio, o documento identifica, entre outros: 

- Núcleos interiores asociados ao patrimonio rural . Establécense determinacións 

específicas para estes núcleos, e son núcleos que poidan acoller, sen prexuízo dos valores 

ambientais e paisaxísticos, servizos turísticos e de lecer e usos residenciais e terciarios con 

potencialidade de desenvolvemento. 

- Núcleos dinamizadores de espazos turísticos . Distínguense entre Nodos principais 

constituídos por vilas con entidade suficiente para mellorar a posición de Galicia nos grandes 

mercados turísticos, a partir dos que impulsar un maior desenvolvemento da actividade, 

Nodos secundarios como entidades con relevantes complexos de atracción que completan a 

configuración de cada espazo en conxunto, e Portas de acceso, ámbitos de confluencia das 

infraestruturas que permiten a entrada de visitantes. 

- Núcleos de identidade do litoral . Recoñecidos polo traballo de análise á escala de 

aproximación ao territorio, podendo se completados coa análise específica para o ámbito 

litoral que estableza o Plan de ordenación do litoral. 



San Lázaro s/n 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental   

 

   AAE/VT 

 

Memoria ambiental das DOT páxina 9 de 91
Clave: 2009AAE0288 
 

- Áreas funcionais . Zonas que requiren unha ordenación supramunicipal pola singularidade 

das súas circunstancias territoriais ou ambientais. 

  

Figura 2.- Núcleos interiores asociados ao patrimonio rural Figura 3.- Núcleos dinamizadores de espazos turísticos 

  
Figura 4.- Núcleos de identidade do litoral Figura 5.- Áreas funcionais 
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Unha vez caracterizado o territorio, avalíase en detalle o sistema de asentamentos e infraestruturas 

básicas e o patrimonio natural, cultural e paisaxístico. 

1.3 Determinacións 

Tomando como base os obxectivos da planificación, os elementos estratéxicos identificados, e unha 

vez establecido o modelo territorial, despois dun proceso participativo de información pública e 

consultas, as DOT inclúen unha relación de determinacións, que aunan as propostas de organización 

e desenvolvemento do modelo territorial de futuro para Galicia como un conxunto estruturado de 

normas, criterios e regras de decisión que orientan de forma específica as iniciativas e políticas das 

Administracións Públicas, nos seus diversos niveis e ámbitos competenciais. De conformidade co 

previsto no artigo 9 de Lei 10/1995, as determinacións que se presentan teñen a forza vinculante que 

sexa congruente coa súa función de instrumento directriz.  

Estas determinacións, en todo caso obrigatorias, son: 

a. EXCLUÍNTES de calquera outro criterio, localización, uso ou deseño territorial ou urbanístico. 

b. ORIENTATIVAS , debendo a Administración competente concretar a proposta contida nas 

directrices de ordenación territorial. 

Na mesma liña, as determinacións que se presentan están agrupadas da seguinte forma: 

− Obxectivos xerais e estrutura básica do modelo territorial. 

− Sistema de asentamentos: 

� Sistema de cidades. 

� Nodos do sistema urbano intermedio. 

� Nodos para o equilibrio do territorio. 

� Núcleos principais dos restantes concellos e parroquias rurais. 

− Desenvolvemento e ordenación dos asentamentos, das áreas empresariais e das actividades 

produtivas: 

� Desenvolvemento e ordenación dos asentamentos. 

� Desenvolvemento de áreas empresariais. 

� Desenvolvemento das actividades produtivas no medio rural: agricultura, gandeiría e 

explotación do monte; recursos minerais e xeolóxicos; pesca e acuicultura. 

� Determinación para os núcleos interiores vinculados ao patrimonio rural. 

− Infraestruturas e vectores ambientais do modelo territorial, relativas a: 
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� Estradas. 

� Infraestruturas ferroviarias: alta velocidade e rede convencional. 

� Infraestruturas aeroportuarias. 

� Infraestruturas portuarias. 

� Sistemas de transporte e mobilidade alternativa. 

� Infraestruturas de telecomunicacións. 

� Infraestruturas de xeración e abastecemento enerxético. 

� Ciclo integral da auga. 

� Xestión de residuos. 

− Equipamentos supramunicipais. 

− Litoral. 

− Patrimonio natural: 

� De carácter xeral. 

� Para a ordenación das áreas estratéxicas de conservación e corredores ecolóxicos. 

� Relativas á rede de áreas de interpretación da natureza e de itinerarios de interese 

paisaxístico e ambiental. 

− Paisaxe. 

− Patrimonio cultural. 

Así mesmo, introdúcense determinacións concretas e excluíntes en canto ás propias Directrices, para 

o seu desenvolvemento, o que se valora como positivo.  

1.4 Desenvolvemento temporal das DOT 

As DOT teñen vixencia indefinida e irán desenvolvéndose conforme se vaian aprobando e 

executando os instrumentos de ordenación do territorio previstos na Lei 10/1995. 

2. Análise do proceso de Avaliación ambiental estra téxica 

2.1 Integración das variables de sustentabilidade e  os seus criterios na 
elaboración das DOT 

2.1.1 Análise dos condicionantes previos no ámbito de influencia 

Na análise obxectiva da contorna realízase unha descrición dos problemas e condicionantes 

ambientais, económicos e sociais da situación previa ao novo ordenamento, cun nivel de detalle 

aceptable a esta escala de planificación. Analízanse todas as variables ambientais que se sinalan no 
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correspondente documento de referencia, estruturándoas en tres grandes grupos para o seu 

tratamento:  

− Ocupación do territorio. 

− Elementos estratéxicos do territorio, considerando a paisaxe, o patrimonio natural e cultural e a 

socioeonomía como tales. 

− Variables relativas á sustentabilidade ambiental, nas que se inclúen a atmosfera, o ciclo 

hídrico, a enerxía, a xestión de residuos, o cambio climático e a mobilidade. 

Asemade, a medida que se vai profundando na análise, sinálanse as diferentes ameazas e 

oportunidades ás que as DOT debe responder. 

Por outra banda, considérase suficientemente tratada a relación das DOT coas políticas, plans, 

programas e instrumentos que afectan á planificación e ordenación do territorio. Así, nun anexo á 

Memoria das DOT relaciónanse as normas con incidencia ambiental vixentes nos eidos europeo, 

estatal e autonómico, así como a planificación considerada, indicando os obxectivos que esta 

persegue. Por outra banda, no ISA, a modo de cadro resumo, tal e como se mostra a continuación, 

identifícanse as interaccións que gardan as estratexias, plans e programas estatais e autonómicos 

sobre a estrutura por variables sinalada no primeiro parágrafo deste apartado. 
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Figura 6.- Plans, programas e estratexias relacionadas coas DOT 

2.1.2 Obxectivos específicos 

Máis alá dos obxectivos xerais e normativos, o ISA establece unha serie de obxectivos específicos 

para os elementos estratéxicos identificados na diagnose inicial do territorio, entre os que se atopan 

os establecidos no Documento de referencia, o que permite incorporar as consideracións para a 

sustentabilidade da planificación dende o primeiro momento da súa concepción. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Elementos estratéxicos: 

Paisaxe 

− Configurar a paisaxe como elemento integrador das políticas de ordenamento territorial e urbanístico e 
de protección ambiental. 

− Contribuír á conservación e recuperación de espazos, paisaxes e elementos que favorezan a calidade 
paisaxística. 

− Garantir o mantemento dos trazos paisaxísticos e xeomorfolóxicos do territorio con especial atención 
aos elementos singulares de interese xeolóxico, morfolóxico ou paleontolóxico existentes. 

Patrimonio 
natural e 
cultural 

− Garantir unha adecuada conservación que posibilite a posta en valor das áreas de interese natural e 
os recursos patrimoniais de Galicia. 

− Crear as condicións para que a conservación do patrimonio natural e cultural de Galicia se xustifique 
polas funcións e beneficios que xera a súa posta en valor. 

− Contribuír á conservación e recuperación de espazos e elementos de interese natural e cultural. 

− Favorecer a integridade funcional dos sistemas naturais e a conectividade ecolóxica. 

− Establecer criterios para a adecuación das actividades que se localizan no territorio á capacidade de 
acollida de cada espazo. 

− Facilitar unha permeabilidade do territorio ambientalmente compatible, que permita o aproveitamento 
colectivo. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Elementos estratéxicos: 

Socioeconomía 

Produción de alimentos: Agricultura e gandaría. 
− Facilitar a ampliación da base territorial das explotacións que o precisen e proporcionar superficie 

agraria útil. 
− Aproveitar os recursos con potencial agrogandeiro, como base dunha produción alimentaria de 

calidade e fonte de recursos fundamental no medio rural. 
Produción de alimentos: Pesca e acuicultura. 
− Consolidar a competitividade das zonas pesqueiras. 
− Facilitar a diversificación de actividades económicas na costa. 
− Protexer o medio natural das zonas de pesca, co fin de manter o seu atractivo, rexenerar e 

desenvolver as zonas costeiras protexendo e mellorando o seu patrimonio natural e arquitectónico. 
Aproveitamento forestal: 
− Favorecer o establecemento de modelos de xestión forestal sustentables e de calidade que 

aproveiten a riqueza diversa do monte galego. 
Solo empresarial 
− Establecer criterios de localización e de características dos espazos produtivos que permitan 

maximizar a súa eficacia para a atracción de actividades, e para a competitividade das empresas da 
comunidade. 

− Mellorar a oferta incidindo na rehabilitación dos espazos existentes, a adaptación ás demandas e 
potencialidades de cada ámbito territorial e a busca de localizacións compatibles coa calidade dos 
ámbitos urbanos e do medio natural. 

− Xerar novos espazos de actividade axeitados ás demandas creadas polas novas actividades terciarias 
como elementos de grande incidencia na calidade, no atractivo urbano e na competitividade territorial 
da comunidade. 

− Fixar as bases para unha administración racional da superficie industrial de Galicia, axustando a 
dispoñibilidade de solo á demanda existente e ás condicións do mercado. 

Turismo: 
− Poñer en valor os abundantes recursos naturais e patrimoniais como elemento fundamental do 

desenvolvemento turístico sustentable. 
− Fomentar a diversificación de actividades no rural a través do potencial do turismo ecolóxico. 
Equipamentos e servizos básicos: 
− Articular unha rede de atención eficiente ás necesidades persoais, sociais e familiares de toda a 

cidadanía e a veciñanza de Galicia. 
− Coordinar o investimento público en infraestruturas, equipamentos e servizos básicos. 

Variables de sustentabilidade ambiental:  

Atmosfera − Minimizar os efectos das emisións contaminantes nocivas, para o medio e para a saúde das persoas. 

Ciclo hídrico 

− Potenciar e favorecer o uso eficiente da auga e a optimización das infraestruturas de abastecemento 
e saneamento. 

− Promover o mantemento da calidade dos recursos hídricos, e no caso das masas de auga 
deterioradas, pular pola mellora do seu estado. 

− Protexer as masas de auga destinadas á captación co obxecto de evitar o deterioro da súa calidade, 
con especial atención á definición dos caudais ecolóxicos. 

Enerxía 

− Pular por garantirlle a subministración enerxética de calidade a toda a cidadanía en todo o territorio. 
− Reducir o consumo enerxético en termos globais e de intensidade enerxética. 
− Favorecer a diversificación das fontes de aprovisionamento enerxético, de xeito que se intensifiquen 

os esforzos tendentes a un maior aproveitamento dos recursos autóctonos e, en especial, de fomento 
das fontes de enerxía renovables. 

Xestión 
residuos 

− Contribuír á xestión eficiente dos residuos; favorecendo a minimización da súa xeración e produción. 
− Favorecer a posibilidade da implementación de modelos de xestión complementarios de sistemas de 

recollida e tratamento en función das características do territorio complementarios de sistemas de 
recollida e tratamento en función das características do territorio. 

Cambio 
climático 

− Contribuír ao cumprimento dos obxectivos establecidos no Protocolo de Kioto e a outros acordos 
internacionais, estatais e autonómicos. 

− Favorecer a adaptación aos efectos previsibles derivados do cambio climático. 

Mobilidade 

− Pular pola redución das necesidades de mobilidade, a mellora da accesibilidade e o equilibrio modal. 
− Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción estratéxica e global do 

país, contribuíndo á mellora da competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns. 
− Mellorar as condicións de accesibilidade e mobilidade das persoas, garantindo o acceso da poboación 

e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con carácter equitativo, universal e global. 
− Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas e dos usuarios. 

Táboa 3. Obxectivos específicos das DOT 
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2.1.3 Incorporación das determinacións do Documento  de referencia no ISA 

O ISA, elaborouse de conformidade á lexislación de avaliación ambiental estratéxica e ao establecido 

no DR. A continuación recóllese unha táboa coa información relativa á estrutura que fixaba o DR coa 

súa correspondencia no ISA. 

Grao de incorporación dos contidos solicitados no D R 
Metodoloxía:  
Pasos a seguir. 
ISA:  
Tívose en conta a metodoloxía proposta, cumpríndose os pasos establecidos no DR relativos ao procedemento. 

Marco normativo: 
Inclusión dunha análise do marco normativo no que se encadran as DOT, integrando a normativa de ámbito internacional, 
nacional, autonómico e local relativa á protección do medio ambiente, así como unha descrición das distintas políticas, plans, 
programas, e instrumentos que afectan á planificación e ordenación do territorio. 

ISA: 
- En cumprimento da primeira solicitude, inclúese o Anexo V, dividido en dous apartados. O apartado 5.1 principais normas 

vixentes relativas a aspectos ambientais: medio ambiente e ordenación do territorio; natureza, paisaxe e patrimonio; ciclo 
hídrico e riscos asociados; mobilidade e infraestruturas; aeroportos; enerxía; atmosfera e cambio climático; socioeconomía; 
contaminación; residuos; e o apartado 5.2 planificación considerada nos seguintes eidos: europeo, estatal e autonómico. 

- En canto ao cumprimento da segunda, ademais do apartado 5.2 do Anexo V, inclúese o apartado 3.4 no ISA, Plans, 
programas e estratexias relacionadas coas DOT. No sentido de facilitar a comprensión das posibles interaccións entre 
plans, programas e estratexias de distintos ámbitos, optouse por analizar en profundidade estratexias, plans e programas 
estatais e autonómicos: os estatais xa que asumen os principios e criterios internacionais e europeos, e os autonómicos ao 
ser os que orientan as actuacións en Galicia sobre os que as DOT deberán incidir para a consecución dos seus obxectivos. 

Variables e criterios da sustentabilidade:  
Identificáronse as variables e criterios da sustentabilidade sobre as que as DOT vai incidir e que deben ser avaliadas. 
ISA: 
Foron integrados os criterios de sustentabilidade co nivel de detalle preciso. 

Indicadores da sustentabilidade:  
Constitúen a ferramenta establecida polo Documento de Referencia para asegurar o cumprimento dos obxectivos xerais e 
específicos propostos para cada variable da sustentabilidade.  

ISA: 
Seguindo as recomendacións apuntadas no documento, tomouse como referencia o informe de Indicadores Ambientais de 
Galicia 2007, incluíndo no ISA unha batería de posibles indicadores de sustentabilidade, os cales completaranse con fichas 
detalladas dos indicadores propiamente ambientais, co fin de detallar os obxectivos de cada indicador, as súas unidades de 
medida, así como a periodicidade, fonte de datos e metodoloxía. 

Determinación do ámbito de influencia:  

Determinarase o ámbito de influencia do plan en función dos seus efectos previsibles. 

ISA:  
Neste ámbito de influencia xeral considérase a área de estudo para determinar o ámbito de influencia da ordenación en 
función dos seus efectos previsibles. 

Análise obxectiva da contorna:  

Realizarase unha descrición dos problemas e condicionantes ambientais, económicos e sociais da situación previa. 

ISA:  
Descríbense problemas e condicionantes ambientais, económicos e sociais da situación previa ao novo ordenamento e que 
poden influír na súa intención. 

Definición de obxectivos:  

Estableceranse os obxectivos xerais das DOT e os específicos para manter ou potenciar a funcionalidade dos elementos 
estratéxicos identificados. Completarase cunha xustificación de como foron consideradas as variables de sustentabilidade na 
selección destes obxectivos. 

ISA:  
Compílanse os obxectivos xerais da ordenación e os específicos para manter ou potenciar a funcionalidade dos elementos 
estratéxicos identificados e os que tratan de preservar, potenciar ou recuperar as variables da sustentabilidade ambiental. 
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Grao de incorporación dos contidos solicitados 

Análise de alternativas: 
- As alternativas máis viables deben ser definidas coa precisión necesaria para permitir a súa valoración e, ao mesmo tempo, 
deben ser o suficientemente sintéticas para facer operativo o proceso. Estas alternativas propostas serán valoradas en base 
á integración dos criterios de sustentabilidade, facendo referencia ademais ás posibles dificultades (deficiencias técnicas ou 
falta de coñecementos e experiencia) á hora de recompilar a información requirida. Entre as alternativas viables deberase 
incluír a alternativa “0”, entendida como a evolución do ámbito do Plan en ausencia de planeamento, máis que por 
considerala unha alternativa real, trátase de motivar a necesidade da planificación. 

- Explicarase razoada e detalladamente a elección da alternativa proposta como Plan. 

ISA:  
Defínense as alternativas máis viables establecendo previamente un marco que permita a súa valoración e comparación e 
que, ante un planeamento da relevancia e complexidade como son as DOT, se manteñan o suficientemente sintéticas para 
facer operativo o proceso. 

Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio: 
Identificaranse e analizaranse os posibles efectos estratéxicos da alternativa finalmente seleccionada sobre cada unha das 
variables de sustentabilidade. A análise consistirá nunha valoración global dos efectos, tanto positivos como negativos, sobre 
cada unha das variables de sustentabilidade. 

ISA: 
Identifícanse e analízanse os posibles efectos estratéxicos da alternativa seleccionada sobre cada unha das variables de 
sustentabilidade. 

Deseño de medidas preventivas: 
Deseñaranse as medidas necesarias tendo en consideración a natureza dos efectos estratéxicos da alternativa seleccionada 
sobre as variables de sustentabilidade, xa sexa para potencialos (no caso de que fosen positivos) ou para previlos, corrixilos 
ou compensalos (se fosen negativos). 

ISA: 
Preséntanse as medidas establecidas en función dos efectos previsibles derivados da implementación da alternativa 
seleccionada. Desenvólvense unha serie de medidas preventivas e establécese o control do funcionamento da planificación 
en cascada. 

Establecemento do plan de seguimento:  
Débese crear un plan de seguimento que permita coñecer a evolución das variables de sustentabilidade para, por unha parte, 
controlar os efectos producidos sobre as ditas variables, e por outra, comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e 
específicos para cada variable propostos para o novo Plan. 
O plan de seguimento da sustentabilidade contará cun sistema de indicadores da evolución das variables: ciclos de materiais, 
solo, conservación da natureza, paisaxe, ciclo hídrico, atmosfera, enerxía, mobilidade, sociedade e economía. 

ISA: 
Co fin de asegurar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos propostos para cada variable de sustentabilidade, 
inclúese no ISA unha batería de indicadores de sustentabilidade, para os que se tomou como referencia o informe de 
Indicadores Ambientais de Galicia 2007, tal e como propón o Documento de Referencia. 

Informe sobre a viabilidade económica: 
En referencia á alternativa seleccionada e das medidas dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos, e do plan 
de seguimento. 

ISA: 
Non se incorpora unha valoración da viabilidade económica da alternativa seleccionada e das medidas deseñadas en función 
dos efectos previsibles sobre o medio debido á compoñente estratéxicas das DOT que o dificulta. 

Análise da coherencia:  

- Entre a alternativa seleccionada e os obxectivos establecidos no Plan.  
- Entre os anteditos obxectivos e os condicionantes resultantes da análise de partida. 

ISA: 
Analízase neste apartado a coherencia e relación entre todos e cada un dos pasos decisivos deste proceso de planificación 
estratéxica.  

Resumo non técnico:  

Resumo non técnico da información solicitada nos apartados anteriores. 
ISA:  
Inclúese no apartado 1 do documento. 

Táboa 4. Adecuación do ISA ao DR 
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2.1.4 Análise das alternativas 

Para a consideración das diferentes alternativas, determinouse en primeiro lugar un marco de 

referencia común, co fin de permitir unha comparación efectiva entre as innumerables alternativas 

que se poderían establecer para a actuación sobre cada un dos efectos e das variables relacionadas 

coa ordenación do territorio. Este marco de referencia consistiu nos seguintes catro elementos: nivel 

de detalle, adaptabilidade, coherencia transversal e coherencia en cascada, valorando todas as 

alternativas en función de dous factores, a efectividade e a eficiencia. 

Para unha mellor comprensión dos elementos e factores expostos, achégase unha pequena 

explicación de cada un deles: 

− Nivel de detalle . A ordenación territorial conta con moitas ferramentas, cada unha cun nivel de 

detalle para conseguir a máxima eficiencia e eficacia sobre a ordenación dos valores que se 

tratan de potenciar ou preservar. No caso das DOT e nos instrumentos para un planeamento 

máis global este nivel de detalle non é unha fronteira nítida, senón máis ben un rango dentro 

do cal é preciso identificar o nivel de detalle máis axeitado. 

− Adaptabilidade . Trátase de garantir unha adaptabilidade abordada dende dúas perspectivas, 

unha administrativa e outra territorial. 

− Coherencia transversal . Referida á necesidade de que as determinacións que se establezan 

poidan ser consideradas e aplicadas sobre planeamentos estratéxicos sectoriais. 

− Coherencia en cascada . Atendendo á necesidade de establecer unha referencia que se 

desenvolva e implante de forma coherente a través de distintas escalas de planeamento que 

implementen estas directrices. 

− Efectividade o eficacia . Considerando as pautas de valoración comúns de cara á 

consecución dos obxectivos xerais das DOT. 

− Eficiencia . Considerando a facilidade ou dificultade de incorporación dos criterios de cada 

unha das principais variables de sustentabilidade sobre as distintas alternativas. 

 

ALTERNATIVA “0”: AUSENCIA DE PLANEAMENTO 

Evolución previsible en ausencia de planeamento. Esta alternativa supón a continuación cun modelo de acción non 
coordinado, e diversas actuacións territoriais que non contan cun marco de referencia común, polo que perden parte 
do seu potencial ao non aproveitar as sinerxías positivas existentes entre elas. 

ALTERNATIVA “1”: ORDENACIÓN DE DETALLE 

Esta alternativa preséntase como o establecemento de determinacións de detalle máximo que organicen e regulen 
todo o territorio galego en función duns obxectivos. A pesar do resultado que se podería acadar ao respecto das 
variables para a sustentabilidade territorial de Galicia, a inxerencia que suporía sobre o propio esquema de 
planeamento en cascada fana inaplicable. Ademais do importantísimo nivel de recursos e tempo que requiriría esta 
opción, tanto dende o punto de vista formal como operativo, nunca se chegaría ao nivel de coñecemento e detalle 
que se gaña dende a perspectiva da adaptación dos obxectivos locais á realidade de cada ámbito. 
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ALTERNATIVA “2”: ORDENACIÓN DO MODELO TERRITORIAL 

Establece unha pauta de ordenamento global na definición dunhas características definitorias do modelo territorial 
que se pretende para Galicia. Porén, non establece o mecanismo de traslación dese modelo ate as instancias e 
figuras de planeamento correspondentes que vaian desenvolver as DOT. A grande marxe de manobra que permite 
aos distintos planeamentos sectoriais dificulta que se poida garantir un nivel de coherencia global do planeamento 
galego con incidencia territorial. Ademais, respecto da eficiencia ambiental, a flexibilidade que ofrece unha proposta 
de modelo, perde incidencia sobre as consideracións que se poderían facer nunha alternativa de máis detalle. 

ALTERNATIVA “3”: ORDENACIÓN DINÁMICA 

Da conxunción das alternativas presentadas ate o momento xurde esta alternativa de ordenación territorial 
dinámica. Baseada na complementariedade das anteriores, formúlase unha proposta mixta que atende á 
necesidade da definición dun marco de referencia global cuns obxectivos e criterios comúns, e posibilita a 
implementación deste marco no planeamento sectorial, mais tamén no planeamento de rango inferior a estas DOT. 
Para isto establece unha serie de criterios estratéxicos comúns sobre as variables clave da sustentabilidade que 
deberán ser implementados no deseño dos plans que desenvolvan estas DOT. Este marco de referencia global 
establece determinacións en forma de criterios sobre unha serie de variables estratéxicas clave para Galicia. 
Traballar sobre variables en lugar de ámbitos de actuación favorece a coherencia transversal dos plans sectoriais 
que se desenvolvan ao abeiro das DOT, ao mesmo tempo que leva consigo a consecución dunha coherencia en 
cascada. Dentro da flexibilidade que esta alternativa posibilita, o feito de establecer criterios en función das 
variables estratéxicas identificadas, permite que as DOT fagan seus os criterios de sustentabilidade para a 
Avaliación Ambiental Estratéxica e garanta a integración dos mesmos e dos propios que lles correspondan en todo 
o planeamento de ordenación territorial e sectorial. 

Táboa 5. Alternativas avaliadas  

A través dunha valoración inicial da eficacia e eficiencia de cada alternativa prevista, selecciónase a 

Alternativa 3 como opción máis axeitada para a consecución dos obxectivos previstos e ao respecto 

da integración dos criterios que tratan de salvagardar os valores da sustentabilidade que, en 

definitiva, se trata de protexer e potenciar. 

A continuación, a modo ilustrativo, achéganse dúas táboas que recollen as análises das catro 

alternativas propostas na consecución dos obxectivos propostos, en función dos factores explicados 

ao comezo deste apartado, eficacia e eficiencia. 

 

 
Táboa 6. Eficiencia (arriba) e Eficacia (abaixo) na análise das alternativas. Fonte: ISA 
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Como resultado da análise de alternativas óptase por un modelo territorial de alto nivel estratéxico, 

que irá gañando en concreción co posterior desenvolvemento da planificación en cascada. 

 

 

Figura 7.- Alternativa seleccionada. Relación en cascada da planificación. Fonte: ISA 

 

En base ao exposto, considérase que a análise das alternativas foi correcta, xa que integrou os 

criterios de sustentabilidade permitindo detectar os puntos críticos de cada unha das alternativas.  

2.1.5 Análise dos efectos da alternativa selecciona da sobre as variables de sustentabilidade e 

o deseño de medidas 

As DOT consideran o desenvolvemento sustentable como un dos piares básicos da súa estratexia. 

Desta maneira, as medidas destinadas á conservación do medio e ao uso sustentable dos recursos 

naturais, abranguen un dos eixes de acción do programa e teñen unha apreciable presenza no 

conxunto das determinacións. 

A partir das variables identificadas no diagnóstico, entre as que figuran as recollidas no Documento 

de Referencia, identifícanse unha serie de efectos previsibles da ordenación do territorio como 

resultado da reflexión sobre as oportunidades e riscos que debe considerar o modelo territorial a prol 

de acadar un desenvolvemento sustentable e extráense unha serie de aspectos clave que servirán 

para detectar as posibles interaccións (positivas, negativas o neutras) existentes entre as 

determinacións establecidas polas DOT e as variables de sustentabilidade. A correspondencia entre 

as variables e os aspectos clave considerados móstrase na seguinte táboa. 
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VARIABLE ASPECTOS CLAVE 

Calidade do solo 

Exposición a riscos naturais e tecnolóxicos Ocupación do Territorio 

Vocacionalidade dos ámbitos 

Integridade paisaxística  

Conservación do patrimonio natural e cultural Paisaxe, Patrimonio natural e cultural 

Fragmentación do territorio 

Competitividade económica 

Equilibrio do desenvolvemento económico 

Cohesión social 

Calidade de vida da poboación 

Sociedade e economía 

Gobernanza 

Atmosfera Calidade do aire 

Calidade da auga 
Ciclo hídrico 

Consumo de recursos hídricos 

Enerxía Consumo enerxético 

Xestión de residuos Xeración de residuos 

Cambio climático Emisións de GEI 

Necesidades de mobilidade 
Mobilidade 

Equilibrio no reparto modal 

Táboa 7. Variables ambientais e aspectos clave 

Para identificar as relacións entre os aspectos clave e as determinacións incluídas nas DOT, así 

como para caracterizalas, confrontáronse todas as determinacións cos aspectos clave susceptibles 

de sufrir algún efecto, positivo, negativo ou neutro. A extensa táboa, integrada no ISA, conta con 

algunhas filas sen relacións, como consecuencia de tratarse de determinacións que se desglosan 

posteriormente ou que non teñen unha evidente relación coas variables. Como resultado desa 

confrontación ponse de manifesto que as propias directrices supoñen unha importante mellora 

respecto da situación actual, polo que se refire á diminución de gran parte dos riscos que presenta a 

ordenación do territorio e ao favorecer o aproveitamento das oportunidades, quedando patente que a 

disposición dun modelo territorial é o primeiro paso fundamental para acadar un desenvolvemento 

sustentable. 

Debido á pouca operatividade do establecemento de medidas correctoras ou mitigadoras nesta etapa 

do planeamento territorial en cascada, as cales serían máis axeitadas en niveis de planificación de 

maior detalle, desde o ISA, proponse o establecemento de medidas preventivas que garantan a 

consideración dos efectos e o establecemento de medidas para cada escala de planificación, así 

como para o correcto funcionamento da planificación territorial en cascada no seu conxunto. 
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A ferramenta escollida para garantir a coherencia da planificación en cascada e de evitar o risco da 

incorporación de actuacións con criterios alleos e inconsistentes coas DOT, denominouse Análise da 

Compatibilidade Estratéxica (ACE). Dita ferramenta constará dos seguintes apartados: 

− A consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade, explicando como se consideran 

os efectos do plan sobre os aspectos clave detectados nas DOT. 

− O proceso de decisión, onde se analiza a bondade e calidade do proceso de decisión a través 

do que se deseña o planeamento.  

− A relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia, avaliando a relación dos plans cos 

elementos estratéxicos identificados na análise obxectiva do entorno realizada nas DOT. 

 

Figura 8.- Análise da compatibilidade estratéxica. Fonte: ISA 

 

A continuación detállase como se levou a cabo a integración dos criterios de sustentabilidade 

expostos no documento de referencia para cada variable ambiental: 

Modelo Territorial  

En referencia ao modelo territorial, débese considerar que o longo proceso de elaboración das DOT 

iniciado en 1996 coas fases previas, tivo como eixo principal de acción un diagnóstico territorial 

completo destinado á correcta definición dun modelo territorial caracterizado pola súa 

sustentabilidade. As garantías de traslado deste diagnóstico e modelo cara á todos os niveis da 

planificación e planeamento territorial, establécense a través dun diferente grao de concreción 

segundo a amplitude do ámbito territorial mediante a denominada planificación en cascada, que parte 

dun alto nivel estratéxico para ir acadando detalle, segundo se baixe na escala de planificación. Esta 

definición do modelo territorial favorece desde os máis altos niveis de planificación a consecución 

dunha organización eficiente do territorio plasmada na racionalidade nos usos do solo, no seu 

consumo, así como no consumo de outros recursos e na produción de residuos. 
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En concreto, as Directrices dedican o seu capítulo “Un modelo territorial para o futuro de Galicia” a 

plasmar a síntese desta análise, evidenciando a integración dos criterios de sustentabilidade, 

mediante os subapartados referidos ao metabolismo urbano e vectores ambientais, medio natural e 

paisaxe, entre outros. 

Paisaxe  

A conservación da paisaxe ten sido tradicionalmente unha acción vinculada á preservación dos 

valores naturais e culturais. Nas DOT, coa finalidade de considerar a paisaxe como unha das 

principais variables de sustentabilidade, outórgaselle unha especial importancia dentro do modelo 

territorial a definir. Esta perspectiva diferenciada queda perfectamente recollida nas determinacións, 

onde se garante a integración da paisaxe no planeamento conforme aos criterios da Lei 7/2008, de 7 

de xuño de protección da paisaxe de Galicia, así como tamén se recollen as garantías para a 

integridade paisaxística, recuperación de compoñentes ou elementos de calidade e a preservación de 

valores e elementos de interese, tanto en espazos de alta naturalidade como en ámbitos urbanos. 

Patrimonio Natural e Cultural  

En canto ao patrimonio natural e cultural, as DOT inclúen determinacións que recollen literalmente os 

criterios para a súa sustentabilidade explicitados no Documento de Referencia como son a 

integridade funcional dos sistemas naturais e conectividade ecolóxica, e a protección, recuperación e 

valorización dos elementos que conforman o patrimonio. Garanten deste xeito o mantemento dos 

criterios nos diferentes niveis de planeamento. 

Socioeconomía  

Realízase unha diagnose das principais actividades económicas por áreas funcionais co fin de definir 

os usos máis idóneos en coherencia co modelo territorial. As DOT favorecen, polo tanto, a 

competitividade económica en equilibrio coa cohesión social, a calidade de vida e a sustentabilidade 

ambiental. Igualmente, búscase garantir a cobertura das necesidades sociais básicas desde a 

perspectiva de que a sociedade só poderá ser sostible posibilitando que todos os cidadáns satisfagan 

as súas necesidades e eleven o seu benestar, sen por iso poñer en perigo a contorna natural e as 

condicións de vida doutras persoas, na actualidade e no futuro. 

O modelo territorial proposto, en combinación cos distintos niveis de planeamento, favorece a 

coordinación entre as distintas administracións, o que redunda nunha maior calidade e eficacia da 

gobernanza territorial e ambiental. 

Mobilidade  

Un dos principais retos afrontados polas DOT é a creación dun sistema de infraestruturas de 

transporte para persoas e mercadorías capaz de conectar eficazmente o espazo rexional co espazo 



San Lázaro s/n 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental   

 

   AAE/VT 

 

Memoria ambiental das DOT páxina 23 de 91
Clave: 2009AAE0288 
 

global, aumentando a eficacia das interconexións, contribuíndo á mellora da competitividade 

económica e ao benestar dos cidadáns, con criterios de mobilidade sostible e respectuosa co medio.  

A tal fin, ademais de establecer un amplo conxunto de determinacións sobre as infraestruturas de 

transporte, engadíronse outras sobre a mobilidade alternativa, con carácter transversal que implican 

ás anteriores, e sobre intermodalidade e transporte colectivo. 

Enerxía  

Co fin de incrementar a autosuficiencia rexional en materia enerxética, as DOT establecen para o 

nivel do planeamento urbanístico que se contemple o abastecemento enerxético a través duns 

mínimos de enerxía renovable e grao de autosuficiencia enerxética, fomentando así mesmo as 

medidas de aforro e eficiencia. Dentro do Plan sectorial de produción e distribución de enerxía en 

Galicia, que as DOT establece como determinación excluínte, será un obxectivo principal o 

desenvolvemento das enerxías renovables. 

Cambio Climático  

Nas DOT, ademais de establecer un conxunto de determinacións concorrentes coa prevención dos 

previsibles efectos do cambio climático, como son as referentes á redución da mobilidade, mobilidade 

sostible, eficiencia enerxética, enerxías renovables, etc., establécese que os instrumentos de 

planificación en cascada deberán tomar medidas de prevención, corrección, mitigación, e adaptación 

ás súas consecuencias, atendendo ás previsións e estudos oportunos. 

Entre os obxectivos xerais das DOT, atópase combater o fenómeno do cambio climático, e en 

concreto, actuar decididamente nos principais sectores que contribúen ás emisións de gases de 

efecto invernadoiro. 

Atmosfera  

As DOT actúan fronte á contaminación atmosférica establecendo a necesidade de traballar na  

mellora da calidade do aire, de minimizar as emisións contaminantes, buscando a redución das 

emisións das distintas fontes, con especial atención ás fontes difusas, por ser estas as de máis difícil 

intervención. 

Ciclo hídrico  

Dentro do extenso conxunto de determinacións referentes ao ciclo integral da auga, trátase de 

garantir o bo estado das masas de auga, protexéndoas e previndo a súa deterioración, á vez que se 

garante o subministro promovendo a ordenación, xestión e uso sostible, equilibrado e equitativo do 

recurso.  

Por outra parte, a planificación contida nos distintos niveis de planeamento, debe ser acorde coa 

planificación hidrolóxica, considerando a auga como un sistema complexo. 

 



San Lázaro s/n 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental   

 

   AAE/VT 

 

Memoria ambiental das DOT páxina 24 de 91
Clave: 2009AAE0288 
 

2.1.6 Plan de seguimento 

O seguimento proposto no ISA, non constitúe formalmente un plan de seguimento, xa que segundo 

se expón, pretende sentar a base, a nivel de recomendación, para que o Consello da Xunta o 

considere na posterior elaboración do Decreto que determine o procedemento de conformidade co 

artigo 10.10 da lei de ordenación do territorio. 

Ao respecto, o ISA contempla no apartado correspondente, a seguinte tipoloxía de indicadores: 

� De desenvolvemento e implantación. 

� Da sustentabilidade ambiental. 

Os indicadores complétanse cunha enquisa de percepción territorial e urbanística como medida da 

percepción da cidadanía e da veciñanza de cara a valorar a calidade de vida nas cidades e no rural, e 

as melloras levadas a cabo ou pretendidas. 

A continuación recóllense os indicadores propostos de desenvolvemento e implantación, e as 

variables ambientais sobre os que se establecen os indicadores de sustentabilidade territorial. 

Indicadores de desenvolvemento e implantación:  

- Número de Plans territoriais integrados en elaboración e aprobados que desenvolven o modelo 
territorial das DOT. 

- Porcentaxe de superficie ordenada segundo un Plan territorial integrado. 

- Número de Programas coordinados de actuación desenvolvidos. 

- Número de Plans sectoriais en elaboración e aprobados que desenvolven o modelo territorial das 
DOT. 

- Número de Plans xerais de ordenación municipal en elaboración e aprobados que desenvolven o 
modelo territorial das DOT. 

- Porcentaxe de Plans xerais de ordenación municipal en coherencia coas determinacións das DOT. 

- Porcentaxe de superficie con PXOM adaptado ás DOT. 

 

Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Ocupación do territorio 
Paisaxe 
Patrimonio natural 
Patrimonio cultural 
Socioeconomía 
Atmosfera 
Ciclo hídrico  
Enerxía 
Xestión de residuos 
Cambio climático 
Mobilidade 
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A proposta de indicadores, como punto de partida, considérase acertada. Sen embargo, atendendo 

aos artigos 15 da Lei 9/2006 e 8 da Lei 6/2007, e ao establecido no Documento de referencia, a 

proposta de plan de seguimento a desenvolver mediante Decreto do Consello da Xunta, deberá 

contemplar a información que se xunta no anexo I. As medidas preventivas previstas virán a 

completar a información do anexo, así como o resultado das enquisas de percepción territorial e 

urbanística. 

Con carácter previo á presentación da Memoria anual por parte da Xunta de Galicia ante o 

Parlamento, segundo o disposto no artigo 11 da Lei 10/1995, a Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, como órgano ambiental, será informada da estrutura final do Plan de 

seguimento, así como da evolución dos seus resultados. 

2.1.7 Viabilidade económica da alternativa seleccio nada, incluíndo as medidas  

As DOT constitúen un instrumento de marcado carácter estratéxico cuxas determinacións vinculan a 

diferentes plans e programas concorrentes. Este feito dificulta inferir un custe concreto ao seu 

desenvolvemento. 

Con carácter previo á súa aprobación inicial a Consellería de facenda emitiu informe favorable con 

data do 19 de maio de 2010. Tal e como recolle o procedemento para a aprobación definitiva das 

DOT, será preciso un segundo informe favorable con carácter previo á súa aprobación provisional. 

Ambos informes considérase xustificante suficiente da viabilidade económica das DOT. 

2.1.8 Análise de coherencia 

A documentación avaliada presenta un análise de coherencia conforme o establecido no Documento 

de referencia. 

2.2 Participación pública e consultas 

2.2.1 Procedemento de participación pública e consu ltas establecido no DR 

No marco do procedemento de elaboración e aprobación das Directrices establecido polo artigo 10 da 

Lei 10/1995 de ordenación do territorio de Galicia, intégranse os trámites de avaliación ambiental 

esixidos pola Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

ambiente. 

A tal efecto, o 20 de novembro de 2009 preséntase o Documento de inicio das Directrices de 

ordenación do territorio de Galicia, de conformidade co artigo 18 da Lei 9/2006.  

O Documento de Inicio someteuse a unha primeira fase de consultas a todos os compoñentes do 

Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e ao mesmo tempo se inseriu na 
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páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e infraestruturas para que o público en xeral 

fixera comentarios en relación á planificación que puideran axudar na redacción do documento de 

referencia acerca das variables ambientais que puideran ser afectadas e os criterios de 

sustentabilidade aplicables (http://aae.medioambiente.xunta.es). As consultas estendéronse do 23 de 

novembro ao 23 de decembro de 2009. 

Durante este tempo recibíronse comentarios a través da web, procedentes tanto de particulares como 

das seguintes organizacións e administracións públicas: 

� Asociación Galiza non se vende. 

� Cámara oficial mineira de Galicia. 

Por Resolución do 17 de febreiro de 2010 apróbase o correspondente Documento de referencia. 

As Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, incluíndo o ISA, sometéronse ao proceso de 

participación pública e consultas, segundo o exposto no Documento de referencia, de conformidade 

co disposto na Lei 9/2006 e na Lei 10/1995, durante un período de dous meses a partir da publicación 

o día 30 de xuño de 2010 no DOG, da Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas do 24 de xuño de 2010 pola que se aproban inicialmente e se procede á apertura do  

prazo de audiencia pública. 

O anuncio da súa aprobación inicial e do inicio do período de participación pública e consultas 

realizouse, amais de no DOG, nos periódicos da Voz de Galicia e do Faro de Vigo o día 1 de xullo de 

2010, figurando copia destes no anexo V do informe do proceso de participación pública e consultas, 

que elaborou o órgano promotor de conformidade co establecido no DR. O anuncio no BOE data do 

23 de xullo de 2010. 

Por outra parte, o documento aprobado inicialmente foi remitido para a consulta ás administracións 

públicas e ao público interesado que foron solicitados no DR, aos que se engadiron outros que a 

Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe estimou oportunos. A listaxe completa dos organismos e 

entidades consultadas figura detallada no anexo II. 

Asemade, a versión inicial das Directrices estivo e está posta a disposición do público en xeral dende 

o mesmo día 1 de xullo de 2010 no portal web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas na dirección http://www.cmati.xunta.es. 

2.2.2 Resultados da participación pública e das con sultas  

Durante o período de participación pública no que estivo exposto o documento, presentáronse 107 

escritos con informes e alegacións relativas a diversas cuestións clasificadas con maior detalle no 

anexo IV; a maior parte relativas a temas relacionados coas actividades produtivas no medio rural, 

áreas especiais de conservación e corredores ecolóxicos e sobre o desenvolvemento das DOT.  
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Do total dos escritos recibidos avaliouse unha achega de 501 puntos ou cuestións diferentes. 

A continuación móstrase a relación de administracións públicas, asociacións, empresas, etc. que 

participaron de forma activa durante o proceso de información pública do Plan.  

Nas seguintes gráficas móstrase a tipoloxía das alegacións recibidas e a porcentaxe de cuestións en 

relación ao tratamento que lle asignou o promotor. 
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1%
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Organizacións

Xunta de Galicia

Estado

Junta de Castilla y León
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Figura 9.- Tipoloxía dos escritos recibidos durante o período de información pública 

 

Por tipoloxía, os concellos, e as organizacións, foron os máis participativos. 

En canto ao contido, recóllense de forma esquemática, os aspectos máis relevantes en canto ás 

tipoloxías máis representativas: 

- Concellos . As administracións locais, cunha porcentaxe de participación importante no 

proceso, amosan as súas observacións con respecto da súa inclusión nas distintas 

categorías do sistema de asentamentos, así como cuestións relacionadas cos Plans 

territoriais integrados e coa normativa vixente de ordenación do territorio e de planeameno 

urbanístico. Tamén se mostran especialmente interesados no tratamento das DOT respecto 

dos espazos protexidos e das áreas empresariais.  

- Asociacións . As achegas das asociacións dependen fundamentalmente do sector no que 

desenvolvan a súa actividade, así as asociacións ecoloxistas refírense a temas relacionados 

cos espazos protexidos, coa mobilidade, intermodalidade, en definitiva, coa sustentabilidade 

do modelo proposto. Outras asociacións achegan comentarios solicitando modificacións ou 

incorporacións de determinacións que entenden lles afectan. Despertou certa controversia o 

concepto de Galicia como “cidade única”, e o tratamento que desde as DOT se lle daba ao 

patrimonio rural galego. 
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- Particulares . Presentan diferentes observacións en relación, fundamentalmente, a aspectos 

ambientais.  

Cabe  resaltar o número de escritos presentados en relación aos Montes do Morrazo resaltando os 

seus valores ambientais e solicitando a súa inclusión como espazo protexido, e á Illa de Tambo como 

espazo a incluír no Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas. 

2.2.3 Integración dos resultados da participación p ública no Plan 

O órgano promotor respondeu de forma motivada ás observacións e alegacións formuladas na fase 

de información pública. Do total de escritos recibidos extráense un total de 501 cuestións. 

A continuación móstrase de forma gráfica a consideración por parte do órgano promotor de cara á 

súa integración no documento. 
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15%
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Figura 10.- Integración das consideracións 

 

Aproximadamente do 50% das cuestións formuladas correspóndense con aspectos que se considera 

escapan do ámbito competencial das Directrices ou ben que xa figuraban incluídos no documento 

aprobado inicialmente. Este último é o caso dun significativo número de alegacións que solicitaban a 

consideración e inclusión de espazos naturais que xa se atopaban formando parte dos contemplados 

como áreas complementarias nas áreas estratéxicas de conservación. 

Do case 50% restante, máis das dúas terceiras partes das cuestións foron aceptadas total ou 

parcialmente, mentres que só o 12% do total aproximadamente foron desestimadas. 
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A integración realizada dos aspectos estimados total ou parcialmente supuxeron cambios no 

documento que, se ben non son significativos no que ao modelo territorial se refire, si que 

contribuíron a mellorar en gran medida o documento aprobado inicialmente.  

De forma resumida, os cambios realizados foron os seguintes: 

− Melloras na presentación da análise realizada , inserindo no capítulo da Introdución un novo 

epígrafe coa descrición das principais características xeográficas de Galicia. 

− Melloras na consideración do medio rural , tanto desde o punto de vista do sistema de 

asentamentos como das actividades produtivas. Neste senso incluíronse explicitamente 

obxectivos, orientacións estratéxicas e novas referencias territoriais para evitar o 

despoboamento nos espazos rurais, así como para ao fomento da actividade primaria e a 

xestión de terras. Así mesmo, realizouse un cambio na contextualización dos núcleos interiores 

vinculados ao patrimonio rural e as referencias para algúns dos sectores das actividades 

produtivas, como é o caso da minería. Como resultado, as Directrices de Ordenación do 

Territorio corresponderanse coas Directrices Estratéxicas de Ordenación Rural que establece a 

Lei 45/2007, do 13 de decembro, de desenvolvemento sostible do medio rural. 

− Melloras no eido dos sistemas de transporte e a mobilidade alternativa , transformando en 

determinacións aspectos que na aprobación inicial figuraban entre as referencias territoriais. 

− Melloras nas referencias territoriais e nas determinacións sobre as redes de 

telecomunicacións. 

− Melloras nas referencias territoriais e nas determinacións acerca do patrimonio natural e a 

biodiversidade , incluíndo referencias ás liñas de acción do goberno relacionadas coa Rede 

Natura 2000 (tanto a súa ampliación como a planificación da ordenación dos seus espazos) e 

as referencias ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas e os plans de conservación. 

− Melloras nas referencias territoriais sobre o patrimonio cultural  atendendo ao disposto no 

preámbulo da Lei 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, incluíndo algúns 

elementos arqueolóxicos na listaxe de ámbitos de interese do patrimonio cultural. 

− Melloras na regulación dos procesos de desenvolvemento das DOT , facendo máis explícitos 

os mecanismos para a elaboración dos PTI, e sentando as bases de como se articulará o 

proceso de avaliación da integración das determinacións das DOT nos distintos instrumentos 

de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico. 
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3. Valoración e síntese final do proceso de AAE 

Para dar o axeitado cumprimento a cada unha das fases da Avaliación Ambiental Estratéxica 

axustándose aos requisitos esixidos polo órgano ambiental en concordancia coa Lei 9/2006, do 28 de 

abril de 2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente, deberán 

ser atendidas as determinacións que se presentan na presente Memoria Ambiental e que se compilan 

neste apartado de síntese final. 

A análise da contorna foi realizada cun grado de detalle axeitado, identificando os condicionantes 

ambientais relevantes para a proposta de planeamento. 

Establecida a relación cos diferentes plans, programas e disposicións normativas de diversa índole 

que resultan de aplicación ante as diferentes actuacións e obxectivos propostos nas DOT, o obxectivo 

principal é o de consensuar e configurar un documento co que se pretende orientar os procesos de 

planificación e guiar aquelas intervencións que teñan incidencia no territorio, suscitando iniciativas e 

establecendo normas que serán completadas con instrumentos específicos para ordenar os procesos 

de desenvolvemento que se dan no territorio.  

A análise das alternativas considérase acertada, xa que integrou os criterios de sustentabilidade 

establecidos no documento de referencia, relacionando as propostas en relación á súa eficacia e 

eficiencia. 

En gran medida, os efectos detectados e as súas consideracións, así como as medidas adoptadas no 

planeamento, seguen a liña do establecido no documento de referencia, sen prexuízo das 

matizacións comentadas no documento. 

Ao respecto do plan de seguimento, proponse unha serie de indicadores, que virían a completar os xa 

expostos no ISA, incluídos no anexo I, que o órgano promotor terá en consideración de cara á 

elaboración e posta en marcha do mesmo.  

O proceso de participación pública e consultas considérase axustado ao establecido no documento 

de referencia. 

Considerando os obxectivos da planificación, como elemento central do conxunto de instrumentos de 

ordenación do territorio contemplados na lei de ordenación do territorio de Galicia, as súas  

determinacións con forza vinculante respecto da planificación en cascada, e o exposto nos parágrafos 

anteriores, conclúese que as Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia integran 

correctamente as disposicións establecidas no Documento de Referencia do procedemento de AAE, 

sen prexuízo de que na execución das DOT se teñan en consideración as seguintes determinacións: 
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1. Os plans sectoriais de incidencia supramunicipal que se aproben ao amparo da Lei 10/1995, 

axustaranse aos obxectivos e criterios plasmados nas Directrices de ordenación do territorio de 

Galicia.  

2. Os instrumentos de ordenación territorial que se tramiten unha vez se aproben de forma 

definitiva as DOT, axustaranse ás súas determinacións, debendo establecerse mecanismos 

que garantan a coherencia en cascada. A análise de compatibilidade estratéxica (ACE) parece 

un instrumento adecuado para este fin. 

3. Con carácter previo á presentación da Memoria anual por parte da Xunta de Galicia ante o 

Parlamento, segundo o disposto no artigo 11 da Lei 10/1995, a Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, como órgano ambiental, será informada da estrutura final do Plan de 

seguimento, así como da evolución dos resultados. 

4. En todo caso, o sistema de seguimento incluirá, como mínimo, os indicadores recollidos no 

anexo I da presente memoria ambiental, as medidas que sexa necesario adoptar no caso de 

que aparezan desviacións non previstas respecto dos obxectivos perseguidos e o resultado 

das enquisas de percepción territorial e urbanística.  

5. A Consellería competente en materia de ordenación do territorio, informará sobre os Plans e 

Programas promovidos por unha administración pública que incidan sobre o territorio galego. 

En concreto, sobre a coherencia dos plans urbanísticos regulados pola Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e polos  

instrumentos de ordenación do territorio regulados pola Lei 10/1995, do 23 de novembro, de 

ordenación do territorio de Galicia, ou normas que as substitúan.  

6. Toda modificación sobre o documento finalmente aprobado, requirirá ser sometido a Decisión 

do órgano ambiental sobre a necesidade de someterse ao procedemento da avaliación 

ambiental previsto no artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril. 

Finalmente, segundo o disposto nos artigos 14 da Lei 9/2006, do 28 de abril, unha vez aprobadas 

definitivamente, porase a disposición do órgano ambiental, das Administracións públicas consultadas 

e do público afectado, a seguinte documentación: 

A. Documentación completa das DOT. 

B. Unha declaración que resuma os seguintes aspectos: 

- De que modo foron integrados os aspectos ambientais. 

- Como se tomaron en consideración o ISA, os resultados das consultas, a Memoria ambiental, así 

como, cando proceda, as discrepancias xurdidas no proceso. 

- As razóns da elección do documento aprobado, en relación coas alternativas consideradas. 

C. As medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio. 

D. Un resumo non técnico sobre a documentación contida nos puntos B e C. 
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ANEXO I.- Plan de Seguimento 

Indicadores: 

Indicadores de desenvolvemento e implantación:  

- Número de Plans territoriais integrados en elaboración e aprobados que desenvolven o modelo territorial das 
DOT. 

- Porcentaxe de superficie ordenada segundo un Plan territorial integrado. 

- Número de Programas coordinados de actuación desenvolvidos. 

- Número de Plans sectoriais en elaboración e aprobados que desenvolven o modelo territorial das DOT. 

- Número de Plans xerais de ordenación municipal en elaboración e aprobados que desenvolven o modelo 
territorial das DOT. 

- Porcentaxe de Plans xerais de ordenación municipal en coherencia coas determinacións das DOT. 

- Porcentaxe de superficie con PXOM adaptado ás DOT. 

 

Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Ocupación do territorio 

1.- Fragmentación urbana  

Descrición:  Indicador do grao de dispersión e carácter periférico do sistema de asentamentos nas 
rexións e áreas urbanas propostas nas DOT 

Unidade de medida:  Número de manchas; m (distancia ao núcleo urbano principal) 

Fonte de datos:  Planeamento urbanístico dos Concellos 

Método de cálculo:  
Este indicador analizarase a través de dous parámetros:  
� nº de manchas de solos urbanos e urbanizables con densidades menores de 45 vivendas/ha 

� distancia media ao núcleo urbano principal do Concello 

Actualización: Anual 

2.- Fluxo de ocupación do solo  

Descrición:  Desenvolvemento de solo residencial e empresarial con perda de solo rústico 

Unidade de medida:  m2 

Fonte de datos:  Sistema de Información de Ocupación do Solo de España (SIOSE) 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Actualización do SIOSE. 

3.- Dinámica urbanística  

Descrición:  
Avalía o peso relativo de actuacións urbanísticas de consolidación e rexeneración de 
trama urbana fronte á execución de novas áreas de desenvolvemento nos Concellos 
das rexións e áreas urbanas definidas nas DOT 

Unidade de medida:  m2/m2 

Fonte de datos:  Planeamento urbanístico dos concellos 

Método de cálculo:  Σ sup (Estudos detalle + Plans especiais) / Σ sup (Plans de sectorización + Plans 
parciais) 

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Ocupación do territorio 

4.- Ordenación de recursos naturais  

Descrición:  
Número de Plans de ordenación do medio físico de zonas de especial valor en relación 
ás súas características morfolóxicas, agrícolas, gandeiras, forestais, paisaxísticas ou 
ecolóxicas non incluídas na rede de espazos naturais protexidos 

Unidade de medida:  Número de POMF 

Fonte de datos:  Xunta de Galicia 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

5.- Presión urbana  

Descrición:  Relación entre o nº total de habitantes e a superficie de Galicia. O indicador está 
relacionado con outros, como consumo de solo, de auga, de enerxía, etc. 

Unidade de medida:  Habitantes/km2 

Fonte de datos:  Padrón de habitantes. IGE 

Método de cálculo:  Poboación total/superficie total 

Actualización: Anual 

Paisaxe 

6.- Diversidade paisaxística  

Descrición:  Evolución da riqueza de tipos de paisaxe nas áreas paisaxísticas de Galicia 

Unidade de medida:  Número de tipos de paisaxe 

Fonte de datos:  Observatorio galego de paisaxe 

Método de cálculo:  Índice de diversidade de Shannon (tipos de paisaxe definidos por área paisaxística) 

Actualización: Anual 

7.- Transformación paisaxística 

Descrición:  Análise dos cambios histórico-culturais, ecolóxicos e socioeconómicos da paisaxe que 
modifican os seus valores ou a súa aparencia 

Unidade de medida:  - 

Fonte de datos:  Observatorio galego de paisaxe 

Método de cálculo:  Análise de tendencias dos elementos configuradores dos tipos de paisaxe 

Actualización: Anual 

8.- Fragmentación paisaxística 

Descrición:  Resultado do proceso de rotura da continuidade dunha paisaxe e da súa coherencia 

Unidade de medida:  - 

Fonte de datos:  Observatorio galego de paisaxe 

Método de cálculo:  Análise dos procesos de rotura da continuidade das paisaxes 

Actualización: Anual 

9.- Aplicación dos instrumentos da Lei da Paisaxe 

Descrición:  Grao de cumprimento da Lei de protección da paisaxe de Galicia 

Unidade de medida:  - 

Fonte de datos:  Observatorio galego de paisaxe 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Patrimonio natural 

10.- Superficie de espazos naturais protexidos 

Descrición:  
Avaliación da evolución da superficie de espazos recollidos nalgunha das categorías da 
Lei 9/2001 de 21 de agosto de Conservación da natureza, e da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Consellería do Medio Rural (CMR) 

Método de cálculo:  (Superficie (ha) espazos protexidos / Superficie (ha) total )*100 

Actualización: Anual 

11.- Espazos naturais con instrumento de planificaci ón 

Descrición:  Porcentaxe de superficie protexida que posúe ao menos un instrumento de planificación 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  Dirección Xeral de Conservación da Natureza 

Método de cálculo:  (Superficie de espazo natural protexido con instrumento de planificación aprobado/ 
superficie total galega declarada espazo natural protexido)*100 

Actualización: Anual 

12.- Superficie de hábitats prioritarios  

Descrición:  Superficie total ocupada no territorio por cada un dos tipos de hábitats prioritarios do 
Anexo I  da Lei 42/2007 do patrimonio natural e da biodiversidade 

Unidade de medida:  m2 

Fonte de datos:  Atlas e Manual dos Hábitats Españois, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino; Sistema de Información do Territorio da Biodiversidade (SITEB) 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Actualización da fonte de datos 

13.- Fragmentación de hábitats prioritarios 

Descrición:  
O grao de fragmentación vén determinado pola superficie total no territorio dividida polo 
número de manchas ou teselas que a compoñen. O cálculo farase para os tipos de 
hábitats prioritarios do Anexo I  da Lei 42/2007 do patrimonio natural e da biodiversidade 

Unidade de medida:  m2 

Fonte de datos:  Atlas e Manual dos Hábitats Españois; SITEB 

Método de cálculo:  Sup.  total de cada hábitat / nº de teselas cartografadas con presenza do hábitat 

Actualización: Actualización da fonte de datos 

14.- Superficie de hábitats de especies ameazadas  

Descrición:  Superficie total ocupada no territorio de tipos de hábitats que constitúen o nicho 
ecolóxico das especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas 

Unidade de medida:  m2 

Fonte de datos:  Atlas e Manual dos Hábitats Españois; SITEB 

Método de cálculo:  Análise temporal da evolución de superficie 

Actualización: Actualización da fonte de datos 

 

 

 

 



San Lázaro s/n 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental   

 

   AAE/VT 

 

Memoria ambiental das DOT páxina 35 de 91
Clave: 2009AAE0288 
 

Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Patrimonio cultural 

15.- Número de BIC  

Descrición:  Número de elementos catalogados como Bens de Interese Cultural 

Unidade de medida:  Unidade 

Fonte de datos:  D.X. de Patrimonio Cultural 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

Socioeconomía 1 

16.- Complexidade urbana  

Descrición:  Grao de diversidade de usos e funcións urbanas do sistema urbano intermedio 

Unidade de medida:  Bit de información 

Fonte de datos:  Municipais 

Método de cálculo:  

Índice de diversidade de Shannon de actividades CNAE e entidades e institucións nas 
cabeceiras e subcabeceiras do sistema urbano intermedio. 
Fórmula de cálculo do índice de Shannon: 

 
Onde: 

H’ = Índice de Shannon 
S = Número de seccións da clasificación CNAE 2009 
pi = proporción de poboación activa dedicada á sección i da clasificación CNAE 
2009 respecto da poboación activa total na cabeceira ou subcabeceira do sistema 
urbano intermedio (abundancia relativa da sección i): ni/N 
ni: poboación activa dedicada á sección i da clasificación CNAE 2009 
N: poboación total activa. 

Actualización: Anual 

17.- Evolución da poboación 

Descrición:  Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo 

Unidade de medida:  Habitantes 

Fonte de datos:  IGE 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

18.- Evolución da poboación rural 

Descrición:  Avaliación da dinámica da poboación rural ao longo do tempo 

Unidade de medida:  Habitantes 

Fonte de datos:  IGE 

Método de cálculo:  Análise de evolución de poboación en cada un dos nodos para o equilibrio do territorio 

Actualización: Anual 

 

 

                                                      

1 Poboación, produción de alimentos, aproveitamento agrícola e forestal, solo empresarial, turismo, equipamentos e servizos 
básicos e vivenda. 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Socioeconomía 

19.- Taxa total de emprego  

Descrición:  Porcentaxe de persoas ocupadas respecto das activas (15-64 anos). A súa evolución 
positiva asóciase con maiores niveis de cohesión social e calidade de vida 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  IGE 

Método de cálculo:  (Nº persoas ocupadas / nº persoas en idade activa)*100 

Actualización: Anual 

20.- Crecemento vexetativo 

Descrición:  Permite medir o crecemento ou a regresión en termos de poboación 

Unidade de medida:  Habitantes 

Fonte de datos:  IGE 

Método de cálculo:  Nacementos-Defuncións 

Actualización: Anual 

21.- Acceso á sociedade da información  

Descrición:  Porcentaxe de vivendas con conexión de banda ancha (ADSL, RDSI, Rede de cable) 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  IGE 

Método de cálculo:  (Nº de vivendas con acceso a banda ancha / nº total de vivendas)*100. 

Actualización: Anual 

22.- Superficie agraria útil (SAU) 

Descrición:  Indicador da vocación agrogandeira en termos de superficie territorial. 

Unidade de medida:  ha 

Fonte de datos:  Consellería do Medio Rural 

Método de cálculo:  Sumatorio da superficie das terras labradas e dos pasteiros 

Actualización: Anual 

23.- Abandono de terras agrarias 

Descrición:  
Indica o grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está relacionado coa 
perda de poboación, co incremento de perigo de incendio e coa perda de biodiversidade 
de especies de flora e fauna vinculadas a hábitats agrarios. 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  Consellería do Medio Rural 

Método de cálculo:  (SAU (ha) de terreos abandonados / SAU (ha))*100 

Actualización: Anual 

24.- Agricultura ecolóxica  

Descrición:  Indica o grao de implantación de sistemas de explotación agrícola e gandeira orgánicos 

Unidade de medida:  ha 

Fonte de datos:  CRAEGA (Consello regulador de agricultura ecolóxica de Galicia) 

Método de cálculo:  Sumatorio da superficie agrícola ecolóxica 

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Socioeconomía 

25.- Especialización agrícola 

Descrición:  Reparto de superficies dos diferentes tipos de terras agrarias en relación á SAU  

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural). 

Método de cálculo:  
Superficie relativa en relación á SAU dos seguintes tipos de terras agrarias: prados, 
pradeiras, pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, tubérculos, leguminosas, 
flores e viveiros) e cultivos leñosos (froiteiras, viñedo). 

Actualización: Anual 

26.- Especialización gandeira  

Descrición:  Mide a importancia relativa dos diferentes tipos de cabanas gandeiras 

Unidade de medida:  Número de cabezas de gando 

Fonte de datos:  Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural) 

Método de cálculo:  Número de cabezas de gando para os seguintes tipos de cabanas: vacún de carne, 
vacún de leite, aves, porcino, equino e caprino 

Actualización: Anual 

27.- Especialización forestal  

Descrición:  Reparto de volumes de cortas de madeira por especies forestais 

Unidade de medida:  m3 

Fonte de datos:  Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural) 

Método de cálculo:  Volume de corta de madeira por especie forestal 

Actualización: Anual 

28.- Empresas con sistema de xestión ambiental 

Descrición:  
Informa da integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción existentes. 
Na actualidade os sistemas máis estendidos de xestión ambiental son a norma ISO 
14001 e o sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS) 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  
Rexistro EMAS: CMATI; ISO 14001: Consellería de Economía e Industria 
(www.observatoriocalidade.org). 

Método de cálculo:  (Nº empresas con sistema implantado de xestión ambiental/ nº total de empresas)*100 

Actualización: Anual 

29.- Empresas con autorización ambiental integrada  

Descrición:  Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC) 

Unidade de medida:  Unidades 

Fonte de datos:  Rexistro IPPC – CMATI. 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

30.- Turismo receptor por quilómetro de costa 

Descrición:  Número de turistas estranxeiros e españois (excluíndo os turistas galegos) nos concellos 
costeiros nun período de referencia dado 

Unidade de medida:  Número de turistas/km2 

Fonte de datos:  INE, Turgalicia, Secretaría Xeral para o Turismo 

Método de cálculo:  nº de turistas anual / 1.659 km de costa  

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Socioeconomía 

31.- Turismo sostible  

Descrición:  Avalía a porcentaxe de turistas que entran en época non estival2 en Galicia (índice 1) e a 
variación de turistas nese período respecto do ano anterior (índice 2) 

Unidade de medida:  
Índice 1.- % 
Índice 2.- Número de persoas 

Fonte de datos:  INE 

Método de cálculo:  
Índice 1.- (nº de viaxeiros que entran en época non estival/nº de viaxeiros total)*100 
Índice 2.- Variación do nº de turistas no período non estival respecto do ano anterior 

Actualización: Anual 

32.- Turismo rural  

Descrición:  Avalía a dispoñibilidade de aloxamentos de turismo rural respecto do total 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  Turgalicia, Secretaría Xeral para o Turismo 

Método de cálculo:  (aloxamentos en establecementos e turismo rural / total de aloxamentos) * 100 

Actualización: Anual 

33.- Número de vivendas 

Descrición:  Número de vivendas 

Unidade de medida:  Unidades 

Fonte de datos:  IGE, Censo de vivendas 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

34.- Número habitantes por vivenda  

Descrición:  Número de habitantes por vivenda 

Unidade de medida:  Unidades 

Fonte de datos:  IGE, Censo de vivendas  

Método de cálculo:  nº de habitantes/nº vivendas 

Actualización: Anual 

Atmosfera 

35.- Emisións á atmosfera de orixe industrial 

Descrición:  Volume de emisións á atmosfera por instalacións de produción industrial. Este indicador 
abrangue as emisións de GEI: CO2, CH4, N20, HFC, SF6, PFC 

Unidade de medida:  t/ano 

Fonte de datos:  Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes EPER-PRTR. Laboratorio de medio 
ambiente de Galicia 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

 

                                                      

2 Meses de xaneiro a maio e de outubro a decembro. 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Atmosfera 

36.- Calidade do aire urbano  

Descrición:  Evolución da calidade do aire no medio urbano 

Unidade de medida:  µg/m3, agás o CO que se mide en mg/m3 

Fonte de datos:  Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia 

Método de cálculo:  

Calculado a partir dos máximos valores rexistrados de cada contaminante e estación, 
multiplicados por un factor extraído da lexislación vixente. Este valor comparase cunha 
escala de 0 a 150 (0 para a mellor situación da calidade do aire e 150 para a peor), que 
se traduce finalmente nun código de cores. O ICA pondera os seguintes contaminantes 
de natureza química: dióxido de xofre (SO2), dióxido de nitróxeno (NO2), óxidos de 
nitróxeno (NOX), monóxido de carbono (CO), partículas en suspensión menores de 10 
micrómetros (PM10), partículas en suspensión totais (SPM) e ozono (O3) 

Actualización: Anual 

37.- Emisións de gases precursores do ozono troposfé rico  

Descrición:  Emisión de gases precursores de ozono troposférico  

Unidade de medida:  toneladas/ano 

Fonte de datos:  CMATI 

Método de cálculo:  Porcentaxe de emisións totais por ano de gases precursores do ozono troposférico. 
(NOX, COVNM, CO e CH4), referido a cantidade emitida no ano 2001 

Actualización: Anual 

Ciclo hídrico 

38.- Abastecemento de auga  

Descrición:  

Avalía o consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento, así como as 
perdas rexistradas na rede de distribución. Considera o consumo total dos sectores 
doméstico, comercial e industrial, os equipamentos e servizos públicos e, para o caso de 
concellos rurais, o consumo por explotacións agropecuarias  

Unidade de medida:  litros/ (persoa equivalente x día). 

Fonte de datos:  Empresas subministro. 

Método de cálculo:  
Abastecemento diario (consumo doméstico+ consumo industrial+ consumo comercio+ 
consumo equipamentos e servizos públicos+ perdas da rede de distribución+ consumo 
agrogandeiro)/ nº habitantes 

Actualización: Trimestral 

39.- Saneamento de augas residuais  

Descrición:  Avalía a porcentaxe de poboación conectada a sistemas de saneamento 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  Concellos, EIEL 

Método de cálculo:  (Poboación conectada á rede de saneamento/ poboación total)*100 

Actualización: Anual 

40.- Infraestruturas supramunicipais de saneamento (EDAR) 

Descrición:  Número de EDAR de carácter supramunicipal 

Unidade de medida:  Unidades 

Fonte de datos:  Augas de Galicia; Confederacións Hidrográficas; EIEL 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Ciclo hídrico 

41.- Infraestruturas supramunicipais de saneamento (redes de saneamento) 

Descrición:  Número de concellos con redes de saneamento de ámbito supramunicipal 

Unidade de medida:  Número de concellos 

Fonte de datos:  Augas de Galicia; Confederacións Hidrográficas; EIEL 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

42.- Separación de augas pluviais 

Descrición:  Número de Sistemas Urbanos de Drenaxe Sostible (SUDS) instalados en solos urbanos 
existentes ou de nova creación 

Unidade de medida:  Número de SUDS 

Fonte de datos:  EIEL 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

43.- Emisións totais á auga por actividade económica  

Descrición:  Informa sobre o volume de emisións á auga xeradas pola actividade económica 

Unidade de medida:  Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 

Fonte de datos:  Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 

Método de cálculo:  Produción total de emisións 

Actualización: Anual 

44.- Número de puntos de vertido  

Descrición:  Número de puntos de vertido a ríos 

Unidade de medida:  Unidades 

Fonte de datos:  Inventario de vertidos do organismo de conca 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

45.- Calidade de auga en zonas de produción de mari scos bivalvos  

Descrición:  

Evolución da clasificación das zonas de explotación de moluscos bivalvos a raíz de 
modificacións das condicións que determinaron a súa clasificación segundo se 
establece na Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas 
de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia 

Unidade de medida:  Número de zonas de produción de bivalvos e outros invertebrados mariños que cambian 
a súa clasificación 

Fonte de datos:  Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR); Estación 
de Bioloxía Mariña de A Graña (USC) 

Método de cálculo:  Revisión da clasificación das zonas de produción a partir dos resultados derivados do 
plan de mostraxe 

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Ciclo hídrico 

46.- Calidade de auga en zonas de baño  

Descrición:  Evolución da calidade das augas de baño 

Unidade de medida:  Zonas de baño 

Fonte de datos:  Informa anual do Sistema de Información Nacional de Augas de Baño (Náyade). 
Ministerio de Sanidade e Política Social. 

Método de cálculo:  

Número de zonas de baño incluídas en cada unha das categorías de clasificación da 
calidade sanitaria da auga de baño establecidas no Sistema de Información Nacional de 
Augas de Baño (Náyade): Augas 2. Augas aptas para o baño, de moi boa calidade; 
Augas 1. Augas aptas para o baño, de boa calidade; Augas 0. Augas non aptas 

Actualización: Anual 

Enerxía 

47.- Intensidade enerxética final 

Descrición:  Consumo de enerxía final por unidade de PIB 

Unidade de medida:  tep (toneladas equivalentes de petróleo) / millón de euros correntes de 2000 

Fonte de datos:  INEGA 

Método de cálculo:  Enerxía final / PIB 

Actualización: Anual 

48.- Electricidade consumida procedente de fontes de  enerxía renovable  

Descrición:  Proporción entre a electricidade bruta xerada por fontes renovables e o consumo bruto 
de electricidade 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  INEGA 

Método de cálculo:  Consumo de electricidade renovable (%) = 100*electricidade bruta de fontes renovables 
/ consumo bruto de electricidade 

Actualización: Anual 

49.- Venda de combustibles de automoción 

Descrición:  Datos da venda de combustibles de automoción por habitante 

Unidade de medida:  t 

Fonte de datos:  
Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos; boletín de hidrocarburos 
da Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio) 

Método de cálculo:  Volume total de combustibles para automoción (descártase o gasóleo agrícola) / Nº 
habitantes empadroados 

Actualización: Anual 

Xeración de residuos 

50.- Xeración de residuos sólidos urbanos  

Descrición:  Cantidade de residuos sólidos urbanos producidos 

Unidade de medida:  kg/ habitante 

Fonte de datos:  Sistema de Información de Residuos de Galicia – CMATI 

Método de cálculo:  Total anual RSU recollidos/número habitantes 

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Xeración de residuos 

51.- Xeración de residuos perigosos 

Descrición:  Cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e empresariais 

Unidade de medida:  t de residuos perigosos xerados 

Fonte de datos:  Sistema de Información de Residuos de Galicia – CMATI 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 

52.- Recollida selectiva de RSU 

Descrición:  

Mide a eficacia da recollida selectiva. Calcula a porcentaxe entre a recollida selectiva 
neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva bruta descontando as 
cantidades de materiais considerados impropios en cada sistema de recollida) e a 
recollida selectiva bruta (cálculo incluíndo o total dos residuos recollidos) 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  Sistema de Información de Residuos de Galicia – CMATI 

Método de cálculo:  (Residuos xerados-impropios/ residuos xerados)*100 

Actualización: Anual 

Cambio climático 

53.- Emisións de gases de efecto invernadoiro  

Descrición:  Emisións de gases de efecto invernadoiro 

Unidade de medida:  toneladas CO2 equivalente/habitante 

Fonte de datos:  CMATI 

Método de cálculo:  Emisións netas per cápita = (emisións netas)/(número habitantes) 

Actualización: Anual 

Mobilidade 

54.- Conectividade funcional de pasaxeiros 

Descrición:  Número de conexións de transporte intermodal de pasaxeiros nas rexións e áreas 
urbanas definidas nas DOT 

Unidade de medida:  Número de conexións 

Fonte de datos:  Dirección Xeral de Mobilidade 

Método de cálculo:  

Número de conexións do tipo: 
L .- 2 modos de transporte colectivo ou sostible 
T.- 3 modos 
X.- 4 modos 

Os tipos de transporte analizados nas conexións serán: autobús urbano, autobús 
interurbano, transporte marítimo, ferrocarril, metro lixeiro, carril bici, e aeroporto 

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Mobilidade 

55.- Conectividade funcional de mercadorías  

Descrición:  

Número de conexións de transporte intermodal nas plataformas loxísticas, nas áreas 
empresariais de carácter estratéxico das Rexións e Áreas urbanas, e nas áreas 
empresariais de carácter supracomarcal asociadas ao Sistema urbano intermedio 
definidos nas DOT 

Unidade de medida:  Número de conexións 

Fonte de datos:  Dirección Xeral de Mobilidade 

Método de cálculo:  

Número de conexións do tipo: 
L .- 2 modos de transporte colectivo ou sostible 
T.- 3 modos 

Os tipos de transporte analizados nas conexións serán: porto comercial, ferrocarril, vía 
de alta prestación. 

Actualización: Anual 

56.- Distribución modal de mobilidade obrigada 

Descrición:  Emprego dos diferentes modos de transporte nos itinerarios de mobilidade obrigada 

Unidade de medida:  % sobre o total de desprazamentos 

Fonte de datos:  Concesionarias de liñas de transporte público; RENFE. Enquisa de mobilidade das 
persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); datos municipais. 

Método de cálculo:  
(Ni / Nt )*100 onde Ni: Nº de desprazamentos por modo de transporte; Nt: Nº total de 
desprazamentos obrigados. Os modos de transporte a considerar son coche ou moto, 
autobús urbano, autobús interurbano, tren, a pé, bicicleta e marítimo 

Actualización: Anual 

57.- Relación entre o lugar de residencia e o traba llo  

Descrición:  Informa do alcance espacial da necesidade de mobilidade obrigada (laboral) 

Unidade de medida:  Número de desprazamentos; % sobre o total de desprazamentos 

Fonte de datos:  Enquisa de mobilidade das persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); 
datos municipais 

Método de cálculo:  

(Ni / Nt)*100  
Onde:  

Ni: Nº de desprazamentos en cada un dos ámbitos territoriais identificados 
Nt: Nº total de desprazamentos obrigados. Os ámbitos territoriais a considerar son: 
no mesmo domicilio, no mesmo concello, nun concello da mesma provincia, nun 
concello doutra provincia, noutra comunidade autónoma e noutro país 

Actualización: Anual 

58.- Adaptación do transporte público ás persoas de  mobilidade reducida  

Descrición:  Indica o grao de accesibilidade dos medios de transporte colectivo a persoas con 
mobilidade reducida 

Unidade de medida:  % da flota adaptada 

Fonte de datos:  Dirección Xeral de Mobilidade 

Método de cálculo:  - 

Actualización: Anual 
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Indicadores de sustentabilidade territorial:  

Mobilidade 

59.- Transporte de mercadorías por rede ferroviaria  

Descrición:  Volume de transporte de mercadorías por ferrocarril 

Unidade de medida:  t-km (tonelada-quilómetro, que representa o movemento dunha tonelada sobre unha 
distancia de 1 quilómetro) 

Fonte de datos:  Enquisa permanente de transporte de mercadorías por estrada (Ministerio de Fomento) 

Método de cálculo:  Datos proporcionados enquisa da fonte de datos 

Actualización: Anual 
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ANEXO II.- Listado dos organismos consultados 

Administracións públicas e Público interesado consul tado 

- Todos os concellos de Galicia 
- Ministerio de la Presidencia 
- Ministerio de Economía y Hacienda 
- Ministerio de Política Territorial 
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

- Ministerio de Fomento 
- Ministerio de Vivienda 
- Ministerio de Defensa 
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
- Ministerio de Cultura 
- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
- Ministerio de Justicia 
- Ministerio del Interior 
- Ministerio de Educación 
- Ministerio de Ciencia e Innovación 
- Ministerio de Sanidad y Política Social 
- Ministerio de Igualdad 
- Ministerio de Trabajo e Inmigración 
- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
- Confederación Hidrográfica del Duero 
- Secretaría General del Mar 
- Secretaría de Estado de Planificación e 
Infraestruturas 

- Dirección General de Aviación Civil 
- Viceconsejera de Áreas Institucionales y de 
Servicios Generales 

- Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior 

- Comissao de Coordenaçao e Desenvolvimento 
Regional do Norte (Portugal) 

- Delegación de Gobierno de Galicia 
- Director Xeral de Xustiza 
- Directora Xerente da Fundación Axencia 
Humanitaria de Galicia 

- Director Xerente da Fundación Rof Codina 
- Delegado Territorial da Xunta de Galicia. A Coruña 
- Delegada Territorial  da Xunta de Galicia. Lugo 
- Delegado Territorial  da Xunta de Galicia. Ourense 
- Delegado Territorial da Xunta de Galicia. Pontevedra 
- Delegada Territorial da Xunta de Galicia. Vigo 
- Consellería de Facenda 
- Secretario Xeral e do Patrimonio 
- Interventora Xeral da Comunidade Autónoma 
- Director do Instituto Galego de Estatística 
- Presidente do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia 

- Director Xeral do Centro Informático para A Xestión 
Tributaria, Económico-Financiera e Contable 

- Xefa do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefe do Departamento Territorial de Lugo 

- Presidencia da Xunta de Galicia 
- Secretario Xeral da Presidencia 
- Director Xeral Gabinete da Presidencia 
- Secretario Xeral de Medios 
- Directora Xeral de Comunicación 
- Secretaria Xeral da Igualdade 
- Secretario Xeral da Emigración 
- Secretario Xeral para o Deporte 
- Secretaria Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica. 

- Presidenta do Consello Consultivo de Galicia  
- Presidente do Consello da Cultura Galega 
- Director Xeral da Compañía de Radio-Televisión de 
Galicia 

- Director Xerente Das Redes de Telecomunicación 
Galegas-Retegal 

- Director Xerente do Consorcio Audiovisual de Galicia 
- Director do Centro Galego de Artes da Imaxe 
- Director Xerente da Fundación Galicia Emigración 
- Directora Xeral do Serv. Galego de Promoción da 
Igualdade do Home e da Muller 

- Xerente da Fundación Deporte Galego 
- Consellería de Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza 
- Secretaria Xeral da Consellería de Presidencia, Aa. Pp. 
e Xustiza 

- Director Xeral de Administración Local 
- Director Xeral de Rr. Ii. e Parlamentarias 
- Director Xeral de Emerxencias e Interior 
- Director Xeral de Rr. Ee. e Coa Unión Europea 
- Director Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa 
- Director da Escola Galega de Administración Pública 
- Director Xeral da Academia Galega de Seguridade 
Pública 

- Comisario Xefe Unidade da Xefatura da Policía 
Autonómica de Galicia 

- Director do Instituto de Medicina Legal de Galicia 
- Xerente da Axencia Galega de Emerxencias 
- Directora Xerente da Fundación Semana Verde de 
Galicia 

- Director da Fundación Galicia Europa 
- Director Xeral de Orzamentos 
- Director Xeral de Tributos 
- Director Xeral de Política Financieira e Tesouro 
- Director Xeral de Planificación e Fondos 
- Director Xeral da Función Pública 
- Presidente do Consello Económico e Social de Galicia 
- Presidente da Spi-Galicia. Sociedade Pública de 
Investimentos de Galicia. 

- Presidente da Sociedade Autoestrada Alto de Santo 
Domingo-Ourense. Aceousa 

- Xefa do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefe do Departamento Territorial de Lugo 



San Lázaro s/n 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental   

 

   AAE/VT 

 

Memoria ambiental das DOT páxina 46 de 91
Clave: 2009AAE0288 
 

Administracións públicas e Público interesado consul tado 
- Xefe do Departamento Territorial de Ourense 
- Xefa do Departamento Territorial de Pontevedra 
- Xefe do Departamento Territorial de Vigo 
- Consellería de Economía e Industria 
- Secretario Xeral de Economía e Industria 
- Director Xeral de Investigación, Desenvolvemento e 
Innovación 

- Directora Xeral de Comercio 
- Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas 
- Presidenta do Instituto Galego de Consumo 
- Xerente do Instituto Galego de Consumo 
- Director do Instituto Galego de Promoción 
Económica 

- Conselleiro Delegado da Sociedade Xestora de 
Entidades de Capital Risco 

- Director Xeral do Ceei Galicia (Civ Galicia). Centro 
Europeo de Empresas e Innovación de Galicia 

- Director do Instituto Enerxético de Galicia 
- Director Xerente do Centro de Supercomputación de 
Galicia 

- Xerente da Fundación para o Fomento da Calidade 
Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia 

- Director Xerente de  Galicia Calidade 
- Xerente da Fundación Centro Galego de Artesanía e 
do Deseño 

- Vicepresidente Executivo da Fundación Galega para 
A Sociedade do Coñecemento 

- Director do Instituto de Estudos Galegos Padre 
Sarmiento 

- Director da Escola Galega de Administración 
Sanitaria 

- Director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias 
de Galicia - 061 

- Director Técnico da Fundación Pública Centro de 
Transfusión de Galicia 

- Directora Xerente de Galaria, Empresa Pública de 
Servizos Sanitarios, S. A. 

- Director Executivo da Fundación Instituto Galego de 
Oftalmoloxía 

- Director Executivo da Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica 

- Xefa do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefa do Departamento Territorial de Lugo 
- Xefa do Departamento Territorial de Ourense 
- Xefa do Departamento Territorial de Pontevedra 
- Xefe do Departamento Territorial de Vigo 
- Consellería de Cultura e Turismo 
- Secretario Xeral da Consellería de Cultura e Turismo 
- Secretaria Xeral para o Turismo 
- Director Xeral do Patrimonio Cultural 
- Director Xeral de Promoción e Difusión da Cultura 
- Presidente da Axencia Galega Das Industrias 
Culturais 

- Director do Centro Galego de Arte Contemporánea 
- Director da Real Filharmonía de Galicia 
- Director Xerente da S.A. de Xestión do Plan 
Xacobeo 

- Director do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia  

- Xefe do Departamento Territorial de Ourense 
- Xefe do Departamento Territorial de Pontevedra 
- Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
- Secretario Xeral de Educación e Ordenación 
Universitaria  

- Secretario Xeral de Universidades 
- Secretario Xeral de Política Lingüística 
- Director Xeral de Educación, F. Profesional e 
Innovación Educativa 

- Director Xeral de Centros e Recursos Humanos 
- Director da A. para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia 

- Vicepresidente do Consello Escolar de Galicia 
- Directora Técnica do Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Galicia 

- Xefa do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefe do Departamento Territorial de Lugo 
- Xefa do Departamento Territorial de Ourense 
- Xefe do Departamento Territorial de Pontevedra 
- Consellería de Sanidade 
- Secretario Xeral da Consellería de Sanidade 
- Directora Xeral de Saúde Pública e Planificación 
- Xerente do Sergas 
- Secretaria Xeral de Familia e Benestar 
- Director Xeral de Relacións Laborais 
- Director Xeral de Promoción do Emprego 
- Directora Xeral de Formación e Colocación 
- Directora Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal 
- Director Xeral de Xuventude e Voluntariado 
- Directora do Instituto Galego de Seguridade e Saúde 
Laboral 

- Presidente do Consello Galego de Relacións Laborais 
- Presidenta do Consello Galego de Cooperativas 
- Presidenta do Consello da Xuventude de Galicia 
- Directora Técnica da Fundación Galega para o Impulso 
da Autonomía Persoal e A Atención As Persoas En 
Situación de Dependencia  

- Xerente do Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar 

- Director Xeral da Sociedade Galega de Servizos 
Sociais 

- Presidenta da Fundación Galega da Formación para o 
Traballo 

- Director-Xerente da Fundación Galega da Formación 
para o Traballo 

- Xefe do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefe do Departamento Territorial de Lugo 
- Xefe do Departamento Territorial de Ourense 
- Xefe do Departamento Territorial de Vigo 
- Presidente da Real Academia Galega 
- Directora Xerente da Fundación Cidade da Cultura de 
Galicia 

- Directora Xerente da Socied. de Imaxe e Promoción 
Turística de Galicia, S.A.  

- Directora do Centro Superior de Hostelería de Galicia 
- Directora Xerente de Xestur A Coruña, S.A. 
- Directora Xerente de Xestur Lugo, S.A. 
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Administracións públicas e Público interesado consul tado 
- Director Xerente da Fundación Illa de San Simón 
- Xefe do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefe do Departamento Territorial de Lugo 
- Xefe do Departamento Territorial de Ourense 
- Xefe do Departamento Territorial de Pontevedra 
- Consellería de Traballo e Benestar 
- Secretaria Xeral da Consellería de Traballo e 
Benestar 

- Consellería do Medio Rural 
- Secretario Xeral da Consellería de Medio Rural 
- Director Xeral de Produción Agropecuaria 
- Director Xeral de Desenvolvemento Rural 
- Directora Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e 
Forestais 

- Director Xeral de Montes 
- Director Xeral de Conservación da Natureza 
- Director do Fondo Galego de Garantía Agraria 
- Director Xeral da Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural - Agader 

- Director do Instituto Galego da Calidade Alimentaria 
- Conselleiro Delegado da S. para o Desenvolvemento 
Comarcal de Galicia 

- Director Xerente da Fundación do Centro 
Tecnolóxico da Carne 

- Director Xerente de Servizos Agrarios Galegos, S. A.  
- Director Xerente da S. A. Xestora Bantegal  
- Xefe do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefe do Departamento Territorial de Lugo 
- Xefe do Departamento Territorial de Ourense 
- Xefe do Departamento Territorial de Pontevedra 
- Consellería do Mar 
- Secretario Xeral da Consellería do Mar 
- Director Xeral de Competitividade e Innovación 
Tecnolóxica 

- Director Xeral de Ordenación e Xestión dos 
Recursos Mariños 

- Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro 
- Presidente do Ente Público Portos de Galicia 
- Directora do Instituto Tecnolóxico para o Control do 
Medio Mariño de Galicia 

- Directora Xerente do Centro Tecnolóxico do Mar - 
Fundación Cetmar 

- Xefe do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefe do Departamento Territorial de Lugo (Celeiro - 
Viveiro) 

- Delegado Comarcal da Consellería do Mar. 
Departamento Territorial de Pontevedra 

- Xefa Territorial da Consellería do Mar. Departamento 
Territorial de Vigo 

- Mancomunidade de Concellos do Tambre 
- Mancomunidade de Municipios da Comarca de 
Compostela 

- Mancomunidade de Concellos da Área da Coruña 
- Mancomunidade de Bergantiños 
- Mancomunidade Val do Ulla 
- Mancomunidade Comarca de Fisterra 
- Mancomunidade de Concellos da Serra da Barbanza 

- Directora Xerente de Xestur Ourense, S.A. 
- Directora Xerente de Xestur Pontevedra, S.A. 
- Xefe do Departamento Territorial da Coruña 
- Xefe do Departamento Territorial de Lugo 
- Xefe do Departamento Territorial de Ourense 
- Xefe do Departamento Territorial de Pontevedra 
- Subdirector Xeral de Calidade Ambiental. Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

- Subdirector Xeral de Investigación, Cambio Climático e 
Información Ambiental. Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

- Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental. 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas 

- Subdirector Xeral de Enerxía. Consellería de Economía 
e Industria 

- Subdirector Xeral de Ordenación e Innovación 
Educativa e Formación do Profesorado 

- Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
- Federación Galega de Municipios e Provincias 
- Deputación Provincial de A Coruña 
- Deputación Provincial de Lugo 
- Deputación Provincial de Ourense 
- Deputación Provincial de Pontevedra 
- Secretario Xeral da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas 

- Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

- Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 
- Directora Xeral de Infraestruturas 
- Director Xeral de Mobilidade 
- Directora da Axencia de Protección da Legalidade 
Urbanística 

- Presidenta de Augas de Galicia 
- Director Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo 
- Presidenta do Ente Público de Obras e Servizos 
Hidráulicos  

- Presidente do Xurado de Expropiación Forzosa 
- Presidente da Sociedade Galega de Medio Ambiente  
- Conselleira Delegada da Sociedade Galega de 
Residuos Industriais  

- Consorcio Provincial da Coruña para A Prestación do 
Servizo Contra Incendios e  Salvamento 

- Consorcio As Mariñas 
- Consorcio de Turismo e Congresos 
- Consorcio para A Promoción da Música 
- Consorcio para A Xestión e Explotación da Rede 
Básica de Abastecemento de Auga Aos Concellos de 
Cervo e Burela 

- Consorcio Provincial de Lugo para Prestación do 
Servizo Contra Incendios e Salvamento 

- Consorcio Local Os Peares 
- Consorcio Turismo Ribeira Sacra 
- Consorcio para o Servizo Contra Incendios e 
Salvamento de Valdeorras 

- Consorcio o Río Arnoia 
- Consorcio Conso-Frieiras 
- Consorcio do Noroeste 
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Administracións públicas e Público interesado consul tado 
- Mancomunidade de Xallas-Tines-Tambre 
- Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 
- Mancomunidade de Concellos Ría de Arousa. Zona 
Norte 

- Mancomunidade de Concellos da Área de Santiago 
- Mancomunidade Voluntaria de Municipios da 
Comarca de Ordes 

- Mancomunidade da Auga dos Concellos de Carnota 
e Muros 

- Mancomunidade de Concellos da Terra Cha 
- Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense 
- Mancomunidade de Municipios Río Ouro 
- Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño 
Francés 

- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria dos 
Concellos Comprendidos Na Comarca de Verín 

- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Terra de 
Celanova 

- Mancomunidade Voluntaria Das Terras do Navea-
Bibei 

- Mancomunidade Voluntaria da Comarca de Ourense 
- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro 
- Mancomunidade Intermunicipal Ribeira Sacra 
- Mancomunidade de Municipios da Comarca do 
Carballiño 

- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Baixa 
Limia 

- Mancomunidade de Augas Rúa-Petín 
- Mancomunidade de Allariz-Taboadela 
- Mancomunidade Turística dos Municipios do 
Carballiño, Ribadavia, Boborás e Leiro 

- Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso-
Frieiras 

- Mancomunidade de Concellos Santa Águeda 
- Mancomunidade do Salnés 
- Mancomunidade Voluntaria de Municipios de Arousa 
- Mancomunidade  para o Servizo do Vertedoiro de 
Residuos Sólidos Urbanos 

- dos Concellos de Pontevedra e Sanxenxo 
- Mancomunidade de Concellos do Morrazo 
- Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo 
- Mancomunidade de Concellos do Val Miñor 
- Mancomunidade Intermunicipal dos Vales do Ulla e 
Umia 

- Mancomunidade do Condado 
- Mancomunidade Terras de Pontevedra para A 
Dinamización de Produto Turístico dos Concellos de 
Pontevedra, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa, 
Barro e Campo Lameiro 

- Mancomunidade de Municipios de Terras de Deza 
- Mancomunidade do Paradanta 
- Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño 
- D.General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Asturias 

- D.General de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística. Cantabria 

- Director de Ordenación del Territorio. País Vasco 
- Servizo de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

- Consorcio contra Incendios e Salvamento Comarca de 
Verín 

- Consorcio Contra Incendios e de Salvamento da 
Comarca da Limia 

- Consorcio Contra Incendios e de Salvamento Das 
Comarcas do Carballiño e do Ribeiro 

- Consorcio Casco Vello de Vigo 
- Consorcio Urbanístico para o Desenvolvemento e 
Xestión do Solo Industrial No Concello de Covelo 

- Consorcio do Servizo Contra Incendios da Comarca do 
Deza-Tabeirós-Terra de Montes 

- Consorcio Contra Incendios e Salvamento Das 
Comarcas do Baixo Miño, do Condado e da Louriña 

- Consorcio para o Servizo Contra Incendios e 
Salvamento da Comarca do Salnés 

- Consorcio Contra Incendios e Salvamento da Comarca 
do Morrazo 

- Comisións Obreiras Galicia  
- Unión Xeral de Traballadores Galicia 
- Confederación Intersindical Galega 
- Confederación de Empresarios de Galicia 
- Federación Ecoloxista Galega 
- Asociación para A Defensa Ecolóxica de Galicia 
- Sociedade Galega de Historia Natural 
- Asociación Turmalina de Actividades Bioculturales 
- Consello da Xuventude de Galicia 
- Sociedade Galega de Educación Ambiental 
- Confederación Galega de Asociacións Veciñais 
- Consello Galego de Consumidores e Usuarios 
- Unións Agrarias - Upa 
- Xóvenes Agricultores 
- Sindicato Labrego Galego 
- Federación Galega de Confrarías de Pescadores 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Ferrol 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Pontevedra 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de A Coruña 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Santiago 
de Compostela 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Lugo 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Vigo  
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Ourense 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A 
Coruña 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de 
Ferrol 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de 
Santiago de Compostela 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de 
Lugo 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de 
Ourense 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de 
Vigo 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de 
Galicia 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas 
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Administracións públicas e Público interesado consul tado 
Navarra 

- Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. Cataluña 

- Servizo de Ordenación del Territorio. Castilla-León 
- Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Madrid 

- Dirección General de Política Territorial. La Rioja 
- Servizo de Ordenación del Territorio. Murcia 
- Dirección General de Territorio y Paisaje. 
Comunidad Valenciana 

- S.G.T. de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Castilla-La Mancha 

- Universidade de Santiago de Compostela 
- Universidade de Vigo 
- Universidade de A Coruña 
- Colexio de Avogados de Pontevedra 
- Colexio de Avogados de Santiago de Compostela 
- Colexio de Avogados de Ferrol 
- Colexio de Avogados da Coruña 

Pontevedra 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de 
Ourense 

- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de 
Lugo 

- Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 
- Colexio Oficial de Arquitectos de A Coruña 
- Colexio Oficial de Arquitectos de Lugo 
- Colexio Oficial de Arquitectos de Ourense 
- Colexio Oficial de Arquitectos de Pontevedra 
- Colexio Oficial de Arquitectos de Vigo 
- Colexio Oficial de Arquitectos de Ferrol 
- Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e 
Portos 

- Colexio e Asociación de Enxeñeiros de Montes 
- Colexio de Avogados de Ourense 
- Colexio de Avogados de Lugo 
- Colexio de Avogados de Vigo 
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Anexo III.- Listado das entradas recibidas durante a 
información pública 

Entrada Oficial Tipo alegante Organismo 

03/08/2010 Concello A Coruña 

11/08/2010 Concello Foz (Moción BNG) 

13/08/2010 Empresa ENCE 

12/08/2010 Empresa RETEGAL 

20/08/2010 Organización Sindicato Labrego Galego 

20/08/2010 Organización Asociación Defende o Monte Pituco 

24/08/2010 Concello Marín 

25/08/2010 Empresa ENGASA 

25/08/2010 Organización Confederación de Empresarios de Galicia 

25/08/2010 Xunta de Galicia Instituto Galego de Estatística 

26/08/2010 Concello Carballeda de Valdeorras 

26/08/2010 Concello Arteixo 

27/08/2010 Organización Colectivo Nacionalista de Marín 

25/08/2010 Empresa ELNOSA 

27/08/2010 Concello Cerceda 

30/08/2010 Estado AENA 

30/08/2010 Concello Sanxenxo 

30/08/2010 Concello Monforte de Lemos 

31/08/2010 Organización BNG Ponteareas 

31/08/2010 Organización SGEA 

30/08/2010 Concello Burela 

26/08/2010 Organización Cámara Oficial Minería de Galicia 

30/08/2010 Organización ADEGA 

30/08/2010 Organización Federación Ecoloxista Galega 

31/08/2010 Organización Organización Galega de Comunidades de MVMC 

27/08/2010 Organización Asociación Amigos da Terra 

31/08/2010 Concello A Guarda 

30/08/2010 Organización Plataforma para a conservación do Litoral de Bueu (ANDUXÍA) 

01/09/2010 Concello Fene 

30/08/2010 Organización Asociación pola defensa da ría (APDR) 

30/08/2010 Concello Camariñas 

30/08/2010 Concello Riveira 

30/08/2010 Concello Cuntis 

27/08/2010 Concello Vigo 

30/08/2010 Concello Vilagarcía de Arousa 

27/08/2010 Organización Escola Galega da Paisaxe 

27/08/2010 Concello A Coruña  

30/08/2010 Organización Comunidade de montes veciñais en man común de Lourizán 

30/08/2010 Concello Pontevedra 

30/08/2010 Particular X.M.V (Marín) 
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Entrada Oficial Tipo alegante Organismo 

30/08/2010 Organización AA.VV. de San Xulián ( Marín) 

30/08/2010 Organización A.P.P. (Marín) 

30/08/2010 Organización CIMO-CASTELAO ( Marín) 

30/08/2010 Organización G.C. “Ronsel” (Marín) 

30/08/2010 Particular V.G.F. (Marín) 

30/08/2010 Organización BNG do concello de Cuntis 

30/08/2010 Particular X.M.S 

30/08/2010 Particular JL.P.M 

30/08/2010 Organización Comunidade de Augas para usos domésticos de Palmas 

30/08/2010 Organización Plataforma pola defensa da ría de Vigo "CÍES" 

01/09/2010 Estado Informe Dirección General de suelo y políticas públicas 

01/09/2010 Organización VERDEGAIA 

27/08/2010 Concello Cotobade 

28/08/2010 Organización Fundación Germán Estévez 

31/08/2010 Universidade USC-Grupo de investigación Laboratorio do Territorio (LaboraTE) 

30/08/2010 Estado Puertos del Estado 

31/08/2010 Organización Colectivo Nacionalista de Marín 

31/08/2010 Organización Asociación cultural casco vello de Vigo 

30/08/2010 Concello Sada 

03/09/2010 Organización SOS Courel 

30/08/2010 Particular X.A.G (Vilaboa) 

30/08/2010 Particular FJ.M.S (Vilaboa) 

30/08/2010 Organización Federación de asociación de vecinos a chamusca de Moaña 

30/08/2010 Organización Asociación vecinal berducedo e Piñeiro  

30/08/2010 Organización Xunta de Montes veciñais en Man Común de Moaña 

30/08/2010 Organización Comunidade de Montes veciñais en Man Común de Meira 

30/08/2010 Organización Comunidad de aguas usos domésticos, barrios de Calvar e Verdeal. 
Domaio 

30/08/2010 Organización Asociación de vecinos “o Monte Faro” de Domaio 

30/08/2010 Particular M.S.B (Cangas do Morrazo) 

30/08/2010 Particular J.L.M (Cangas do Morrazo) 

30/08/2010 Particular E.A.R. (Cangas do Morrazo) 

30/08/2010 Organización Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Domaio 

30/08/2010 Organización BNG de Chantada 

30/08/2010 Organización Delegación Galega do Colexio de Xeógrafos  

30/08/2010 Concello San Sadurniño  

30/08/2010 Concello Cariño 

26/08/2010 Organización Sociedade Galega de Historia Natural 

01/09/2010 Concello A Illa de Arousa  

03/09/2010 Organización Rede de colectivos ecoloxistas, cidadáns e de acción social Foro Social 
de Cangas. Cangas do Morrazo 

03/09/2010 Concello Gondomar  

30/08/2010 Concello Ortigueira 

01/09/2010 Concello Baiona  
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Entrada Oficial Tipo alegante Organismo 

02/09/2010 Organización Asociación de Naseiros “Alvedosa” 

28/08/2010 Concello Moraña 

31/08/2010 Organización Asociación Cultural Almuinha (Marín) 

06/09/2010 Concello Vigo 

03/09/2010 Organización Rede Galiciza Non se Vende 

07/09/2010 Concello Poio 

07/09/2010 Concello Monterroso  

13/09/2010 Estado Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar (MARM) 

27/08/2010 Organización Plataforma defensora da Praza dos Praceres 

10/09/2010 Organización Mancomunidade de MVMC de Val Miñor 

30/08/2010 Organización Mancomunidade de Montes de Pontevedra 

02/09/2010 Organización Mancomunidade de MVMC de Salcedo 

20/09/2010 Estado Ministerio de Fomento. DG Aviación civil 

23/09/2010 Junta de Castilla 
y León 

Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente 

04/10/2010 Xunta de Galicia Consello da Cultura Galega 

30/09/2010 Concello Ordes 

08/10/2010 Estado Ministerio de Fomento. DG Infraestructuras ferroviarias y de ADIF 

09/09/2010 Xunta de Galicia Consellería de Facenda 

17/09/2010 Xunta de Galicia CMATI-SXCAA 

28/09/2010 Organización Colexio de Enxeñeiros de Caminos, Canais e Portos de Galicia 

03/11/2010 Xunta de Galicia CMATI-DX de Infraestruturas 

11/11/2010 Xunta de Galicia Instituto enerxético de Galicia (INEGA) 

12/11/2010 Xunta de Galicia CEI-DX de Industria, enerxía e minas- SDX de Recursos mineiros 

12/11/2010 Xunta de Galicia CCT-Secretaría xeral de turismo 

29/11/2010 Xunta de Galicia Dirección Xeral de Montes 

 

 

 

 

 

 

 



San Lázaro s/n 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental   

 

     AAE/VT 

 

Memoria ambiental das DOT páxina 53 de 91
Clave: 2009AAE0288 
 

 

ANEXO IV.- Resumo do Proceso de Participación públi ca e 
consultas 

ACRÓNIMOS 
PTI. Plan territorial integrado 
NET. Núcleo de equilibrio territorial 
NIL. Núcleo de interese litoral 
POL. Plan de Ordenación do litoral 
VAP. Vía de alta capacidade 
SUI. Sistema urbano intermedio 
MVMC. Monte veciñal en man común 
SAU. Superficie agraria útil 
RU. Rexión urbana 
OT. Ordenación do Territorio 
CMR. Consellería do Medio Rural 
Pte. Presidente 

PXOM. Plan xeral de ordenación municipal 
MARM. Ministerior de Medio ambiente y Medio rural y 
Marino 
LIC. Lugar de importancia comunitaria 
ZEPA. Zona de interese para as aves 
ENIL. Espazo natural de interese local 
NIVPR. Núcleo interior vinculado ao patrimonio rural 
AU. Áreas urbanas 
AAE. Avaliación ambiental estratéxica 
CMATI. Consellería de medio ambiente, territorio e 
infraestruturas 
AA.VV. Asociación de Veciños 

 

CONCELLO DA CORUÑA 
Resumo do contido : 

- As DOT deben propor un instrumento de ordenación do territorio que permita a planificación territorial 
integrada da totalidade da Rexión Urbana Ártabra. 

- Reclama a inclusión de Carballo no espazo de planificación territorial da Rexión urbana Ártabra. 
- Achégase un informe dos técnicos municipais cos seguintes puntos principais:  

� Considérase que se debería incluír un estudo máis detallado da dinámcia da poboación que permita 
realizar propuestas máis concretas (equipamentos, transporte e vivedas de protección autonómica). 

� Exponse que os PTI deberían ser obrigatorios e con posibilidade de participación dos concellos na súa 
elaboración. 

� Considérase que os PTI das RU e os PTI das AU poden resultar redundantes. 
� Solicítase a inclusión de fichas organizadas por concellos do sistema de asentamentos no que se 

establezan as determinacións a ter en conta para maior seguridade xurídica e axilidade administrativa. 

Valoración feita polo promotor :  

- O documento contempla unha análise do posible ámbito da RU Ártabra e referencias territoriais a modo de 
orientacións estratéxicas, amais das determinacións que lle son de aplicación. Considérase que lle 
corresponde ao momento da elaboración do PTI da Rexión urbana, a concreción do seu ámbito para a 
planificación. Asemade a posibilidade da asociación voluntaria de concellos para contribuír á concreción de 
dito ámbito e para participar conxuntamente co órgano competente en ordenación do territorio na elaboración 
do PTI, achega flexibilidade ao exercicio de planificación e abre a porta aos concellos. Enténdese, polo tanto, 
que o instrumento permitirá a planificación territorial da RU efectiva a ditos efectos. 

- A definición do ámbito para a planificación territorial das RU, concretarase no momento da elaboración do seu 
PTI. Carballo podería chegar a formar parte do PTI da RU Ártabra se o xustifica e así o contempla o órgano 
autonómico. Isto non sería incompatible co feito de que Carballo poida formar parte do ámbito dun PTI que 
desenvolva o sistema urbano intermedio do que se propón como cabeceira. 

- Contestación ao informe: 
� Considérase que no momento da elaboración dos PTI se deben levar a cabo os estudos e análises de 

maior detalle e concreción.  
� A intención é a elaboración de cada un dos PTI incluídos no epígrafe 10 das determinacións. No tocante 

á participación dos concellos na súa elaboración, proponse que os concellos poidan colaborar na súa 
elaboración a través dos mecanismos que se establezan para cada PTI en concreto. Articulouse a 
posibilidade de que os PTI sexan elaborados a inicitiva dos concellos. 

� As Rexións e as AU se contemplan como ámbitos de planificación complementarios. Trátase de que os 
PTI contemplen a planificación territorial dos usos e actividades, dotacións e servizos dentro da propia 
AU mentres que os PTI das RU desenvolven a planificación territorial complementaria para o ámbito 
territorial completo da RU e a súa integración co resto de Galicia. 

� Debido a que gran parte das determinacións serían aplicables a case todos os ámbitos de planificación 
identificados, considérase que o documento poderíase tornar reiterativo. O órgano competente estará a 
disposición dos concellos para o apoio na interpretación e aplicación das DOT. 
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CONCELLO DE FOZ 
Resumo do contido: 

- Solicítase ser cabeceira do Sistema urbano intermedio. 
- Solicítase que varios núcleos rurais de sexan considerados NIL. 

Valoración feita polo promotor:   

- No caso concreto do SUI proposto para a Mariña, considérase que se trata dun dos mellores exemplos de 
sistema urbano policéntrico. Ribadeo e Viveiro como nodos que exercen unha maior influencia sobre a 
poboación, identifícanse como cabeceiras. Neste sistema policéntrico, as subcabceiras están chamadas a 
desempeñar funcións de alcance supramunicipal, complementándose coas cidades. 

- A listaxe de Núcleos de identidade litoral incluída é menor ca do POL, en fase de tramitación.  

 
ENCE; ELNOSA 

Resumo do contido:  

- Suprimir a referencia a "A gran planta de celulosa que limita a conexión de Pontevedra coa marxe meridional 
da súa ría" e eliminar no apartado correspondente, a referencia á saída de ENCE no 2018. 

Valoración feita polo promotor:  

- Na escala e na situación actual na que se elaboran as DOT, considérase que as referencias a ENCE son 
válidas, sen prexuízo de que nun futuro se poida inducir unha nova reflexión ao respecto. 

 
RETEGAL 

Resumo do contido: 

- Proponse reformular obxectivos específicos, para establecer "Proporcionar criterios e normas para a 
elaboración das Plans Urbanísticos municipais, de Plans e Proxectos Sectoriais e de PTI, de forma que as 
súas propostas sexan coherentes cos obxectivos xerais que se expoñen para o conxunto de Galicia e co 
papel que cada ámbito debe desenvolver nesa estratexia común". 

- No referente a novas tecnoloxías, contemplar as telecomunicacións como recurso produtivo. 
- No subap. Orientacións estratéxicas do modelo territorial de Galicia, proponse a incorporación dunha liña 

estratéxica referida ao despregamento das infraestruturas de telecomunicacións que contemplaría as 
actuacións que se concretan no  texto “Favorecer o reequilibrio das zonas máis afastadas dos núcleos 
urbanos promovendo o acceso aos servizos avanzados da Sociedade da Información...” 

- No subap. As infraestruturas, proponse: As infraestruturas de telecomunicacións son así mesmo ferramentas 
clave para o desenvolvemento produtivo e cultural de Galicia e para acadar o equilibrio territorial. É necesario 
planificar unha estratexia rexional que sirva de marco ás iniciativas dos operadores privados de infraestruturas 
e servizos coma ao desenvolvemento de programas públicos, atendendo a criterios de equidade territorial e 
evitando a exclusión social e xeográfica. 

- No subapartado Obxectivos xerais e estrutura básica do modelo territorial, proponse: "Desenvolver 
infraestruturas de telecomunicación capaces de garantir a toda a cidadanía e empresas galegas a súa 
integración nunha Sociedade da Información e Coñecemento, ao fin de aumentar o calidade de vida do noso 
pobo e aumentar a competitividade dos sectores produtivos e a eficiencia dos servizos públicos impulsando 
así, o desenvolvemento económico, social e territorial de Galicia.” 

- No grupo "Determinacións excluíntes", proponse: "Na urbanización de todo novo desenvolvemento e na 
reurbanización do solo urbano consolidado preveranse condutos au galerías subterráneas que faciliten a 
implantación posterior das redes de telecomunicacións”. 

- No grupo "Determinacións orientativas" propóñense unha serie de cambios. 

Valoración feita polo promotor:  

- Modificouse o obxectivo: "Proporcionar criterios e normas para a elaboración de Plans e Proxectos Sectoriais, 
de Plans Territoriais Integrados e de planeamento urbanístico, de forma que as súas propostas sexan 
coherentes cos obxectivos xerais que se expoñen para o conxunto de Galicia e co papel que cada ámbito 
debe desenvolver nesa estratexia común". 

- Incluíuse a proposta realizada no lugar proposto. 
- Incluíronse as cuestións solicitadas, "Mellorar a accesibilidade, a mobilidade e as comunicacións no territorio". 
- Incluíuse a solicitude no lugar proposto. 
- Incluíuse a solicitude no lugar proposto. 
- Integrouse: "En toda planificación de obras de urbanización preveranse os espazos e sistemas necesarios 

que faciliten a implantación posterior de redes de telecomunicacións". 
- Algunhas das consideracións propostas foron integradas total ou parcialmente e outras desestimadas. 
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SINDICATO LABREGO GALEGO; BNG CHANTADA 
Resumo do contido:  

Solicita, en base a alegacións respecto do documento de inicio e do documento de aprobación inicial en 
referencia ao tratamento da concepción sobre o medio rural, e as actividades produtivas: 

- A retirada destas Directrices de ordenación do territorio. 
- Retomar como base do traballo o Plan de Comarcalización. 
- Garantía de mantemento da superficie agraria útil, mellorándoa ata acadar aló menos a terceira parte da 

superficie total. 
- Garantir os servizos públicos de proximidade, existentes no rural na actualidade, e traballar na súa mellora. 

Valoración feita polo promotor:  

- O documento subsanouse respecto da meirande parte dos erros identificados, integrando gran parte das 
melloras requiridas, entre elas as referidas ao medio rural e a actividade agraria. Polo tanto, non procede a 
retirada do documento senón a súa mellora e paso á seguinte fase. 

- En coherencia co argumento anterior, non procedería retomar o traballo das Directrices. En todo caso, os 
traballos do Plan de comarcalización están sendo substituídos polo instrumentos de desenvolvemento da Lei  
45/2007, do 13 de decembro, como son os Plans de zona, en fase de elaboración. Esta planificación 
estratéxica para o medio rural será complementaria á ordenación do territorio en cada un dos seus ámbitos. 

- O obxectivo para acadar unha cifra de área da superficie agraria útil concreta debe derivar dun estudo a unha 
escala de maior aproximación ao territorio. Considérase que, coa elaboración dos instrumentos de 
planificación do desenvolvemento rural en conxunción cos instrumentos de ordenación do territorio, poderase 
concluír nunha cifra para cada ámbito territorial planificado.  

- Os equipamentos sobre os que priorizan as determinacións das DOT son os equipamentos de alcance 
supramunicipal, e polo tanto considérase coherente a asignación dos tres niveis de influencia establecidos e a 
súa correlación co sistema xerarquizado de asentamentos. Isto non significa que só se contemplen estes 
equipamentos, sen embargo, incluíuse a referencia a este nivel local nas determinacións para facer máis 
explícita a consideración da necesidade dos servizos públicos de proximidade. 

 
ASOCIACIÓN DEFENDE O MONTE PITUCO 

Resumo do contido:  

- Solicítase a protección integral dos Montes do Morrazo, incluíndo o Monte Pituco, Cotorredondo e Castiñeiras, 
para que figure no catálogo de zonas protexidas, polo seu importante valor paisaxístico, ecolóxico e 
patrimonial. Achegan informe cun estudo dos valores das zonas. 

Valoración feita polo promotor:  

- O espazos xa figuran incluídos e considerados polos seus valores nas DOT. Os ditos espazos figuran 
incluídos nas Normas Complementarias e subsidiarias de planeamento provinciais. Polo tanto, forman parte 
das referencias que deberán considerar os restantes instrumentos de ordenación do territorio e de urbanismo 
para a súa protección.  

 
ENGASA 

Resumo do contido:  

- Engadir na determinación correspondente licenza directa para os parques eólicos en solo rústico de 
protección ordinaria, de especial protección agropecuaria, forestal ou de infraestruturas e proxecto sectorial 
nos demais.  

- Suprimir o apartado da determinación que establece que as instalacións se adaptarán á topografía e 
xeomorfoloxía do terreo. Economía da liña recta. 

Valoración feita polo promotor:  

- Non se pode incluír a licenza directa para os parques eólicos en solo rústico de protección ordinaria posto que 
isto contradiría o establecido na Lei 8/2009, de 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico 
en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Asemade, segundo se indica no 
artigo 6.4. da Lei 8/2009, non se poderán autorizar parques eólicos fora das áreas incluídas no Plan sectorial 
eólico de Galicia, a excepción das repotenciacións de parques en funcionamento nos termos que se 
desenvolvan regulamentariamente. En todo caso, recolleuse na determinación correspondente a 
excepcionalidade contemplada para as instalacións de menos de 100 kW e os parque eólicos experimentais. 

- Considérase que non sempre a liña recta é a máis adecuada, posto que o trazado debe ser o resultado do 
compendio de todos os factores a considerar, entre os que se atopa o impacto visual. Asemade, a redacción 
proposta xa remarca o feito de que a adaptación ao terreo sexa con carácter xeral, e non excluínte.  
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MARÍN 
Resumo do contido: 

Solicita: 
- Que se dea ao porto de Marín un tratamento autónomo, potenciándoo como motor económico comarcal. 
- Que se valore a incidencia do porto no propio termo, non só para Pontevedra. 
- Que se recolla a creación dunha plataforma loxística vinculada ao porto no concello. 
- Que se recolla a potencialidade do porto para acoller actividades de natureza deportiva e turística. 
- Que se exclúa a ampliación do Porto deportivo de Aguete. 
- Que se concrete que o parque empresarial do Morrazo terá como base o porto de Marín. 
- Se redimensione e categoricen os Montes do Morrazo, como espazos verdes protexidos. 
- Que se cree unha agrupación dos concellos limítrofes, Deputación e Xunta para que a Illa de Tambo se inclúa 

no Parque nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas. 
- Disposición transitoria para os PXOM que teñan aprobación provisional cando de aproben as DOT. 
- Solicítase unha maior coherencia entre as DOT e o POL (caso dos NIL, que figuran máis no POL). 
- Solicítase que se cree un consorcio para a xestión da auga da área urbana. 

Valoración feita polo promotor:  

- As referencias respecto ao porto de Marín consideran a súa autonomía respecto ao de Vigo, como non pode 
ser doutra forma ao se tratar de competencias do Estado e de dúas Autoridades portuarias diferentes. A 
potenciación do porto de Marín como motor económico do Morrazo e de Pontevedra foi incluído. 

- A incidencia cualitativa no propio concello non se corresponde coa perspectiva territorial que debe imperar no 
documento marco de ordenación do territorio, por iso as referencias realízanse desde a perspectiva da área 
urbana de Pontevedra e da península do Morrazo.  

- As directrices xa contemplan nas súas determinacións a obrigatoriedade de que se prevexan plataformas 
loxísticas asociadas aos portos de interese xeral do Estado, como é o caso do porto de Marín. A súa reserva 
será atendida a través do Plan sectorial de solo empresarial de Galicia 2009-2015 e polo correspondente PTI. 

- Realizouse unha inserción de texto. 
- As DOT, pola súa natureza, non concretan as actuacións sectoriais que se levarán a cabo no eido nas 

infraestruturas. Polo mesmo motivo, tampouco poden recoller a exclusión dalgunhas de ditas actuacións. 
- As directrices xa contemplan a obrigatoriedade de que se prevexan plataformas loxísticas asociadas aos 

portos de interese xeral do Estado. 
- O espazo "Montes do Morrazo" xa figura incluído e considerado polos seus valores. En concreto, dito espazo 

figura incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento provinciais de 1991. Polo tanto, 
o citado espazo forma parte das referencias que deberán considerar os restantes instrumentos de ordenación 
do territorio e de urbanismo.  

- Non procede a incorporación da Illa de Tambo ao Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Ao 
respecto, a información da que dispón na actualidade a Consellería do Medio Rural sobre os recursos naturais 
e os ecosistemas presentes na Illa, conduce a que dito espazo non reúne as características para a súa 
inclusión no Parque Nacional, conforme á definición de parque que recolle a Lei 9/2001 de conservación da 
natureza de Galicia e a estatal Lei 5/2007, de 3 de abril, da Rede de Parques Nacionais.  

- En relación á alegación na que solicita que se engada unha disposición transitoria para que os PXOM que 
acadaran a aprobación provisional cando de aproben as DOT teñan limitada a necesidade de adaptación ás 
DOT, acéptase tal petición. 

- Considérase que ambos documentos son coherentes. As diferenzas entre a listaxe de Núcleos de identidade 
litoral (NIL) nas DOT respecto á do POL débese ao menor grao de detalle co que as DOT enfróntanse á 
análise destes núcleos.  

- O fomento da creación de consorcios e outras entidades ou asociacións para planificación da xestión de 
servizos é unha das novidades deste documento respecto dos anteriores. Poderá ser a través do PTI da AU 
de Pontevedra ou ben a través do da RU das Rías Baixas. Non obstante, a xestión deberá ser desenvolvida 
polo consorcio ou entidade que se estableza. 

 
CARBALLEDA DE VALDEORRAS 

Resumo do contido:  

- Solicitase que se recolla que o Concello é o produtor principal de lousa da comarca de Valdeorras de cara á 
dotación de infraestruturas e solo industrial e o desenvolvemento do Plan sectorial de actividades extractivas. 

Valoración feita polo promotor:  

- Incluíse unha mención específica en relación ao feito. 
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CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA 
Resumo do contido:  

- Solicitude dun réxime transitorio máis flexible pola súa repercusión sobre o planeamento municipal. 
- Solicítanse incentivos para que os concellos participen nos PTI e posibilidade de solucións parciais en caso 

de desacordo. 
- Considérase que pode haber situacións de inseguridade xurídica debido a que o epígrafe 3 das 

determinacións se ven a sumar ás normas da LOUG e ao regulamento urbanístico en vigor e poderían xurdir 
discrepancias. 

- Que se replantee o POL no tocante a que se considera que invade competencias municipais, e iso pode facer 
que os concellos non se queiran sumar á elaboración dos futuros PTI. 

Valoración feita polo promotor:  

- Non se aplicará aos PXOM que conten con aprobación provisional no momento da entrada en vigor das DOT. 
- A Xunta determinará o ámbito territorial concreto sobre o que se desenvolverá a ordenación dos PTI e os 

concellos poderán contribuír mediante a súa agrupación voluntaria, tanto á identificación como na elaboración.  
- A redacción das determinacións do epígrafe 3 foron deseñadas en coherencia coa LOUG. En todo caso, os 

principios, criterios e determinacións incluídos nas DOT, tal e como se define na Lei 10/1995, vendrán a 
constituír a base sobre as que se tomarán as decisións territoriais e urbanísticas, algo inexistente ata o 
momento. Por outra parte, respecto ao regulamento urbanístico as súas determinacións correspóndense a un 
maior nivel de concreción que os anteriores instrumentos e a súa forza normativa é inferior á Lei e ás DOT. 

- Tal e como figura fundamentado e xustificado no título 1, capítulo 1 do Plan de ordenación do litoral, dito 
instrumento non invade as competencias municipais. 

 

COLECTIVO NACIONALISTA DE MARÍN 
Resumo do contido:  

- Solicítase a inclusión, dentro da Rede galega de espazos naturais protexidos, das zonas e Cotorredondo e 
dos Montes do Morrazo, incluíndo ao Monte Pituco Piornedo. 

Valoración feita polo promotor:  

- Estes espazos xa figuran incluídos nas DOT polos seus valores naturais. 

 

CERCEDA 
Resumo do contido:  

Maniféstase a conformidade coas DOT e a súa disposición a participar nos PTI. 

Valoración feita polo promotor:  

-  

 

SANXENXO 
Resumo do contido:  

- Solicita ser cabeceira da Comarca do Salnés, achegando datos e argumentacións. 

Valoración feita polo promotor:  

- No sistema urbano proposto no modelo territorial, as referencias ao concello figuran incluídas no ámbito da 
Rexión urbana das Rías Baixas. A mostra máis clara desta referencia é a inclusión de gran parte do termo 
municipal na iniciativa de articulación da Rexión das Rías Baixas denominada como Agregado urbano. En 
todo caso, o ámbito da RU das Rías Baixas será definido á hora da elaboración do seu correspondente PTI. 
Os concellos poderán contribuír á concreción de dito ámbito, así como a participar na elaboración do PTI. 
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ARTEIXO 
Resumo do contido:  

- O POL, ao igual que calquera outro instrumento de planificación territorial debería subordinarse ás DOT. 
- Para minimizar as repercusións sobre o ambiente local de Arteixo das posibles implatacións industriais, 

considérase que será imprescindible a aplicación escrupulosa das diferentes determinacións do capítulo 4. 
Asemade, e inclúense unhas observacións, que seguen a continuación: 
� Exponse que as novas infraestruturas urbanas deberán ser permeables á flora e á fauna, podendo ser 

usadas como corredores ambientais e impedindo os crecementos urbanísticos lineais ao seu arredor. 
� Deberá impedirse o illamento de zonas residenciais debido á creación de zonas industriais, comerciais ou 

de infraestruturas, contemplando se fora preciso o traslado desas zonas residenciais. 
� Deberíase garantir a mellora da calidade ambiental na RU Ártabra, impedindo que se vexa afectada pola 

alta concrentración industrial. 
� Deberíase permitir a conservación e mellora dos portos pesqueiros existentes e a construción de novos. 
� A coexistencia de dous portos exteriores na mesma Rexión urbana debería implicar unha total 

coordinación entre eles e os restantes. 
� Existe un erro na identificación do porto de Suevos e Exterior da Coruña. 
� Exponse que se debería considerar a situación existente nas zonas de costa en relación a fortalecer o uso 

turístico, para evitar que as demandas estacionais podan provocar unha situación insostible. 
- Suxestións para a conservación da natureza: 
� Considérase que se deberán artellar ferramentas de fortaleza e apoio á creación de novos espazos 

naturais, especialmente os espazos naturais de interese local. 
� Creación da rede de corredores verdes de cara á interconexión entre os espazos naturais. 

- Considérase que se debería ter en conta a alternativa "0" en certos tramos da vía transversal de conexión AP-
9- 3ª Rolda- A6 -Polígono de Sabón, considerando a existencia doutros eixos como AG-55 e o novo cara ao 
porto exterior que estarían infrautilizados polo seu carácter privado. 

Valoración feita polo promotor:  

- O POL é un PTI que se desenvolve en cumprimento do establecido na Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas 
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia e na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de 
ordenación do territorio de Galicia, así como no mandato do Consello da Xunta na súa reunión do día 24 de 
maio de 2007, polo que estritamente non debe subordinarse ás DOT. Porén, a coherencia lóxica dunha acción 
de goberno coordinada e eficaz, favorecida pola súa tramitación paralela, permite non só a coherencia e 
concordancia entre eles, senón ademais potenciar as necesarias sinerxías. En relación ás observacións: 
� Figura mencionado na memoria. 
� Este illamento evítase co cumprimento das determinacións xa establecidas.  
� Poderíase incluír algunha referencia no apartado correspondente da Memoria. En todo caso, nas 

determinación das áreas empresariais-industriais xa figura. 
� A conservación e mellora dos portos pesqueiros é unhas das referencias territoriais que se inclúen nas 

DOT. Asemade, tamén figura como determinación. Esta optimización dos espazos portuarios deberá ser a 
opción prioritaria fronte á iniciativa de crear novos portos. 

� As referencias relativas á necesidade da coordinación dos dous portos exteriores da Rexión urbana 
Ártabra figuran incluídas na Memoria e nas determinacións. 

� Realizouse a corrección no mapa. 
� As referencias solicitadas figuran incluídas no epígrafe de Espazos turísticos. 

- En relación á conservación da natureza: 
� Xa recollida nas DOT, se ben sen unha explícita referencia aos ENIL. Atendendo á vixencia indefinida e 

aos posibles cambios dos espazos naturais protexidos ou posibles novas figuras de protección, nas 
determinacións non se detallan as figuras para evitar a posible caducidade do texto.  Así, as figuras son as 
que inclúan as normas vixentes. Sen embargo, na memoria incorporarase a frase: "Igualmente, os 
concellos poden xogar un importante papel na promoción e fortalecemento da rede galega de espazos 
naturais protexidos, base das áreas estratéxicas de conservación, e na defensa dos intereses locais, a 
través da promoción da declaración como Espazos naturais de Interese Local de aqueles ámbitos naturais 
máis destacados do seu territorio". 

� Tal cuestión está recollida. Tanto na Memoria como nas determinacións recóllese a obrigatoriedade de que 
os instrumentos de ordenación do territorio e de urbanismo inclúan a identificación de corredores 
ecolóxicos e unha análise específica, de carácter supramunicipal, da conectividade. 

- A actuación referida, a autovía Transversal Arteixo - 3ª Rolda, foi excluída na nova planificación presentada 
no Plan MOVE recentemente modificado. En todo caso, a análise mencionada sobre o estudo das alternativas 
dos trazados das vías é algo que compete aos estudos informativos das mesmas e, polo tanto,  non sería 
susceptible de ser recollido nas Directrices de ordenación do territorio. 
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MONFORTE DE LEMOS 
Resumo do contido:  

- Inclusión do seguinte texto: "Recoñecer oficialmente o Camiño de Inverno (Ribeira Sacra) dándolle un 
carácter de elemento integrador (cultural e turístico) de todo o territorio" 

- Inclusión dunha achega para as estratexias para o fortalecemento do SUI: "Co fin de orientar unha utilización 
racional do territorio, primaranse as actuacións mancomunadas ou impulsadas por varios concellos" 

- Inclusión das referencias territoriais para a articulación do SUI, Monforte de Lemos: "O futuro sistema viario de 
conexión a Galicia con León mediante a autovía Ponferrada-Monforte de Lemos-Ourense e autovía diagonal 
de Galicia, así como a modernización do trazado ferroviario orientado preferentemente ao transporte de 
mercadorías fan de Monforte de Lemos o lugar idóneo para a concentración ou distribución de mercadorías, 
convertendo á cidade na futura CIDADE DO TRANSPORTE DE GALICIA" 

Valoración feita polo promotor:  

- Respecto á solicitude de recoñecer oficialmente o Camiño de Inverno, os servizos técnicos da D.X. do 
Patrimonio Cultural, entenden que segundo a Lei de Protección dos Camiños de Santiago, lei 3/1996, e o 
decreto 46/2007 as rutas que se enmarcan na denominación Camiño de Santiago son as rutas históricas 
recoñecidas documental e legalmente, entre as que non se identifica este camiño. Porén, o interese cultural 
desta ruta xa se menciona e incorpora ao texto das DOT, ademais de atoparse nunha área territorial 
protexida: O Canón do Sil pertence á Rede Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) e 
inclúese na Rede Galega de Espazos Protexidos como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais 
(ZEPVN). 

- Figura nas estratexias para o fortalecemento do Sistema urbano intermedio. 
- Considérase o emprazamento de Monforte de Lemos, como nó de corredores de transporte, cunhas 

posibilidades de cara á concentración/distribución de mercadorías para o seu transporte, tanto no que se 
refire ao seu acceso aos mercados como a outros nós intermodais de transporte, ao que se une a aposta pola 
localización dunha terminal loxística baseada no Porto Seco. Asemade, mostra desta posición estratéxica é 
tamén a proposta realizada pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento, no marco do Plan Estratéxico 
para o Impulso de Transporte de Mercadorías por Ferrocarril en España que actualmente está sendo 
elaborado, na que se propuxo introducir Monforte de Lemos como unha das terminais intermodais prioritarias. 
Este plan contempla ademais dous corredores de entrada e saída de mercadorías en Galicia, entre Ourense e 
Zamora; e finalmente, o que une Ferrol con Gijón, baseado na rede ferroviaria de vía métrica. O feito de que o 
eixo Ponferrada-Monforte de Lemos articúlese no futuro como o eixo fundamental de acceso das mercadorías 
a Galicia dependerá non tanto do cualificativo con que se poida identificar a Monforte de Lemos, senón da 
toma de decisións que non competen directamente ás DOT ou á Xunta. En todo caso, as posibilidades de que 
a medio prazo sexa así son elevadas, de aí que xa figure recoñecida esta posición estratéxica, para reforzalo 
realizáronse algunhas insercións de texto. 

 

BNG PONTEAREAS 
Resumo do contido:  

- Solicítase o recoñecemento de Ponteareas como cabeceira comarcal e a súa interrelación coa RU Vigo-
Pontevedra. 

- Que se explicite a creación do parque empresarial Val do Tea. 
- Que se incorpore, onde di, "Estas grandes plataformas deben complementarse con instalacións de menor 

escala,… como Mos ou Morrazo", reseñando tamén o Parque empresarial Val do Tea en Ponteareas. 

Valoración feita polo promotor:  

- No sistema urbano proposto, as referencias ao concello figuran incluídas no ámbito da RU das Rías Baixas. 
En todo caso, o ámbito da RU será definido á hora da elaboración do seu correspondente PTI. Nese 
momento, os concellos poderán contribuír á concreción de dito ámbito, así como a participar na elaboración.  

- As DOT contemplan referencias a algúns parques empresariais autonómicos que se consideran asociados ás 
rexións e/ou ás áreas urbanas cunha importancia territorial rexional, ou ás veces, pódense contemplar algúns 
outros, pero sen que esta mención sexa vinculante. A previsión das reservas e das localizacións para solo 
empresarial corresponde ao plan sectorial de solo empresarial de Galicia 2009-2015, en proceso e 
elaboración, e aos correspondentes PTI de cada ámbito a desenvolver, que poderán abranguer o estudo 
necesario co nivel de detalle axeitado. De maneira que, polo feito de que o parque empresarial referido non 
figure expresamente mencionado nas DOT, non significa que non se poida desenvolver. 
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SGEA 
Resumo do contido:  

- Realízanse varias achegas no senso de incorporar a Educación Ambiental nas DOT e no seu 
desenvolvemento. 

Valoración feita polo promotor:  

- Acéptase a petición, valorándoa positivamente, e se acorda incorporar unha nova determinación no apartado 
"10. Aplicación, desenvolvemento e revisión das Directrices de ordenación do territorio; 10.1. Determinacións 
para o desenvolvemento das Directrices" que establece "10.1.21. Estas directrices terán na educación 
ambiental un dos seus instrumentos de aplicación e desenvolvemento. A tal fin, a Xunta de Galicia incluirá nos 
seus programas de educación ambiental actividades especialmente deseñadas para trasladar á poboación a 
importancia da ordenación  territorial, urbanística e ambiental, dos procesos de participación pública 
asociados, así como da necesidade da contribución individual ao proxecto colectivo que tales actividades 
supoñen". Considerouse que coa inclusión da determinación neste epígrafe dedicado ao "Desenvolvemento 
das DOT", quedaban integradas as restantes propostas. 

 
BURELA 

Resumo do contido:  

- Solicita ser cabeceira da comarca Central da Mariña Lucense, achegando datos do concello xustificativos. 

Valoración feita polo promotor:  

- No caso concreto do SUI proposto para a Mariña, considérase que se trata dun dos mellores exemplos de 
sistema urbano policéntrico. Ribadeo e Viveiro, como nodos que exercen unha maior influencia sobre a 
poboación, foron identificados como cabeceiras. En todo caso, neste sistema urbano policéntrico, as 
subcabeceiras están chamadas a desempeñar funcións de alcance supramunicipal, polo que a concreción de 
dotacións e servizos que deberán prestar son de gran significancia. 

 
ORGANIZACIÓN GALEGA DE COMUNIDADES DE MVMC; MANCOMUNIDADE DE MVMC DE VAL MIÑOR 

Resumo do contido:  

Realízase unha análise dos obxectivos (valóranse como positivos), das contradicións do documento coas 
políticas e lexislacións sectoriais actuais, e o tratamento dos MVMC nas DOT (marxinal, só se nomea unha vez). 
Complétase cunha proposta de reformas: 

- Inclusión dun Plan de ordenación do medio rural que inclúa un plan de ordenación de usos das terras e un 
plan de valorización dos MVMC. 

Valoración feita polo promotor:  

- Procedeuse a incluír unha referencia específica repecto dos MVMC. O plan de ordenación do uso das terras 
requirido xa se propón coa posibilidade de elaboración dun POMF para a xestión de terras. Ao respecto da 
proposta de incluír a necesidade de elaboración dun plan de valorización dos MVMC, considérase que 
podería estar incluído no antedito POMF ou contemplarse sen necesidade da súa obriga. 

 
PLATAFORMA PARA A CONSERVACIÓN DO LITORAL DE BUEU (ANDUXÍA ) 

Resumo do contido:  

- Solicítase a inclusión dentro da Rede galega de espazos protexidos, dos espazos Montes do Morrazo e da 
zona da Carballeira de Coiro. 

Valoración feita polo promotor:  

- Xa figuran incluídos nas DOT ao contemplarse nas Normas Complem. e Subsid. de Planeamento Provincial. 

 
CAMARIÑAS 

Resumo do contido:  

- Solicita ser Nodo de Equilibrio do Territorio (NET) con datos xustificativos. 

Valoración feita polo promotor:  

- A análise territorial resultou na identificación de Vimianzo como NET. Dita análise, dende a perspectiva dunha 
ordenación do territorio que vele polo interese xeral, evidencia que no ámbito de influencia de Vimianzo e de 
Camariñas, que a priori, semella ser o da propia comarca de Terra de Soneira, Vimianzo se posiciona, pola 
súa condición de cabeceira comarcal, e pola súa situación xeográfica, como o núcleo que pode ofrecer unha 
maior accesibilidade das dotacións e servizos á poboación rural de toda a comarca, podendo contribuír así  a 
unha fixación efectiva desta poboación.  
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CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA 
Resumo do contido:  

Consideracións xerais: 
- Débese estimular emprego a todos os niveis dos materiais mineiros galegos tanto nos núcleos rurais, como  

nas zonas de expansión urbanística das cidades e vilas. 
- Deben terse en conta os perímetros de protección das augas minerais, termais e de manancial. 
- Solicítase a equiparación da actividade mineira ás demais formas de explotación dos recursos naturais. 
- Solicítase que as DOT orienten cara ao sector mineiro as actuación relativas á recollida, reutilización e xestión 

dos residuos da construción e demolición e aqueloutros que sexan equiparables. 
- Considérase que as medidas de protección do medio natural, da paisaxe e do patrimonio non deben ser tales 

que proscriban a actividade mineira. 
Consideracións específicas: 

- Novas redaccións (4) respecto das determinacións no relacionado coas actividades produtivas. 
- Respecto á det. 3.3.19. considérase que habería que definir quen vai acometer as accións de restauración de 

zonas mineiras. Por outra parte, esta restauración xa se atopa regulada e é de carácter obrigatorio. 
- Det. 4.7.9. Solicítase suprimir este requirimento para as actividades mineiras por ser de obrigado cumprimento 

no proxecto de explotación mineira e por non ser necesario o emprego de auga salvo o referido á traída. 
- Suxírese a eliminación ou modificación da det 4.7.15, respecto do solo rústico de protección de augas. 
- Suxírese a eliminación da det. 4.7.16., por estar comprendido na denominación de dominio público hidráulico, 

no caso contrario, solicítase engadir ao final do mesmo: "non entendendo como tal a actividade mineira". 
- Nova redacción det. 4.8.3. por entender que a inicial podería premiar a aqueles explotadores mineiros que 

incumpriron as súas obrigas de restauración e das det. 4.8.5.c.; 7.1.2.d.4; det. 7.2.4; det. 7.4.2.; det. 8.6. 
- Considérase necesaria a definición dunha xerarquía entre os instrumentos que desenvolverán as DOT. 
- Det. 10.1.7., solicítase eliminar "ou para concretar e desenvolver as previsións dos plans sectoriais". 
- Respecto á det. 10.1.16. convén aclarar se os recursos naturais, inclúen os mineiros. 

Valoración feita polo promotor:  

Consideracións xerais: 
- O contido proposto xa está incluído entre as referencias territoriais. 
- Inclúese unha nova determinación achegada pola Subdirección xeral de recursos mineiros. 
- Concretarase nas consideracións específicas (2). 
- Concretarase nas consideracións específicas. 
- As determinacións referidas (epígrafe 7 e 9) non prohiben directa ou indirectamente a actividade mineira. 

Consideracións específicas: 
- A redacción inicial xa contiña as posibles instalacións forestais e mineiras, posto que se trata de actividades 

de transformación de recursos primarios. En todo caso, realizáronse cambios para dar cabida á proposta. 
- Engadiuse unha determinación propia para a minería e os recursos mineiros, determinación 3.1.16. 
- Determinación excluída, a proposta dun informe da DX de Industria, Enerxía e Minas. 
- Nova redacción. 
- A restauración xa se atopa regulada pola súa propia lexislación. 
- O abastecemento e o saneamento deben estar garantidos para calquera actividade. 
- Desestímase xa que o termo “entorno” non contradice a Lei de Augas. 
- Non se considera adecuado excluír á actividade mineira. 
- Incluíse a solicitude eliminando o adxectivo “artificiais” en referencia aos áridos. 
- Realizouse o engadido. 
- A determinación trata de dar opcións de recuperación de valores naturais a espazos que non presentan unha 

potencialidade produtiva polo desuso. 
- Segundo o establecido na Lei 42/2007, os POMF prevalecen sobre os instrumentos de ordenación territorial, 

urbanística, de recursos naturais, e de planificación física en xeral. 
- Inserción do engadido proposto. 
- Considérase que esta determinación non é o lugar máis apropiado para reflectir a necesidade de fomentar o 

uso de materiais autóctonos. Incluíse unha determinación referente á elaboración dunha guía de boas 
prácticas sobre actuacións na contorna dos núcleos rurais dende o punto de vista da integración paisaxística. 

- A xerarquía entre os distintos tipos de instrumentos que desenvolverán as DOT xa ven establecida dende a 
Lei 10/1995. No que respecta á xerarquía entre os instrumentos que se sitúan no mesmo nivel, serán os 
correspondentes PTI os que deberán establecer as regras para a súa relación. 

- Segundo a Lei 10/1995, trátase dunha das posibles funcións dos programas coordinados de actuación. 
- Inserción do engadido proposto. 
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ADEGA 
Resumo do contido:  

- Proponse que se inclúa un programa de medidas destinadas a amortecer e reverter os impactos e sinerxías 
pasadas, especialmente os plans sectoriais vixentes. 

- Solicítase como medida cautelar, a suspensión da execución dos plans sectoriais e PTI, para o que se 
debería establecer un prazo non superior aos dous anos ata adaptarse ás DOT. 

- Considérase que a Xunta debería aprobar previamente, unha proposta de ampliación de Rede natura 2000. 
- Considérase que a Xunta debería aprobar previamente, os Catálogos e directrices de paisaxe. 
- Entre os criterios e liñas básicas para a formulación dos PTI para o sistema de cidades debería figurar como 

prioritaria a interconexión por ferrocarril entre todas elas. 
- Debe prestarse especial atención ao transporte colectivo, á intermodalidade e mobilidade alternativa nas AU. 
- Para o sistema de vilas e pequenas cidades do SUI, debería garantirse a súa conexión co sistema de cidades 

preferentemente mediante ferrocarrís, e non exclusivamente vías de altas prestacións.  
- Considérase que a mellora dos sistemas de comunicacións entre os nodos para o equilibrio territorial debería 

atender con preferencia ao fortalecemento do transporte colectivo e ao ferrocarril. 
- Solicítase que se recolla unha consideración para os núcleos rurais situados en zonas naturais protexidas. 
- Os parques empresariais deberían xestionar os seus recursos de xeito autónomo aos servizos municipais. 
- Esixir os Plans de Restauración de zonas mineiras previa concesión de novas explotacións. 
- Fronte ao obxectivo do Plan MOVE de que o 80% da poboación fique a menos de 20 minutos dunha vía de 

altas prestacións, os instrumentos de ordenación do territorio e urbanísticos deberían inserir as necesidades 
de mobilidade no deseño habitacional e refucir fortemente a demanda de transporte. 

- Solicítase a conexión por ferrocarril do sistema de cidades, deste cos nodos do SUI e progresivamente destes 
cos Nodos de equilibrio territorial. 

- Solicítase que se supriman os criterios da determinación 4.6.6. 
- Solicítase que se debe priorizar a reciclaxe e a compostaxe fronte á incineración. 

Valoración feita polo promotor:  
- A análise dos problemas e condicionantes ambientais, económicos e sociais motivou os obxectivos e o 

modelo e determinacións propostas, polo que xa suporá unha acción de goberno para a súa minimización e 
corrección. Cada instrumento deberá xustificar como tratará os efectos derivados da súa implementación. 

- Os plans sectoriais que foron aprobados con anterioridade á aprobación das DOT serán adaptados na medida 
que se contemple a súa revisión. No tocante aos que se están a elaborar deberán adaptarse. 

- A competencia para a declaración de novos espazos naturais protexidos, a ampliación da rede Natura 2000 
ou a incorporación de especies ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas corresponde á CMR.  

- Como instrumentos complementarios, non se considera necesario un orden xerárquico DOT-Catálogos e 
directrices de paisaxe. Xa comezaron os traballos para os catálogos, aproveitando parte dos traballos do POL. 

- Os volumes de viaxeiros a transportar hoxe en día non son suficientes para garantir un funcionamento 
eficiente do transporte ferroviario para todo o sistema de cidades. Só parece razoable na relación Ferrol-A 
Coruña- Pontevedra-Vigo, así como dentro das rexións urbanas, a través dos servizos de proximidade.  

- A potenciación do transporte colectivo e intermodalidade recóllense nas DOT con ámbitos estratéxicos. 
- Polo que se refire á mobilidade alternativa, figura asemade contemplado en relación á planificación que 

potenciará o uso da bicicleta e os percorridos peonís.  
- Incluíuse un novo epígrafe nas determinacións aunando aquelas xa existentes sobre Sistemas de transporte e 

mobilidade alternativa e incluíndo outras accións da memoria de forma máis explícita. Reitérase que esta 
aposta debe realizarse sempre que haxa un volume suficiente de poboación (demanda potencial).  

- Non se debe obviar que a mobilidade en Galicia desenvólvese fundamentalmente por estrada. 
Estratexicamente debería tenderse a reducir o seu peso na repartición modal, pero iso non pode significar que 
unicamente se dea preferencia ao transporte colectivo. O correcto sería falar de potenciar o transporte 
colectivo. Incorporouse unha determinación sobre a mobilidade nos espazos rurais. 

- Acórdase a incorporación dunha determinación coa seguinte redacción en relación aos espazos naturais 
protexidos que conteñan núcleos rurais.  

- A opción da xestión autónoma dos recursos e servizos dun parque empresarial pode ser a opción máis 
eficiente, pero non sempre. Integrouse unha determinación neste sentido. 

- Segundo a lexislación específica, o plan de restauración mineira é de obrigado cumprimento, 
independentemente de que a entidade concesionaria teña solicitado novas explotacións. 

- Respecto ao Plan MOVE, o seu obxectivo é acadar esa conectividade para facilitar a chegada dos servizos e 
dotacións. En todo caso, decidiuse incluír gran parte da proposta. 

- As DOT deben contemplar unha regulación mínima para o desenvolvemento dos posibles tipos de enerxía 
mariña, polo seu carácter renovable.  

- No marco da Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia, na actualidade estase a tramitar o 
proxecto de Plan de residuos urbanos de Galicia 2010-20120 co seu simultáneo procedemento de avaliación 
ambiental. Polo tanto, existindo instrumentos e planificación autonómica específicos en materia de residuos, 
as DOT satisfán axeitadamente a súa función.  
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FEDERACIÓN ECOLOXISTA GALEGA 
Resumo do contido:  

- Que exista a previsión de incluír a proposta que foi formalmente presentada no comité galego de medio 
ambiente en xuño de 2007 (con relación precisa e detallada dos LIC propostos e unha proposta das ZEPA). 

- Que se recolla que a xestión dos espazos da rede natura 2000 farase mediante o instrumento de xestión 
denominado "Plan de conservación" específico para cada espazo e que sempre pasen por consulta pública. 

- Que se contemple a posibilidade de ampliar espazos protexidos concretos e pasar a Parque natural outros. 
- Que se incorpore o Catálogo de especies ameazadas e os plans de conservación obrigatorios por especie. 
- Que as DOT recoñezan a prevalencia dos plans de conservación das especies en perigo de extinción e 

daquelas vulnerables, sobre outras actuacións de ordenación do territorio. 
- Que se recolla a necesidade de que os PORN e os PRUX dos Parques naturais sexan aprobados no tempo e 

forma, e mentres que dentro destas áreas non se consideren usos que non sexan tradicionais. 

Valoración feita polo promotor:  

- A competencia para a declaración de novos espazos naturais protexidos, a ampliación da rede Natura 2000 
ou a incorporación de especies ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas corresponde á CMR. 

- Respecto da alegación na que se solicita que se recolla que a xestión dos espazos da rede natura 2000 
farase mediante o instrumento de xestión denominado "Plan de conservación" específico para cada espazo e 
que sempre pasen por consulta pública, infórmolles que se acorda a aceptación da alegación e que a 
determinación 7.2.4. pasará a ter a seguinte redacción: "7.2.4. Corresponderalles aos instrumentos de 
ordenación das áreas protexidas, referidas na determinación 7.2.1.a, establecer unha regulación máis 
pormenorizada dos usos a desenvolver nestes ámbitos. A xestión dos espazos da rede natura 2000 farase 
mediante o instrumento de xestión denominado "Plan de conservación", específico para cada espazo, cuxa 
tramitación incluirá a correspondente participación pública." Tamén se modificará a determinación 4.6.8. que 
quedaría como sigue: "4.6.8. Nas Áreas estratéxicas de conservación non se permitirá a instalación de novos 
parques eólicos nin hortas solares agás que nos instrumentos de planificación dos espazos naturais 
protexidos se prevexa, e aquelas asociadas ás infraestruturas e usos xa existentes, ou que nun futuro se 
determinen compatibles." 

- En relación á alegación na que solicitan que as DOT contemplen a posibilidade de ampliar uns espazos 
protexidos concretos, explicitados na alegación, así como pasar a parque natural outros, infórmase que, a 
competencia para a declaración de novos espazos naturais protexidos, a modificación da extensión dos 
existentes e o cambio de categoría ou estatus corresponde á Consellería do Medio Rural, a través de diversos 
procedementos. Sen embargo, todo o anterior non obsta para que os instrumentos de ordenación territorial e 
urbanísticos, así como os instrumentos de planificación dos espazos naturais protexidos, conteñan  previsións 
de extensión dos espazos natural xa declarados, do cambio de categoría e incremento de protección dos 
existentes ou de declaración de novos espazos, en atención aos oportunos estudos e informes." 

- En relación á alegación na que solicitan que se incorporen e consideren dentro das DOT o Catálogo de 
especies ameazadas de Galicia e os plans de conservación obrigatorios para cada especie, así como que as 
DOT recoñezan a prevalencia dos plans de conservación das especies en perigo de extinción e daquelas 
vulnerables, sobre outras actuacións de ordenación do territorio, infórmase que a competencia na materia 
obxecto da alegación corresponde á Consellería do Medio Rural, a través de diversos procedementos. Sen 
embargo, co obxecto de concorrer aos obxectivos explicitados, considérase procedente a inclusión dunha 
nova determinación que recolla que "Na elaboración e redacción dos diferentes instrumentos de ordenación 
do territorio e urbanísticos teranse presentes os catálogos de especies ameazadas, os correspondentes 
planes de conservación e documentación concorrente." 

- En relación á alegación na que se solicita que as DOT recoñezan a prevalencia dos plans de conservación 
das especies en perigo de extinción e daquelas vulnerables, sobre outras actuacións de ordenación do 
territorio, rexéitase a alegación por canto non corresponde a este instrumento determinar as prevalencias que 
derivan da normativa e da xurisprudencia. 

- Os instrumentos de ordenación e xestións dos espazos protexidos están regulados pola normativa estatal e 
autonómica. As DOT xa recollen a necesidade da elaboración de ditos instrumentos e fan seus os obxectivos 
do departamento autonómico responsable na materia, contemplando como unha das liñas prioritarias de 
acción próximas a elaboración dos instrumentos de ordenación e xestión dos recursos naturais. No que se 
refire a que se contemple que en ausencia de PORN e PRUX non se poderán permitir usos que non sexan 
tradicionais nos espazos considerados parques naturais, considérase que esta solicitude non procede debido 
á posible situación de indefinición que leva a mera consideración de "uso tradicional", e a que estes espazos 
serán clasificados segundo a normativa urbanística como Solo rústico de protección de espazos naturais, para 
o cal, o réxime de usos é restritivo. 
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DA TERRA 
Resumo do contido:  

- Solicítase a incorporación da normativa ambiental. 
- Considérase que o documento non comprende a necesaria análise dos problemas existentes. 
- Considérase que o documento obvia a política territorial do turismo galego, imposibilitando o 

desenvolvemento sostible intersectorial. 
- Exponse que nas DOT prodúcese unha falta de catalogación de certos espazos naturais, concretamente de 

zonas de protección como Barra, Cabo Home, Cotorredondo, a Lagoa de Castiñeiras e os Montes do 
Morrazo. 

- Considérase que debería cambiarse e vixiarse o modus operandi das administracións locais respecto á 
elaboración e aprobación dos PXOM, xa que estes tenden a "legalizar" inmobles con sentenzas de demolición 
pendentes. 

- Considérase que o Plan de ordenación do litoral non protexe axeitadamente os valores litorais e que as DOT 
deberían recoller dito compromiso e outorgar un maior grado de protección. 

- Incorpórase a mesma alegación que a SGEA. 

Valoración feita polo promotor:  

- Ao respecto da alegación presentada, referente á incorporación e consideración da normativa ambiental nas 
DOT, infórmase que tal normativa foi considerada e recollida no citado documento se ben non corresponde a 
un documento como este as consideracións sobre os réximes sancionadores, polo que resulta improcedente a 
súa incorporación. 

- Considérase que o documento reflicte a análise realizada dos problemas existentes ao longo de todos os seus 
capítulos, de maneira simultánea coas súas referencias territoriais, e á escala de aproximación ao territorio 
acorde á súa natureza de instrumento marco de ordenación do territorio. 

- Considérase que unha das características destas Directrices é facer explícita a súa aposta pola 
transversabilidade das distintas políticas e sectores e a súa consideración como tal. Mostra disto recae 
precisamente na visión para co turismo, posto que se ten mencionado e considerado en gran parte dos 
apartados dedicados a distintos sectores. 

- En referencia á alegación pola que se critica a falta de protección de certos espazos naturais na comarca do 
Morrazo, infórmase que os espazos de Montes do Morrazo, Coto Redondo, Barra, Cabo de Home, Punta 
Udra e Carballeira de Coiro, figuran incluídos e considerados polos seus valores. En concreto, ditos espazos 
figuran incluídos nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provinciais, de 1991, 
atendendo ao exposto no seu artigo 28. Polo tanto os espazos referidos forman parte das referencias que 
deberán considerar os restantes instrumentos de ordenación do territorio e de urbanismo para a protección de 
todos aqueles elementos, formacións e espazos que, sen estar protexidos.  

- A aprobación definitiva dos PXOM, coa lexislación urbanística actual, corresponde ao órgano autonómico 
competente en materia de urbanismo, e a valoración realizada asemella diferir da realidade. En todo caso, as 
determinacións das DOT veñen a achegar pautas para a adecuada implantación territorial de usos e 
actividades que deberán ser integradas polos correspondentes instrumentos de planeamento urbanístico. 

- Considérase que as DOT establecen as pautas xerais para a protección de todos os valores do territorio, 
entre eles os litorais, como evidencia a inclusión dun epígrafe específico para o litoral. Asemade, o plan de 
ordenación do litoral en fase de tramitación simultánea, ven a protexer todos aqueles elementos, formacións 
ou espazos con valores, ademais de establecer as pautas para a ordenación dos asentamentos e as 
actividades, como se pode ollar de forma gráfica tanto na súa cartografía de usos e elementos para a 
valoración, como na cartografía do modelo territorial (amais das súas disposicións normativas). 

 
 

COTOBADE 
Resumo do contido:  

- Solicita pertencer á AU de Pontevedra e a RU das Rías Baixas, e que se inclúa a referencia a uns petróglifos 

Valoración feita polo promotor:  

- A Xunta de Galicia definirá os ámbitos territoriais das Áreas e Rexións urbanas, pero será no momento da 
realización do PTI.  
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A GUARDA 
Resumo do contido:  

- Solicítase mencionar o ferry A Guarda-Caminha no Sistema transfronteirizo do Baixo Miño 
- Solicítase que se recolla unha mención expresa á dimensión náutica e marítima da Guarda 
- Solicítase que se recolla unha mención expresa de mellora dos seus portos 
- Referenciar o Camiño portugués pola costa e corrección dun erro nun mapa 

Valoración feita polo promotor:  

- Inseriuse a referencia. 
- Realizouse unha inserción do texto ao respecto. 
- No texto do epígrafe dedicado ás infraestruturas portuarias, figura unha mención á mellora dos espazos 

portuarios dos 120 portos pesqueiros de Galicia, entre os que se atopa o porto da Guarda. Neste apartado 
realizouse unha diferenciación entre os portos comerciais e pesqueiros, e os pesqueiros, non contemplando a 
mención específica a ningún deles no segundo caso.  

- Respecto á solicitude de inclusión do Camiño portugués pola costa, os servizos técnicos da Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural, entenden que segundo a Lei de Protección dos Camiños de Santiago, lei 3/1996, e o 
decreto 46/2007 as rutas que se enmarcan na denominación Camiño de Santiago son as rutas históricas 
recoñecidas documental e legalmente, entre as que non se identifica este camiño. Tampouco aparece 
relacionado entre os Bens Inventariados, polo que non procede a súa incorporación aos ámbitos de interese 
do patrimonio cultural das Directrices de Ordenación do Territorio. 

 

VILAGARCÍA DE AROUSA 
Resumo do contido:  

- Constituír a 8ª Área Urbana de Galicia do territorio do Salnés e do Barbanza. 
- Que se recoñeza o papel do porto de Vilagarcía tanto na actualidade como no futuro, como motor da 

actividade portuaria de Arousa e a súa conectividade coa área urbana de Santiago de Compostela. 

Valoración feita polo promotor:  

- Ao longo do texto tratouse de introducir a consideración como cidade para asentamentos de poboación como 
Vilagarcía de Arousa. De feito, o SUI defínese como o que está "formado por pequenas cidades e vilas que 
centralizan nas súas contornas subsistemas de carácter supramunicipal". No caso de Vilagarcía, as súas 
diferenzas coas sete cidades principais (non as únicas) no referente a criterios demográficos, sociolaborais, 
de mobilidade, de especialización dos usos do territorio, de dinámica urbana, de concentración de actividade 
económica ou de capacidade de difusión sobre o seu contorno xustifican a súa consideración diferenciada 
delas no sistema territorial proposto. En todo caso, á vista da alegación formulada polo propio concello de 
Vilagarcía, estimouse oportuno reflectir entre as referencias territoriais para o sistema urbano intermedio do 
Salnés, o seu lugar destacado no SUI de Galicia e a posibilidade de fomentar as relacións co sistema urbano 
intermedio do Barbanza a través da elaboración dun PTI en conxunto. 

- Realizouse unha maior enfatización dos aspectos expostos na alegación, cunha inserción de texto. 

 

GC ROSEL (MARÍN) 
Resumo do contido:  

- Exponse a oposición á ampliación dos Portos deportivos. Achégase escrito de X.V.G. sobre Portos 
Deportivos. 

Valoración feita polo promotor:  

- A planificación de portos deportivos será realizada por Portos de Galicia, como organismo competente, 
considerando as determinacións establecidas nas Directrices de ordenación do territorio. Concretamente, as 
orientacións máis específicas ao respecto están recollidas nas determinacións onde se contempla que a 
planificación de portos deportivos considerará, como criterio xeral, a priorización do acondicionamento dos 
portos tradicionais e instalacións existentes para acoller actividades vinculadas á náutica deportiva, fronte á 
construción de novas instalacións portuarias. Asemade, en particular, para minorar a afectación á lámina de 
auga fomentarase a ordenación de fondeos e a instalación de mariñas secas e considerarase a protección do 
patrimonio natural e cultural costeiro (incluíndo o patrimonio arqueolóxico subacuático). 
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FENE 
Resumo do contido:  

Realízase unha análise exhaustiva dos aspectos que lle confiren cunha valoración global de conformidade e 
algunhas valoracións concretas de discordancia, como as que seguen: 

- Considérase que a análise realizada é pouco rigorosa. 
- Considérase que se inclúen directrices sobre infraestruturas para as que non se ten competencia. 
- Afírmase que non parece razoable a previsión dun ferrocarril / TAV de conexión Betanzos – Ferrol. 
- Amósase a conformidade coas infraestruturas propostas para a Rexión urbana Ártabra, con matices. 
- Os espazos para as actividades industriais e loxísticas vinculadas aos portos teñen un maior peso na 

contorna do ámbito da Coruña e para o éxito destas actividades farán falla máis iniciativas ademais da 
existencia da infraestrutura portuaria. É preciso facer referencia a unha consideración o máis ampla posible de 
estas actividades a fin de permitir unha maior diversificación e capacidade de adaptación posible. 

- Non se concreta o trazado, prazos e orzamentos para a liña A Coruña-Ferrol. 
- Achéganse propostas para os espazos industriais previstos na Área urbana de Ferrol. 
- Estase conforme coas iniciativas para a articulación da RU recollidas no apartado do agregado urbano, pero 

considérase que sería conveniente que incluíse o espazo de Pontedeume e Miño. 
- Considérase demasiado optimista a orientación sobre o aproveitamento dos Castelos da Palma e San Felipe 

como dotacións de alto nivel. 
- Critícase o feito de que o ámbito das AU se determine a través dunha asociación voluntaria de concellos. 

Valoración feita polo promotor:  

- A análise realizouse á escala de aproximación ao territorio. 
- A pesar de que a Xunta de Galicia non ten competencias sobre as infraestruturas referidas, o artigo 2 da Lei 

10/1995, establece "... o fin de acadar unha adecuada interrelación entre poboación, actividades, servizos e 
infraestruturas co territorio galego no que se implantan, coordinando as actuacións sobre o territorio dos 
distintos órganos e das diferentes administracións públicas". Polo tanto, queda xustificada a necesidade de 
que as DOT integren as estratexias e disposicións que teñen incidencia sobre o territorio. 

- A formulación dunha liña de ferrocarril cara a Asturias, debe ser unha formulación estratéxica por encima das 
circunstancias económicas. As dispoñibilidades orzamentarias incidirán no prazo. O devandito proxecto non 
se ve afectado pola diferenza de anchos de vía entre Feve e Renfe. A situación que se exporía sería a mesma 
que a que actualmente se expón no Eixo Atlántico Ferroviario, tendo diferentes solucións técnicas. 

- Os prazos e orzamentos para a materialización das infraestruturas figuran ou figurarán recollidos nos 
correspondentes instrumentos sectoriais de ordenación do territorio.  

- As directrices contemplan a obrigatoriedade de que se prevexan plataformas loxísticas asociadas aos portos 
de interese do Estado, como o de Ferrol. Trátase dunha obra de competencia única e exclusivamente estatal 
e, como é coñecido, sobre a que o Ministerio de Fomento segue desenvolvendo os estudos informativos. Por 
esta razón, non pode existir trazado e, en consecuencia, tan só poden realizarse estimacións do orzamento.  

- Xustifícase que a liña A Coruña-Ferrol debe considerarse como de alta velocidade. 
- As DOT contemplan referencias a algúns parques empresariais autonómicos que se consideran asociados ás 

rexións e/ou ás áreas urbanas cunha importancia territorial rexional, ou,  ás veces, pódense contemplar 
algúns outros. A previsión das reservas e das localizacións para solo empresarial corresponde ao plan 
sectorial de solo empresarial de Galicia 2009-2015.  

- Considerouse que dito espazo non reunía a densidade suficiente para agregado urbano. 
- Como contempla o informe remitido, trátase dunha referencia territorial que precisa dunha maior concreción 

por parte doutros instrumentos, os cales poderán prever as actuacións previas que sexan precisas.  
- A iniciativa de que os concellos se agrupen ou asocien para a conformación das AU proponse co obxectivo de 

que participen e se impliquen na planificación territorial no momento da elaboración do PTI. 

 

RIVEIRA 
Resumo do contido:  

- Maior conectividade Ría de Arousa - Rías Altas para que o SUI non sexa dependente da AU de Santiago. 
- Reflectir a verdadeira importancia do porto de Riveira. 

Valoración feita polo promotor:  

- Enténdese que o Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE, xa contempla a mellora do eixe costeiro 
definido pola estrada AC-550. En todo caso, incluíse unha mención no apartado de referencias territoriais para 
o sistema urbano intermedio do Barbanza. 

- Realizouse unha maior enfatización da importancia do porto de Riveira e da Pobra cunha inserción de texto. 
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ASOCIACION PARA A DEFENSA DA RÍA (ADR); COMUNIDADE DE MVM C DE LOURIZÁN; Particular 
(X.M.S.); COLECTIVO NACIONALISTA DE MARÍN; ASOCIACIÓN CULT URAL ALMUINHA 

Resumo do contido:  

- Solicítase unha protección específica para as rías galegas, concretamente para as Rías Baixas, de 
Pontevedra e de Aldán; así como a posibilidade de protexer como Reserva da Biosfera as Rías galegas. 

- Solicítase que se teñan en conta as peticións da Organización galega de comunidades de MVMC, e as da 
Federación ecoloxista galega. 

- Solicítase que se recolla explicitamente na introdución, no apartado da "Madeira e o moble": "Galicia debería 
apostar pola industria do moble de calidade e de deseño, baseándose na explotación das madeiras nobres e 
apostando polo I+D+i, e aproveitando as sinerxías co Norte de Portugal, onde a industria do moble é moi 
importante, para conformar un sector estratéxico, de futuro, da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

- Solicítase que cando se menciona "actuacións previstas como é a saída de ENCE da ría prevista para o 2018, 
engádase explicitamente: "e a recuperación integral da Enseada de Lourizán". 

- Débese recoller a referencia ao desmantelamento da PO-11 para facer efectiva a recuperación integral da 
Enseada de Lourizán. 

- No apartado de "Estratexias portuarias" debería retirarse a frase "aínda que dependente do movemento 
xerado pola planta de celulosa"; así como incluírse a seguinte mención: "o porto de Marín debe recuperar 
parte do protagonismo na actividade pesqueira, complementándose deste xeito dun modo máis perfecto co 
porto de Vigo, e apostando pola actividade pesqueira como parte importante do concello de Marín". 

- Que se cumpra a sentenza sobre o porto de Marín. 
- Que se cumpra a sentenza referente á ilegalidade dos pasos a nivel do tren ao porto de Marín. 
- Que se retire a mención ao parque empresarial do Morrazo. 
- Que se inclúa expresamente a referencia aos recursos arqueolóxicos referido a espazos turísticos. 
- Solicítase que as repoboacións sexan con especies autóctonas. 
- Que se inclúan como Áreas estratéxicas de conservación os Montes de Morrazo, a Illa de Tambo, e outros. 
- Que se consideren e inclúan outros espazos e elementos de interese arqueolóxico e se critica o carácter 

limitado da lista incluída no anexo IV de Ámbitos de interese do patrimonio cultural. 

Valoración feita polo promotor:  

- Considérase que xa se consideran en especial as rías galegas, e que os espazos que nelas presentan 
valores, formarán parte das Áreas estratéxicas de conservación. O procedemento para a declaración de 
Reserva da Biosfera áchase regulado pola súa normativa específica. 

- Considérase que o solicitado xa figura subsumido no texto referido á madeira e o moble. 
- Incluíuse unha referencia explícita no epígrafe no agregado urbano.  
- O desmantelamento desta estrada requiriría a creación dun itinerario alternativo de conexión de Pontevedra 

con Marín. En todo caso, a  titularidade é do Ministerio de Fomento polo que a solicitude non procede. Tanto 
as DOT como o POL facilitarán a recuperación da Enseada de Lourizán cando se produzan os cambios de 
usos previstos, e a situación para realizar esta reclamación ante o departamento estatal será máis favorable. 

- Realizáronse os cambios propostos no texto adaptando minimamente a redacción. 
- A esixencia do cumprimento de sentenzas non é unha función das DOT. 
- As DOT contemplan referencias a algúns parques empresariais autonómicos que se consideran asociados ás 

rexións e/ou ás áreas urbanas cunha importancia territorial rexional, e ás veces, pódense contemplar algúns 
outros a modo de exemplo de iniciativas xa existentes a outra escala, pero sen que esta mención sexa 
vinculante. A previsión das reservas e das localizacións para solo empresarial corresponde ao plan sectorial 
de solo empresarial de Galicia 2009-2015. En todo caso, para evitar malinterpretacións procedeuse á 
eliminación da referencia ao parque empresarial do Morrazo. 

- Incluíuse no lugar indicado. 
- Considérase que non se debe facer unha mención xenérica á reforestación con especies autóctonas. 
- En referencia á súa alegación, pola que se solicita a protección para o espazo Montes do Morrazo,  infórmase 

que o devandito espazo xa figura incluído e considerado polos seus valores (Normas Subsidiarias). 
- En relación á declaración da Illa de Tambo como espazo natural protexido, informámoslles que se rexeita a 

petición. Respecto da Illa de Tambo, a información  de que se dispón na actualidade na CMR sobre os 
recursos naturais e os ecosistemas presentes na Illa de Tambo, conduce a que dito espazo non reúne as 
características para a súa inclusión no Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas. 

- O anexo IV "Ámbitos de interese cultural" relaciona aqueles ámbitos de interese cultural que responden á 
definición de “conxuntos” ou “lugares” que engloban os definidos na Lei de patrimonio cultural de Galicia 
vinculados á protección de monumentos declarados de interese cultural ou incluídos no Inventario de 
Patrimonio Cultural de Galicia. Enténdese que tanto a identificación de cada un destes bens, como a 
concreción do seu contorno de protección, non é obxecto das DOT, senón dos PXOM. 
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CUNTIS 
Resumo do contido:  

- Considérase que as DOT deben ter en conta a realidade existente de centos de pequenos concellos, como 
Cuntis, establecendo as bases para que poidan afrontar un crecemento sostible e ordenado.  

- Deberíanse recoñecer as realidades existentes e os compromisos subscritos polas administracións, 
contemplando o parque empresarial da Ran. 

- Deberíase recoller unha mención específica ao Termalismo. 
- Considérase que as DOT supoñen un illamento de Cuntis en termos de infraestruturas de comunicación. 

Valoración feita polo promotor:  

- As DOT apostan pola vertebración dun sistema de asentamentos en rede para que cunha estrutura xerárquica 
e de complementariedade se satisfagan as necesidades da poboación de dotacións e servizos, e de calidade 
de vida en xeral. No sistema de asentamentos policéntrico proposto, intégranse todos os concellos.  

- As DOT, como documento marco da ordenación territorial e Galicia, centran as súas disposicións na 
configuración dun modelo que faga realidade unha verdadeira cohesión territorial. O modelo aposta por un 
sistema urbano policéntrico, no que o nivel local se acada co nivel das cabeceiras municipais e, cando 
procede, parroquiais.  

- Incluíuse unha mención aos recursos xeolóxicos relacionados coas augas minerais, termais e de manancial. 
- A accesibilidade ás infraestruturas de comunicacións non debe ser un fin en si mesmo, senón que se debe 

considerar a accesibilidade ás dotacións e servizos que precisa a poboación. No caso do concello de Cuntis, 
poderíase afirmar que se localiza no ámbito de influencia de Caldas de Reis e da Estrada. Ambos os dous 
nodos do sistema urbano contan cun enlace próximo para acceder a unha AU, polo que non se considera que 
a situación do concello de Cuntis sexa de illamento respecto das infraestruturas. 

 
BAIONA 

Resumo do contido:  

Achégase informe sobre as DOT e dous acordos sobre alegacións ao Plan sectorial da rede viaria Vigo Integra e 
solicitude de supresión de peaxes. No tocante ás DOT: 

- Na diagnose sobre patrimonio cultural non se fai referencia ao Camiño portugués pola costa. 
- Non se fai referencia aos portos deportivos, unicamente aos portos pesqueiros. 
- Deberíanse ter en conta outros servizos/infraestruturas que están en proceso como fibra óptica, wifi… 

Respecto á rede de gas realizada en Baiona reflíctese como proxectada (cando xa é existente). 

Valoración feita polo promotor:  

No tocante ao informe remitido sobre o Plan Vigo Integra, infórmase que dito informe foi considerado no marco 
do seu procedemento de participación pública e consultas, tal e como será exposto na Memoria ambiental do seu 
procedemento de Avaliación ambiental estratéxica. No tocante ás DOT: 

- O anexo IV "Ámbitos de interese cultural" relaciona aqueles ámbitos de interese cultural que responden á 
definición de “conxuntos” ou “lugares” que engloban os definidos na Lei de patrimonio cultural de Galicia como 
conxuntos históricos, xardíns históricos, sitios ou territorios históricos, zonas arqueolóxicas, lugar de interese 
etnográfico e zonas paleontolóxicas ou áreas territoriais de características similares vinculadas á protección 
de monumentos declarados de interese cultural ou incluídos no Inventario de Patrimonio Cultural de Galicia. 
Cómpre dicir que os elementos relacionados no citado anexo xa forman parte do Inventario Xeral do 
Patrimonio Cultural de Galicia. Dentro do conxunto de bens que integran o noso patrimonio, ben sexan 
inventariados ou declarados de interese cultural, foron seleccionados aqueles que puideran ter incidencia 
sobre ámbitos de dimensión territorial. Respecto á solicitude de inclusión do Camiño portugués pola costa, os 
servizos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, entenden que segundo a Lei de Protección dos 
Camiños de Santiago, lei 3/1996, e o decreto 46/2007 as rutas que se enmarcan na denominación Camiño de 
Santiago son as rutas históricas recoñecidas documental e legalmente, entre as que non se identifica este 
camiño. Tampouco aparece relacionado entre os Bens Inventariados, polo que non procede a súa 
incorporación aos ámbitos de interese do patrimonio cultural das Directrices de Ordenación do Territorio. 
Porén, o interese patrimonial desta ruta podería ser valorado, e como consecuencia podería pasar a formar 
parte do inventario. Neste senso, as propias DOT establecen no antedito anexo IV que os ámbitos referidos 
se inclúen “sen prexuízo de que se deban incorporar aqueles que sexan obxecto de declaración como bens 
de interese cultural con posterioridade á aprobación das Directrices de Ordenación do Territorio e os que se 
incorporen ao Inventario de Patrimonio Cultural de Galicia cando así se estableza expresamente.” A estes 
efectos indicar que o procedemento de inclusión de bens no inventario, está regulado no Decreto 232/2008, 
do 20 de outubro, sobre o Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia. 

- Realizouse unha inserción de texto para dar resposta ao exposto. 
- Considérase que os servizos referidos son contemplados no apartado correspondente. 
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VIGO 
Resumo do contido:  

Realízase un informe completo que inclúe unha análise comparando os documentos 2008-2010 e conclúe: 
- Exponse a tardanza na elaboración das DOT por parte da Xunta de Galicia. 
- Considérase que a eficacia das DOT está condicionada pola materialización de diferentes instrumentos. 
- Resúmese a situación de Vigo no sistema urbano. 
- Considérase que se evita a referencia a unha Área metropolitana que se substitúe por un ente de cooperación 

supramunicipal; e que fronte á capitalidade da Eurorrexión de 2008, este documento contempla a Vigo como 
co-capital xunto coa cidade de Pontevedra. 

- Non se consideraron aspectos de vocación supramunicipal do actual PXOM de Vigo: transporte intermodal, 
políticas de solo industrial, plataformas loxísticas, parques metropolitanos, plans intermunicipais de 
transportes, de comunicacións e de infraestruturas de servizos básicos, dotacións supramunicipais, etc. 

- Que se inclúan como NIL Alcabre e Bouzas (xa no POL) e Canido, así como as referencias aos proxectos 
como "Cidade do Mar" actualmente en trámite. 

- Que as DOT e os restantes instrumentos prevean fórmulas de compensación para a equidistribución. 
- Non se pode propor unha coordinación das estratexias portuarias, aeroportuarias, de competencia estatal. 
- Non se contemplan mecanismos de cooperación e coordinación interadministrativa. 

Valoración feita polo promotor:  

- Considérase imprescindible que todas as iniciativas de OT partan da premisa de que se ten que cumprir coas 
competencias e asignacións exclusivas que prevé a normativa de referencia.  

- Os ámbitos de influencia dos distintos espazos e nodos do sistema urbano, entre eles, as Rexións e AU, 
poderán ser definidos con flexibilidade e axilidade no momento da elaboración dos PTI que planifiquen o seu 
territorio, e responderán precisamente á funcionalidade necesaria para a prestacións dos servizos e dotacións 
básicas para a poboación. Por outra parte, o feito de contemplar a Vigo como a co-capital da Eurorrexión, 
débese á consideración de Porto como a outra capital. 

- No epígrafe dedicado á Rexión urbana das Rías Baixas incluíronse aquelas referencias territoriais que se 
consideraron imprescindibles para definir a estratexia territorial marco para que logo os PTI podan 
desenvolvelas e realizar as achegas necesarias que resulten dunha análise do territorio de maior detalle.   

- No tocante á inclusión de determinados Núcleos de identidade litoral, cómpre explicar que a listaxe de NIL 
incluída nas DOT contén un menor número deles respecto á do POL. Isto  débese ao menor grao de detalle 
co que as DOT enfróntanse á análise destes núcleos. Respecto da desaparición do proxecto Campus do Mar 
e referencias a proxectos da Universidade de Vigo, acordouse a súa inclusión no texto. No mesmo senso, 
incorporouse unha referencia á Universidade de Vigo  

- Considérase que o establecemento de fórmulas de compensación territorial é unha liña de traballo que sería 
positiva para unha maior cohesión territorial, pero que escapa do ámbito competencial. En todo caso, poden 
existir fórmulas equivalentes para avanzar cara a cohesión territorial, entre as que figuran estas Directrices 
coas súas determinacións e o sistema de planificación territorial en cascada. 

- A pesar de que a Xunta de Galicia non ten competencias sobre as infraestruturas referidas, o artigo 2 da Lei 
10/1995, entende incluída como contido e competencia da ordenación do territorio, "... ao fin de acadar unha 
adecuada interrelación entre poboación, actividades, servizos e infraestruturas co territorio galego no que se 
implantan, coordinado as actuacións sobre o territorio dos distintos órganos e das diferentes administracións 
públicas". Polo tanto, queda xustificada a necesidade de que as DOT integren e aunen as estratexias e 
disposicións que teñen incidencia sobre o territorio. O mecanismo de coordinación establecido para iso na 
elaboración deste instrumento de ordenación do territorio, foi a consulta ao departamento autonómico 
homólogo ao estatal. 

- Contémplanse mecanismos de coordinación interadministrativa con concellos, á hora da elaboración dos PTI. 
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ESCOLA GALEGA DA PAISAXE 
Resumo do contido:  

- Considérase que os aspectos bioclimáticos deberían estar presentes en todas as actuacións previstas. 
- Exponse que no epígrafe Crecemento económico, distribución sectorial e disposición da base económica non 

se reflictan os datos do factor máis importante da economía galega, o sector exterior. 
- Solicítase a inclusión de referencias á necesidade de favorecer o uso da bicicleta e os percorridos peonís. 
- Solicítase que se recolla a necesidade de priorizar as relacións con Portugal e o mundo lusófono. 
- Deberíase facer máis énfase sobre os distintos nodos na necesidade de apostar pola rehabilitación. 
- O obxectivo prioritario debería ser aumentar a poboación no rural e non a de incentivar o turismo. 
- Deberíase recoller unha definición máis concreta sobre os itinerarios turísticos marítimos a potenciar nas rías. 
- Solicítase o estudo da Autovía Santiago-Carballo. 
- Deberíanse concretar máis normas e controles de planeamento ao respecto dos modos non motorizados. 
- Sinálase a necesidade de que se cumpra o que se contempla ao respecto da cobertura de servizos de 

telecomunicacións no documento e que sexa a Administración a que o potencie a cobertura destes servizos. 
- Solicítase que se recolla algunha referencia explícita á política de prezos da auga que discrimine os usos e 

limite as subvencións indirectas. 
- Comprería potenciar a creación de espazos orientados ao deseño. 
- Considérase que ao falar de avaliación ambiental, deberíase facer mención sempre a avaliación paisaxística. 
- No referente ao fortalecemento e articulación do SUI deberíanse primar as paisaxes sobre límites municipais. 
- No apartado considérase un erro falar de Núcleos interiores vinculados ao patrimonio rural. 
- O apartado Programas de imaxe urbana debería titularse "Programas de paisaxe urbana". 
- No que se refire ao patrimonio cultural debería dicir "paisaxe cultural" xa que se está no ámbito do territorio. 
- No apartado Redes e rutas culturais deberíase facer referencia ás posibilidades turísticas das paisaxes. 
- Solicítase que se cambie "Parada no camiño". 
- Exponse que certas gráficas teñen erros nos valores numéricos relativos á poboación. 

Valoración feita polo promotor:  

- Considérase que esta referencia aos aspectos bioclimáticos áchase subsumida nas referencias sobre o 
consumo de enerxía no apartado dedicado ao metabolismo urbano. 

- Os datos sobre o sector económico exterior de Galicia figuran recollidos. 
- Incluíuse un novo apartado de determinacións sobre sistemas de transporte e mobilidade alternativa. 
- A solicitude exposta áchase subsumida dunha forma máis flexible nas referencias territoriais. 
- No que atinxe ás determinacións, o estímulo da rehabilitación xa figura contemplado. 
- Estase de acordo co obxectivo solicitado, e para a súa mellor consideración no documento, incluíronse un 

novo obxectivo e unha nova orientación estratéxica referidos a evitar o despoboamento rural, así como 
cambios na redacción da proposta de núcleos interiores vinculados ao patrimonio rural 

- As propostas incluídas realízanse co nivel de detalle axeitado á escala de aproximación ao territorio que 
precisa o instrumento marco de ordenación do territorio. 

- Polo momento a autovía proposta non presenta a demanda suficiente e as conexións que conseguiría poden 
ser realizadas por outras propostas xa expostas como a autovía Carballo-Berdoiais e Berdoias-Cee, e a 
variante de Cee e Corcubión. 

- Incluído un novo apartado de determinacións sobre sistemas de transporte e mobilidade alternativa. 
- Así se contempla nos apartados da Memoria e nas determinacións dedicadas ás redes de telecomunicacións. 
- Non corresponde ás DOT recoller as referencias solicitadas, gran parte delas xa figuran no Plan de 

abastecemento de Galicia e outros instrumentos de planificación hidrolóxica, como o PHGC. 
- No apartado dedicada aos espazos para a innovación non se concreta a mención a sectores concretos no que 

se debe fomentar a innovación senón que se amosan referencias sobre a necesidade de apostar por ela. 
- Segundo a normativa específica de avaliación ambiental, tanto a de proxectos como plans e programas, o 

proceso de avaliación de efectos ou impactos abrangue a todas as variables, entre as que figura a paisaxe.  
- Deberá ser considerado no momento da elaboración do PTI.  
- O apartado referido (agora subsumido) contén as referencias suficientes para dar cabida á revalorización de 

calquera dos valores rurais presentes nos ámbitos dos núcleos identificados. 
- Valorouse positivamente a achega realizada e foi realizada. 
- Considérase que se queren expresar conceptos distintos con patrimonio cultural e paisaxe cultural. 
- Valorouse positivamente a achega realizada e foi incluída en gran parte no texto. 
- Valórase positivamente a apreciación realizada e procedeuse ao cambio de imaxe. 
- Unha vez revisados os datos conclúese que os valores relativos de poboación son correctos. 
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PONTEVEDRA 
Resumo do contido:  

- Se subscriben informes técnicos do DX da Área de Medio Ambiente, Proxectos e Obras e Arquitecto 
municipal 

- Reivindícase unha RU bipolarizada con centro industrial en Vigo e centro administrativo e terciario en 
Pontevedra (de orden internacional), coa mellora da rede de transportes. 

- Concreción dos ámbitos territoriais das AU e as RU  para poder planificar e programar as actuacións precisas 
para desenvolver as determinacións.  

- Critícase a ambigüidade nas referencias no texto á saída de ENCE. 
- Solicítase a denominación do Parque industrial autonómico de Ponte Caldelas. 
- Solicítase a proposta dunha plataforma loxísca-empresarial vinculada ao porto de Marín-Pontevedra. 
- O trazado da autovía A-57 debe incluír a circunvalación de Pontevedra. 
- Amósase a contrariedade polo feito de que as autovías A-57 e A-59 compitan entre elas. 
- As DOT inclúen as roldas urbanas norte e leste de Pontevedra, obxecto de polémica do concello coa CMATI, 

en coherencia co plan MOVE. 
- Solicítase que a Illa de Tambo forme parte do Sistema verde da Rexión urbana. 
- Solicítase a referencia a que os fluxos de transporte marítimo na Rexión urbana contemplen unha estación 

marítima nas instalacións de As Corbacheiras. 

Valoración feita polo promotor:  

- Considérase que a RU das Rías Baixas xa se presenta bipolarizada polas áreas urbanas de Vigo e 
Pontevedra. No que respecta ás cuestións específicas referidas á mellora da rede de transportes todas os 
aspectos referidos á rede viaria serán considerados no Plan sectorial da rede viaria de Pontevedra e a súa 
área de influencia, licitado o pasado 18 de xuño de 2010.  

- A proposta recollida no documento é que será no momento da elaboración do PTI cando se definan os 
ámbitos territoriais das Rexións e áreas urbanas.  

- A vontade reflectida no documento é a de que os terreos que ocupan ENCE e ELNOSA poidan ser 
recuperados e reordenados coa súa saída no 2018. 

- A referencia incluída no mapa como Parque industrial autonómico de Ponte Caldelas é orientativa. 
- Xa se contempla a obrigatoriedade de que se prevexan plataformas loxísticas asociadas aos portos de 

interese xeral do Estado, como é o caso do porto de Marín.  
- Na documentación figuraba un erro sobre a circunvalación de Pontevedra, que nesta fase xa se presenta 

corrixido, chegando dita circunvalación de Pontevedra ata o nó de Curro. 
- Inclúense as previsións en materia de panificación de estradas da Xunta de Galicia  e do Ministerio de 

Fomento. Esta actuación é competencia do Ministerio encontrándose xa en fases de proxecto e estudos 
informativos. Por outra banda, compártese o criterio de que existe duplicidade, e por iso dende a Xunta de 
estase a solicitar ao Ministerio a modificación do trazado da autovía A-59. 

- Considérase que estas alegacións non competen ao nivel de detalle das DOT. 
- En relación á incorporación da Illa de Tambo ao Sistema verde da Rexión Urbana, infórmase que se rexeita a 

petición. A competencia para a declaración de novos espazos naturais protexidos, a ampliación da rede 
Natura 2000 ou a incorporación de especies ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas corresponde á 
Consellería do Medio Rural, a través de diversos procedementos, correspóndelle así mesmo a iniciación de 
oficio, dos procedementos de declaración de Espacio Natural Protexido, agás nas categorías de espazo 
natural de interese local e espazo privado de interese natural. Todos estes procedementos recollen un 
proceso de participación pública, conforme a Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de 
acceso á información ambiental, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.  
Respecto da Illa de Tambo, a Lei 9/2001,de conservación da natureza, recolle no seu artigo 17 a figura do 
ENIL (espazo natural de interese local), espazos integrados nun concello que polas súas singularidades 
sexan merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores naturais, e que se declaran a petición dos 
concellos. Do mesmo xeito os instrumentos urbanísticos xerais do concello correspondente poderán asignar 
clasificacións en relación aos valores que se deban protexer, como os naturais e paisaxísticos. Todo isto en 
previsión do futuro Plan Territorial Integrado da Rexión Urbana. 

- Integrado o cambio no mapa do agregado urbano. 
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AA.VV. DE SAN XULIÁN (MARÍN); CIMO-CASTELAO; G.C. RONSEL (M arín); Particulares (V.G.F.; A.P.P.); 
PLATAFORMA DEFENSORA DA PRAZA DOS PRACERES; MANCOMUNIDADE DE MVMC DE SALCEDO  

Resumo do contido:  

- Solicítase a inclusión dentro da Rede galega de espazos protexidos, das zonas do lago de Castiñeiras, do 
Piornedo ou Pituco, de Cotorredondo e dos espazos Montes do Morrazo. 

- Demándanse criterios para a protección do río Lameiriña, que as proteccións e recomendacións que se 
aplican nos leitos no ámbito rural sexan as mesmas que para a zona urbana. 

Valoración feita polo promotor:  

- En referencia á súa alegación, pola que se solicita a protección sobre os espazos referidos, infórmase que xa 
figuran incluídos e considerados polos seus valores nas Directrices de Ordenación do Territorio aprobadas 
incialmente. En concreto, ditos espazos figuran incluídos nas Normas Complementarias e Subsidiarias de 
Planeamento Provinciais, de 1991, atendendo ao exposto no seu artigo 28. Polo tanto os espazos referidos 
forman parte das referencias que deberán considerar os restantes instrumentos de ordenación do territorio e 
de urbanismo para a protección de todos aqueles elementos, formacións e espazos que, sen estar protexidos 
polos instrumentos de conservación do patrimonio natural e da biodiversidade, presentan valores susceptibles 
de ser protexidos (determinación 7.2.1.b) e anexo III, epígrafe 3.2). A causa da confusión acerca da súa non 
inclusión pode residir no feito de que no anexo III, epígrafe 3.2 figuraban as referencias das normas, catálogos 
e inventarios que se debían considerar como punto de partida subsidiario para a protección dos valores 
naturais e ecolóxicos, pero non figuraban os listados desglosados dos seus espazos.  

- Considérase que as propostas contidas ao respecto da protección dos sistemas fluviais, tanto as referentes ás 
estratexias para o ciclo hídrico como as incluídas para as áreas estratéxicas de conservación e corredores 
ecolóxicos, presentan o nivel de detalle axeitado para o instrumento marco de ordenación do territorio. Será o 
momento da elaboración do PTI ou do PXOM o axeitado para poder realizar propostas máis concretas, en 
coherencia con estas DOT e coa planificación de espazos naturais e hidrolóxica. 

 
Particular (JL.P.M.); COMUNIDADE DE AUGAS PARA USOS DOMÉSTI MOS DE PALMAS; PLATAFORMA 

POLA DEFENSA DA RÍA DE VIGO CÍES; Particulares (X.A.G.; FJ.M .S.; M.S.B.; J.L.M.; E.A.R.); 
PRESIDENTE COMUNIDADE DE MVMC DE MEIRA; PRESIDENTE COMUNIDADE DE A UGAS USOS 

DOMÉSTICOS, BARRIOS DE CALVAR E VERDEAL. DOMAIO; PRESIDENTE AS OCIACIÓN DE VECIÑOS “O 
MONTE FARO” DE DOMAIO; PRESIDENTE COMUNIDADE DE MVMC DOMAIO 

Resumo do contido:  

- Solicítase a retirada das areas empresariais recollidas nos concellos de Vilaboa, Marín e Moaña e que se 
manteña dito espazo coa denominación de Espazo natural protexido dos Montes do Morrazo 

- Solicítase unha referencia contraria a actuacións que supoñan máis aterramentos, construcións pechadas ou 
instalacións industriais na franxa costeira das rías que inflúen na dinámica litoral. 

Valoración feita polo promotor:  

- As DOT contemplan referencias a algúns parques empresariais autonómicos que se consideran asociados ás 
rexións e/ou ás áreas urbanas cunha importancia territorial rexional, ou, ás veces, pódense contemplar algúns 
outros de menor nivel de influencia a modo de exemplo de iniciativas xa existentes a outra escala, pero sen 
que esta mención sexa vinculante. A previsión das reservas e das localizacións para solo empresarial 
corresponde ao plan sectorial de solo empresarial de Galicia 2009-2015 e especialmente aos 
correspondentes PTI de cada ámbito a desenvolver, que poderán abranguer o estudo necesario co nivel de 
detalle axeitado. Respecto a consideración dos Montes do Morrazo como espacio natural protexido, infórmase 
que os Montes do Morrazo xa figuran incluídos e considerados polos seus valores.  

- A solicitude realizada xa se contempla. 

 
ASOCIACIÓN CULTURAL CASCO VELLO DE VIGO; FEDERACIÓN DE ASOCI ACIÓN DE VECIÑOS A 
CHAMUSCA DE MOAÑA; ASOCIACIÓN VECIÑAL BERDUCEDO E PIÑEIRO; PT E. ASOCIACIÓN DE 

NASEIROS “ALVEDOSA” (ARCADE) 
Resumo do contido:  

- Que se inclúan os Montes do Morrazo na denominación de espazos protexidos. 
- Solicítase unha referencia contraria a actuacións que supoñan máis aterramentos, construcións pechadas ou 

instalacións industriais na franxa costeira das rías que inflúen na dinámica litoral. 

Valoración feita polo promotor:  

- En referencia á súa alegación, pola que se solicita a protección sobre os Montes do Morrazo, infórmase que 
os espazo Montes do Morrazo xa figura incluído e considerado polos seus valores nas Directrices de 
Ordenación do Territorio aprobadas incialmente.  

- Mesma resposta que a da alegación de JL.P.M (Marín). 
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BNG CONCELLO DE CUNTIS 

Resumo do contido:  

Alegacións referentes ao Polígono industrial da Ran: 
- Inclusión do polígono da Ran entre as principais áreas empresariais de Galicia, garantindo a súa ordenación 

racional e a dotación de servizos e infraestruturas. 
- Conexión do polígono coa AP-9 con melloras na PO-220 permitindo o paso de vehículo de gran tonelaxe. 
- Remodelación do enlace de Carracedo na AP-9 o que permitirá un mellor enlace co polígono. 
- Previsión de dotacións e servizos complementarios para o polígono, conexión coa rede de altas prestacións. 
- No referente á execución de variantes, sometelo á consideración dos diferentes axentes sociais municipais e 

do Pleno municipal, tendo en conta que a creación de variantes contan cun importante rexeitamento social. 
- En canto ás potencialidades turísticas e culturais do concello, a súa inclusión como núcleo interior vinculado 

ap patrimonio rural, de forma que se recolla nas DOT o carácter termal da vila e destaquen a súa riqueza 
cultural a través do seu patrimonio arqueolóxico. 

Valoración feita polo promotor:  

- As DOT apostan pola vertebración dun sistema de asentamentos en rede para que cunha estrutura xerárquica 
e de complementariedade se satisfagan as necesidades da poboación de dotacións e servizos, e de calidade 
de vida en xeral. No sistema de asentamentos policéntrico proposto, intégranse todos e cada un dos concellos 
de Galicia. O PTI que planifique o territorio do ámbito de influencia no que se integre o concello de Cuntis 
poderá identificar o polígono mencionado e as dotacións e servizos que sexan necesarios para a súa correcta 
articulación si así se estima conveniente. Para a elaboración de dito PTI os concellos poderán participar. 

- Tal e como se explicou estas previsións poderán estar contempladas no correspondente PTI que desenvolva 
a planificación do territorio do ámbito de influencia no que se integre Cuntis. 

- A remodelación deste enlace figura entre as actuacións de mellora para a AP-9 recollidas na memoria. 
- A accesibilidade ás infraestruturas de comunicacións non debe ser un fin en si mesmo, senón que se debe 

considerar a accesibilidade ás dotacións e servizos que precisa a poboación. Por cuestións de eficiencia na 
distribución das infraestruturas resulta claro que non todos os concellos poden estar preto das grandes 
infraestruturas de comunicación. De aí a necesidade e viabilidade da proposta dun sistema urbano 
policéntrico, para poder facer accesibles os servizos e dotacións a toda a poboación, e o obxectivo do Plan 
MOVE, establecendo como meta que o 80% da poboación se atope a menos de 10 minutos dunha vía de 
altas prestacións. No caso do concello de Cuntis, poderíase afirmar que se acha no ámbito de influencia de 
Caldas de Reis e tamén no ámbito de influencia da Estrada. Ambos os dous nodos do sistema urbano contan 
cun enlace próximo para acceder a unha AU, e polo tanto, xa se contaría coa proximidade a unha vía de altas 
prestacións. En todo caso, tal e como se ven explicando, estas cuestións correspóndelles ser abordadas no 
momento da elaboración do PTI correspondente, na cal o concello de Cuntis poderá participar. 

- Tal e como se explicou estas previsións poderán estar contempladas no correspondente PTI que desenvolva 
a planificación do territorio do ámbito de influencia no que se integre Cuntis. 

- Tal e como se formula a definición de NIVPR, estes correspóndense en xeral con concellos incluídos en 
espazos rurais que se poderían clasificar como periféricos, ademais de caracterizarse polos seus 
significativos valores naturais, rurais ou patrimoniais culturais. O concello de Cuntis case con toda 
probabilidade asemella pertencer máis a un espazo rural intermedio, próximo á cabeceira do SUI da Estrada e 
ao nodo de equilibrio do territorio de Caldas de Reis. Cuntis poderá participar na elaboración do PTI do ámbito 
funcional no que se atope, e será nese momento cando se poderán considerar as achegas realizadas. 

 
CARIÑO 

Resumo do contido:  

- Solicítase pertencer ao Sistema urbano intermedio 
- Que se volva a contemplar nas DOT e no Plan MOVE a conexión da VAP Costa Norte co porto de Cariño 

Valoración feita polo promotor:  

- A análise territorial de Galicia realizada atendendo a criterios demográficos, sociolaborais, de mobilidade, de 
especialización de usos do territorio, de dinámica urbana, de concentración de actividade económica ou de 
capacidade de influencia ou atracción e difusión sobre o entorno, resultou na identificación de Ortigueira, no 
lugar de Cariño, como Nodo de equilibro do territorio, no lugar de cabeceira do Sistema urbano intermedio.  

- No Plan MOVE non aparece directamente reflectida a conexión de Cariño co Corredor do Norte debido a que 
é unha actuación na rede complementaria, que non son obxecto de desenvolvemento neste Plan. 
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VERDEGAIA 
Resumo do contido:  

Realízase a solicitude de reformulación das DOT atendendo a unha valoración xeral negativa. 
- Debería concretarse o modo de entender a sustentabilidade, que os procesos de desenvolvemento 

económico deberían procurar a sustentabilidade global, e que existe unha falta de coherencia interna. 
- O sistema de cidades proposto e as súas infraestruturas de conexión esquecen o carácter singular das áreas 

rururbanas galegas, nas que perviven as actividades primarias.  
- As DOT remiten o seu tratamento do rural a outros plans e a unha serie de ideas sobre o que deber ser. 
- É contraditorio que aposten polo fomento do transporte colectivo e a mobiildade alternativa e á vez se aposte 

pola densificación da rede viaria que propón o plan MOVE. Deben achegarse os servizos á poboación e 
potenciar infraestruturas de mobilidade de mellor comportamento ambiental (ferrocarril). 

- Considérase que se presenta a conexión Vigo-Ferrol por ferrocarril de alta velocidade como algo integrador 
esquecendo todos os núcleos intermedios que perderon e perderán o acceso ao ferrocarril. 

- Ningunha cidade galega debería funcionar como centro de voos transoceánicos. 
- Para acadar unha ordenación real nas áreas portuarias, as DOT terían que abordar a recuperación e 

reordenación de parte do territorio ocupado hoxe de forma caótica, e antes de propoñer novas ampliacións. 
- Valóranse como positivas as referencias á intermodalidade, transporte colectivo e modos de mobilidade 

alternativa, pero considérase que as DOT deberían propor medidas concretas. 
- Considérase necesario que a rede de recollida de augas sexa separativa. Asemade remárcase a necesidade 

de que as EDAR sexan construídas respectando o entorno natural e sempre fora da franxa litoral. 
- Deberían reformularse todas as referencias actuais sobre estratexias enerxéticas. 
- Considérase que a atención dedicada a este tema nas DOT é moi insuficiente, sobre todo considerando que o 

sistema de xestión de residuos galego ten fortes eivas recoñecidas pola propia SOGAMA. 
- Solicítase que se contemple o principio de mínima agresión ao entorno e que, concretamente no litoral, non se 

empracen usos que non precisan de dita localización necesariamente, e todo isto artellado nunha estratexia 
ben definida para que estas actividades teñan o menor impacto posible. 

- Resulta excesiva a consideración de todo o litoral das rías de Vigo e Pontevedra como parte do agregado 
urbano. O mantemento de actividades do medio rural pode achegar unha maior riqueza ao poboamento. 

- Considérase que as DOT terán na realidade pouco alcance considerando que as medidas "excluíntes", 
aquelas de obrigado cumprimento, son lugares comúns e xeneralidades, mentres que aqueles que poden 
supoñer un avance cara á sostibilidade quedan relegadas a ser meramente orientativas. 

A segunda parte da alegación inclúe unha proposta de cambios nas determinacións. 
Valoración feita polo promotor:  

- A concepción da sustentabilidade queda explicada co nivel axeitado de detalle para o seu marco xeral. 
- Incorporouse a consideración ineludible dos espazos rurais na proposta do modelo territorial.  
- Como consecuencia do proceso de participación, realizáronse melloras no tratamento do medio rural.  
- Se está a realizar unha valoración sectorial das propostas recollidas sobre os distintos modos de mobilidade.  
- A conexión por ferrocarril de alta velocidade Vigo-Ferrol permitirá unha maior integración do sistema de 

cidades de Galicia sitas do Eixo Atlántico, permitindo aproveitar e potenciar as súas funcionalidades.  
- Nun mercado cada vez máis global, o transporte aéreo é preciso para chegar aos mercados. 
- Contémplase a posibilidade da reordenación ou ampliación dalgúns portos, como o de Vigo ou Marín, que 

poderían ser viables. Calquera obra relacionada coa ampliación de portos deberá realizarse de maneira que 
se compatibilice a mellora funcional do porto fronte á prevención e minimización dos efectos sobre o medio.  

- Considerouse conveniente, tras as solicitudes recibidas no proceso de participación pública e consultas, 
engadir un novo epígrafe ás determinacións referente aos sistemas de transporte e a mobilidade alternativa. 

- Dende Augas de Galicia a través de diferentes plans, estanse a analizar en detalle os problemas do 
saneamento, propoñendo as solucións técnicas óptimas en cada caso.  

- Unha das medidas para reducir a contaminación é optimizar a explotación de instalacións de depuración.  
- É a través doutros instrumentos de planificación desenvolvidos pola Administración Hidráulica onde se debe 

entrar en máis detalle, dando solucións concretas ás distintas problemáticas. 
- As propostas poderían resultar asumibles se tivesen en conta a realidade da situación enerxética en Galicia.  
- Estase a tramitar o Plan de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 co procedemento de avaliación ambiental. 
- Entre as determinacións referentes á ordenación das actividades empresariais contémplanse gran parte das 

solicitudes realizadas, especialmente no referente á previsión e minimización dos impactos. 
- A proposta de articulación territorial na RU das Rías Baixas denominada "Agregado urbano" non pretende ser 

reducionista ou simplificar a realidade existente.  
- Os tipos de determinacións son de obrigado cumprimento. As excluíntes se aplican de forma directa, mentres 

que as orientativas precisan do desenvolvemento que teñan que realizar outras administracións ou 
instrumentos. 
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FUNDACIÓN GERMÁN ESTÉVEZ 
Resumo do contido:  

- Súmanse á queixa de non incluír a ampliación da rede natura e solicítanse novos parques naturais, plans de 
restauración ou recuperación de áreas degradas extensas, como as de minería a ceo aberto (caurel, 
Fonsagrada....), ríos; que os espazos das Normas subsidiarias de planeamento provincial pasen a AEC; e que 
os espazos da rede natura non podan ser afectados por instalacións reguladas por certos plans sectoriais. 

- Solicítase que se inclúa unha relación de áreas para a aplicación a figura de "zona arqueolóxica" concibida na 
Lei 8/1995 do Patrimonio cultural de Galicia, e a mesma reflexión para a figura de "sitio histórico". 

- Solicítase que se elaboren os catálogos e directrices da paisaxe. 

Valoración feita polo promotor:  

- A competencia para a ampliación da Rede Natura, declaración ou reclasificación de espazos naturais 
protexidos ou a incorporación de especies ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas corresponde á CMR. 

- En relación á solicitude de inclusión e consideración de determinados bens, dicir que os “Ámbitos de interese 
do patrimonio cultural” relacionados no Anexo IV das DOT, son unicamente os máis destacados de Galicia, 
aqueles que puideran ter incidencia sobre ámbitos de dimensión territorial. Concretamente, en virtude do 
artigo 32 da Lei 8/1995, a Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia deberá ser informada de 
todos os plans, programas e proxectos, tanto públicos como privados, que pola súa incidencia sobre o 
territorio poidan implicar risco de destrución ou deterioro do patrimonio cultural galego.  

- As DOT acollen o mandato da Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, incorporando a funcionalidade 
destes instrumentos como complementarios aos de ordenación do territorio, achegando a súa perspectiva 
relacional entre os distintos elementos e procesos do territorio, xunto a súa dimensión perceptual. Como se 
explica, as DOT contemplan a súa necesidade e será o desenvolvemento da Lei 7/2008 o que fará realidade a 
elaboración destes instrumentos. En todo caso, o plan de ordenación do litoral, actualmente en proceso de 
elaboración, supón o punto de partida para a elaboración de ditos instrumentos no ámbito do litoral. 

 
A ILLA DE AROUSA 

Resumo do contido:  

- Solicitan que as DOT recollan o concepto de “singularidade” exposto na lexislación de costas. 

Valoración feita polo promotor:  

- Considérase que non corresponde ás DOT outorgar a ningún ámbito territorial os preceptos da lexislación de 
costas. Non obstante estimouse conveniente incluír unha referencia á condición de singularidade insular. 

 
S.O.S. COUREL 

Resumo do contido:  

- Que se inclúan directrices para a recuperación e restauración das zonas de montaña de Galicia. 
- Que se inclúan as directrices necesarias para garantir a calidade de vida nos poboadores da montaña, 

mantendo a súa paisaxe e os seus valores naturais. 
Valoración feita polo promotor:  

- Valórase positivamente a reflexión e solicitude realizada respecto ás Áreas de montaña, mais se considera 
que a proposta de redacción das DOT aprobadas inicialmente contemplan entre as súas referencias 
territoriais e determinacións a necesidade da recuperación e restauración das áreas degradadas, de montaña 
ou non, e a necesidade da súa protección na súa consideración de corredor ecolóxico. A meirande parte das 
áreas referidas constitúen o hábitat natural dos núcleos incluídos na estratexia denominada como Núcleos 
interiores vinculados ao patrimonio rural, coa que se pretende favorecer unha maior calidade de vida. 

- As DOT apostan pola vertebración dun sistema de asentamentos en rede, cunha estrutura xerárquica e de 
complementariedade, que satisfagan as necesidades da poboación urbana e rural de dotacións e servizos, e 
de calidade de vida. No sistema de asentamentos policéntrico proposto, intégranse todos e cada un dos 
concellos e así, todos os espazos os rurais e os urbanos, os do litoral e os do interior e de montaña.  

 
XUNTA DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE MOAÑA 

Resumo do contido:  

- Solicítase que se manteña e inclúa dentro da Rede galega de espazos naturais, a extensión do espazo 
natural protexido Montes do Morrazo con toda a súa actual extensión. 

Valoración feita polo promotor:  

- En referencia á solicitude de protección sobre os Montes do Morrazo, infórmase que os espazo Montes do 
Morrazo xa figura incluído e considerado polos seus valores. 



San Lázaro s/n 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental   

 

     AAE/VT 

 

Memoria ambiental das DOT páxina 76 de 91
Clave: 2009AAE0288 
 

 
USC- GRUPO DE INVESTIGACIÓN DO LABORATORIO DO TERRITORIO ( LaboraTE) 

Resumo do contido:  

- Consideracións xerais. Proponse novo texto a incluír como proposta de tipificación dos espazos agrarios tras 
unha reflexión sobre a necesidade de positivizar o espazo rural. 

- Propostas concretas ao documento de determinacións. 

Valoración feita polo promotor:  

- Considérase que gran parte do texto referido figura subsumido no texto. 
- En relación ás determinacións:  

� Considerouse boa parte das aportacións achegadas, algunhas de forma íntegra e outras con matices. 

 
SADA 

Resumo do contido:  

- Solicitan ser nodo de dinamización turística. 
- Que se inclúan algúns espazos nas Áreas estratéxicas de conservación. 
- A inclusión de infraestrutura viaria de conexión Sada-AP-9 e a inclusión do novo vial de circunvalación de 

Sada de enlace coa Vía Ártabra. 
- Solicitan a potenciación do polígono industrial Sada-Espíritu Santo-Cambre. 
- Proponse a concreción das actuacións de creación do viario brando que serviría de soporte para a rede de 

peóns e bicicletas para o conxunto do espazo, sendo preciso aproveitar os xa existentes a abundantes. 
- Considérase importante e positiva a inclusión do transporte marítimo no agregado urbano. 
- Solicitan a concreción do ámbito litoral, e que este non exceda do que a lexislación considera sistema litoral. 
- Considérase que as DOT deberían incluír o compromiso de aportación orzamentaria por parte da Xunta, dado 

que se establece a adquisición de terreos no dominio público costeiro. 

Valoración feita polo promotor:  

- Valórase positivamente a achega realizada sobre a importancia do sector náutico-deportivo de Sada, e foi 
incluída a súa mención nas referencias territoriais dos Espazos turísticos dedicadas á Rexión urbana Ártabra 
Non obstante, non se estimou pertinente a súa consideración como nodo de dinamización.  

- En relación á incorporación do "Parque medioambiental das Brañas" como  Área Estratéxica de Conservación 
(AEC), infórmase que o Inventario de humidais figura como un dos inventarios a considerar como punto de 
partida subsidiario para a identificación do segundo tipo de Áreas estratéxicas de conservación como áreas 
complementarias. Non obstante, quérese facer constar que esta categoría como AEC non se corresponde coa 
de espazo natural protexido pola lexislación estatal e autonómica.  

- As actuacións propostas no Plan MOVE predefinen o ámbito e criterios xerais de ordenación de acordo aos 
obxectivos de funcionalidade da rede e definen o esquema de trazado que deberá de ser concretado nas súas 
características nos correspondentes Estudos e/ou Proxectos. A nova conexión viaria coa AP-9 solicitada e os 
aspectos da planificación integrada metropolitana entrarán no encadre do Plan sectorial de estradas da 
Coruña e a súa área de influencia. O Plan MOVE xa contempla a execución dunha conexión directa ao 
polígono de Cambre-Espíritu Santo asociada ao novo vial Oleiros - Sada e Porto de Sada "Vía Ártabra" e 
complementaria á recentemente remodelada conexión á estrada N-VI, co que queda garantida a 
incorporación deste ámbito de actividade empresarial á Rede de altas prestacións.  

- As DOT contemplan referencias a algúns parques empresariais autonómicos que se consideran asociados ás 
rexións e/ou ás áreas urbanas cunha importancia territorial rexional, e ás veces, pódense contemplar algúns 
outros parques de menor nivel de influencia a modo de exemplo de iniciativas xa existentes a outra escala, 
pero sen que esta mención sexa vinculante. A previsión das reservas e das localizacións para solo 
empresarial corresponde ao Plan sectorial de solo empresarial de Galicia 2009-2015. 

- Procedeuse a incluír a mención en canto á priorización do aproveitamento das vías e camiños existentes. 
Respecto á concreción das actuacións, considérase que esa análise corresponde á fase seguinte da 
planificación en cascada, que será desenvolvida polo Plan territorial integrado da Rexión urbana. 

- Considérase que dita referencia figura xa incluída.  
- O nivel de detalle e concreción da análise realizada non se corresponde coa escala de aproximación ao 

territorio adecuada para poder concretar o ámbito litoral.  
- A determinación á que se refire a alegación, contempla que as Administracións promovan accións para a 

ampliación do dominio público marítimo terrestre mediante a adquisición de solo lindeiro co fin de recuperar as 
súas funcións naturais e paisaxísticas. Considérase que as DOT deben recoller as referencias territoriais 
óptimas ou positivas para a protección, conservación e recuperación dos valores do territorio neste caso. 
Porén, a reserva de dotacións orzamentarias non figura entre as funcións e obrigas das DOT. 
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DELEGACIÓN GALEGA DO COLEXIO DE XEÓGRAFOS 
Resumo do contido:  

Informe con suxestións ás DOT. Contén unha análise exhaustiva con valoracións en case todos os puntos: 
- Necesidade da súa elaboración dende 1995. Saúdase esta nova aprobación inicial e agárdese que a definitiva 

sexa o máis pronta posible. 
- Compártense os principios xerais. Agárdase que se siga a contar coa participación pública na súa 

elaboración, para poder adaptarse ás demandas reais da poboación a quen vai dirixida. 
- O feito de que non se teñan redactadas aínda as DOT fai que se teñan desenvolvido antes que elas, diversos 

plans sectoriais e ata o Plan de ordenación do litoral. Polo tanto urxe a súa elaboración. 
- Bótase en falta unha análise socioeconómica e ambiental de Galicia. 
- Tíñase que salientar o traballo de satisfacer as necesidades existentes nos espazos rurais e nas zonas non 

incluídas no eixo urbano Ferrol-Vigo, de cara á equiparación dos ámbitos. 
- Aposta excesiva pola compactación considerando que o modelo tradicional galego de asentamento é 

disperso. En definitiva, bótase en falta unha aposta decidida das políticas de rehabilitación e revitalización de 
vivendas, barrios e núcleos rurais. 

- Débese facer entender que o territorio é unha realidade dinámica, para o que cómpre ter unha xestión flexible 
e adaptable ás circunstancias. Deberíase reflectir a necesidade dun cambio sociolóxico xeral. 

- Proponse que se recuperen termos e conceptos territoriais clásicos, como o de "comarca". 
- Considérase máis acertada a definición de "Rexión urbana" no tocante á anterior "Espazo metropolitano", pero 

proponse que no lugar de "áreas urbanas funcionais" e "nodos para o equilibrio do territorio" se fale de vilas, 
cabeceiras comarcais, comarcas, concellos, e parroquias. 

- Bótase en falta o nivel onde está a maioría das entidades de poboación de Galicia, os núcleos rurais.  
- Proponse a eliminación da definición de Galicia como "Cidade única". 
- Deberíase deseñar unha nova comarcalización. Considérase apropiada a alusión á asociación voluntaria de 

concellos, pero de difícil concreción. 
- Non se entende o contido dos NIVPR. Solicítase unha maior concreción na análise. 
- Proponse a inclusión nas DOT do apoio a iniciativas propulsoras de espazos protexidos de pequena escala. 
- As DOT poderían complementar a Lei de paisaxe, situando a paisaxe no centro da planificación territorial. 
- Dado que a Lei de paisaxe esquécese da paisaxe urbana, as DOT deberían incidir máis neste eido. 
- Conformidade cos obxectivos de conservación e xestión sostible do territorio, pero considérase que as DOT 

non apostan decididamente pola súa mellora nin pola súa ampliación. 
- Reclámase a elaboración de instrumentos de planificación e xestión dos espazos da Rede natura 2000. 
- Debería definirse a aplicación práctica das DOT. 
- Requírese a concreción dos instrumentos de ordenación do territorio que se contemplan. 
- Considérase que cada comarca debería contar cun plan territorial no que sexan tratados os núcleos rurais. 
- En relación as determinacións, non se apoia a constitución das áreas urbanas por medio da asociación 

voluntaria de concellos, e proponse que sexa a Xunta a que propoña "Comarcas urbanas" logo dunha análise 
e negociación coas entidades locais. 

- Proponse a creación e desenvolvemento de comarcas rurais ao redor dos núcleos do SUI e dos NET. 
- Proponse así que cada comarca, redacte de forma obrigatoria o seu correspondente PTI. 
- Considérase que as determinacións das DOT están centradas na planificación de novas actuación 

urbanizadoras e na caracterización dos solos de núcleo rural. 
- Sería preciso incluír determinacións en relación á xestión da auga, da enerxía, das telecomunicacións, da 

protección do medio natural e paisaxístico, e doutros que inciden sobre a calidade de vida das persoas. 
- Considérase que se debe dar o paso dende a contención á xestión da baixa densidade, posto que a meirande 

parte do territorio a presenta e asemade se está a despoboar.  
- Os parques empresariais e as infraestruturas futuras deben ser adaptadas á contorna. 
- Proponse incluír un Plan de camiños e corredoiras. 
- Solicítase a inclusión de determinacións para controlar e integrar as explotacións mineiras e limitar as novas. 
- Solicítase que as DOT recollan a necesidade de que se implanten novas tecnoloxías sen fíos. 
- Toda infraestrutura debe realizar actuacións de integración paisaxística e minimizar o consumo de solo. 
- Proponse que certas determinacións teñan carácter obrigatorio, que se amplíe o número e extensión das 

áreas naturais protexidas de Galicia, e que as DOT definan os ámbitos onde son precisos os POMF. 
- Solicítase que se inclúa nas DOT o carácter de urxencia do Plan Cartográfico. 
- Solicítase que as DOT sinalen un prazo determinado para a súa avaliación. 
- Proponse que se inclúa unha determinación previndo a urxente constitución e posta en marcha do Instituto de 

Estudios Territoriais. 
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DELEGACIÓN GALEGA DO COLEXIO DE XEÓGRAFOS 
Valoración feita polo promotor:  

- Realizáronse melloras no apartado da introdución. 
- Considérase que esta proposta áchase incluída. 
- A aposta pola rehabilitación xa figura contemplada nas determinacións. En todo caso, fíxose aínda máis 

explícita a prioridade co engadido dun novo obxectivo ao respecto. 
- Compártese a afirmación realizada sobre a realidade dinámica (prólogos que anteceden ao corpo das DOT).  
- Os termos empregados pretenden ser intuitivos e representativos dos procesos polos que se caracterizan os 

espazos e elementos estruturantes. A intención é diferenciar as áreas e ámbitos funcionais propostos das 
unidades administrativas, facilitando así a posterior xestión dinámica da planificación territorial. Inclúese a 
necesidade de coordinación coas administracións e áreas funcionais, entre os que figura a "comarca". 

- O termo de AU recolle dunha forma literal e intuitiva, os procesos que caracterizan a funcionalidade desas 
áreas. Asemade se está a empregar nos estudos territoriais no eido europeo e estatal e non vai en contra das 
particulares territoriais de Galicia. No que respecto aos restantes termos, figuran igualmente identificados.  

- Dito nivel está implícito no sistema de asentamentos. Incluíuse un obxectivo respecto dos núcleos rurais. 
- A denominación de "cidade única" responde á imaxe da Galicia urbana policéntrica funcionando en rede, pero 

isto non quere dicir que non se considere o medio rural no que se insire esta rede urbana.   
- A comarcalización é unha tarefa de tipo xurídico-administrativo para a que as DOT non teñen competencia.  
- Realizáronse melloras neste apartado e no corresponde ao de "O espazo rural" para facer máis explícita a 

necesaria coherencia entre eles. Así, os núcleos interiores vinculados ao patrimonio rural formarían parte 
dunha das estratexias territoriais para o fortalecementos dos espazos rurais clasificados como periféricos. 

- Respecto da elaboración de instrumentos de planificación e xestión dos espazos da Rede natura 2000, 
consensuados cos veciños/as e cos axentes sociais, infórmase da súa aceptación.   

- Considérase que a alegación referida áchase incluída na proposta. 
- O documento inclúe como determinación orientativa a obrigatoriedade de que o planeamento urbanístico 

contemple un estudo da paisaxe urbana. Non obstante, non se trataría do mesmo obxecto co que se 
propoñen os programas de paisaxe urbana, para os cales se propoñen "operacións piloto". 

- A competencia para a declaración de novos espazos naturais protexidos, a ampliación da rede Natura 2000 
ou a incorporación de especies ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas corresponde á CMR. 

- Onde se reclama a elaboración de instrumentos de planificación e xestión dos espazos da Rede natura 2000, 
consensuados cos veciños/as e cos axentes sociais, infórmase da súa aceptación.  

- No que respecta á necesidade da concreción dos recursos e tempos, a Lei 10/1995 non o contempla entre as 
funcións e contidos das DOT ao se entender que o nivel de alcance das determinacións é de tal amplitude 
que non é posible establecer os recursos e prazos cando se trata de planificación de longo prazo de dominio 
tan amplo. No tocante á súa posta en marcha, esta se concreta nas determinacións. 

- As determinacións inclúen a enumeración dos instrumentos de OT mínimos que se contemplan.  
- As comarcas quedarán englobadas nos ámbitos funcionais identificados con cada nodo do sistema urbano. 
- As comarcas son unidades administrativas coas que as propostas dos ámbitos funcionais identificados cos 

nodos propostos deben coordinarse.  
- Os PTI serán dirixidos polo departamento autonómico competente en materia de ordenación do territorio, 

instando á participación dos posibles concellos implicados. Polo tanto, os PTI se irán desenvolvendo conforme 
os concellos amosen o seu interese e conforme se poidan ir asumindo orzamentariamente. 

- Xa respondida anteriormente. 
- Considérase que estas determinacións correspóndense coas incluídas. 
- Considérase que a elección dun modelo urbano policéntrico responde a unha optimización do modelo de 

asentamento tradicional de Galicia, disperso. 
- Considérase que a alegación referida áchase incluída.  
- Está en fase de elaboración un plan de mobilidade alternativa con itinerarios de bicicletas e peóns, ao cal se 

fai referencia no novo epígrafe das determinacións de sistemas de transporte e de mobilidade alternativa. 
- Realizáronse melloras nas determinacións dedicadas á explotación dos recursos minerais e xeolóxicos. 
- Valórase positivamente a solicitude realizada pero cómpre considerar que se trata da concreción dun tipo de 

tecnoloxía en concreto para o acceso a internet e a telefonía móbil.  
- Esta determinación xa figura incluída. 
- As determinacións orientativas son de obrigado cumprimento. 
- O carácter de urxencia do Plan cartográfico xa é unha realidade. 
- Xa respondida anteriormente. 
- Valórase moi positivamente a proposta realizada en relación ao Instituto de estudos. 
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SAN SADURNIÑO 
Resumo do contido:  

Informe con suxestións ás DOT. Contén unha análise exhaustiva actualizada do documento con valoracións: 
- Realízase un resumo das referencias á normativa de AAE e o prazo para a exposición pública. 
- Referencia ás competencias do concello para realizar alegacións as DOT. 
- Referencia á necesidade da participación no proceso de elaboración de instrumentos estratéxicos. 
- Necesidade da súa elaboración dende 1995, solicitando que a súa aprobación sexa o máis pronta posible. 
- Critica o período de tempo transcorrido para a elaboración das DOT. 
- O feito de que non se teñan redactadas aínda as DOT fai que se teñan desenvolvido antes que elas, diversos 

plans sectoriais e ata o Plan de ordenación do litoral.  
- Bótase en falta unha análise socioeconómica e ambiental de Galicia, con máis e mellor cartografía e datos. 
- Considérase que terían que afrontar o reto da recuperación do valor dos espazos rurais, facéndoos atraentes 

e ampliando a súa gama de servizos, no lugar de centrarse case en exclusiva nos espazos urbanos. 
- Considérase desatinada a definición de Galicia como "Cidade única". 
- Proponse que se recuperen termos e conceptos territoriais clásicos, como o de "comarca". 
- Considérase máis acertada a definición de "Rexión urbana" no tocante á anterior "Espazo metropolitano", pero 

proponse que no lugar de "áreas urbanas funcionais" se empregue o termo "Comarcas urbanas". 
- Considérase que as DOT deberían deseñar unha nova comarcalización, diferenciando comarcas urbanas e 

rurais.  
- Considérase que a Xunta debe definir, baseándose nunha análise previa e nun proceso de consultas, cales 

son os concellos que deben integrarse en cada Rexión ou Área urbana. A tal efecto, San Sadurniño 
considérase incluído na Área urbana de Ferrol e así, na Rexión urbana Ártabra. 

- Os NIVPR non deberían existir, deberíase desenvolver unha comarcalización dos concellos rurais. 
- Expóñense as principais infraestruturas de comunicación que pasan polo concello, enunciado a súa situación 

estratéxica. 
- Solicítase o desenvolvemento da VAP Neda-San Sadurniño (conexión AP-9 coa AG-64), sendo imprescindible 

que o seu trazo teña o menor impacto paisaxístico e unha afección insignificante no LIC Río Xubia-Castro. 
- Exponse que non se debe demorar a construción da VAP Costa Norte que artellará as comunicacións de 

Ferrolterra co Ortegal e a Mariña luguesa. Asemade, considérase máis doado a denominación desta vía como 
VAP Costa Norte, no lugar de VAP Ferrol-San Cibrao (posto que comeza en San Sadurniño). 

- Considérase esencial a potenciación do ferrocarril de proximidade e a creación dunha empresa pública galega 
que o xestione. Considérase que se debería potenciar o crecemento urbanístico nas proximidades das 
estacións de ferrocarril. 

- Solicítase e corrección dun erro. 
- Considérase que as DOT non contemplan todo o seu potencial nin unha mellora dos seus servizos. 
- Reclámase que se corrixa a denominación do corredor industrial Ferrol-Leixa-Mandiá, por Corredor Ferrol-San 

Sadurniño. 
- No texto recóllese a necesidade de potenciación de espazos complementarios ao porto de Ferrol en Leixa, 

Narón, Fene, Mugardos e Pontedeume, pero non se citan as conexións co norte da provincia e de Galicia. 
- Considérase necesario incluír a mención a San Sadurniño e ao seu futuro parque empresarial nas referencias 

territoriais sobre o eixo industrial Ferrol-As Pontes dada a súa situación estratéxica entre a Área urbana de 
Ferrol, o sistema urbano intermedio de As Pontes e o nodo de equilibrio do territorio de Ortigueira. 

- Solicítase que as DOT recollan a necesidade de que se implanten novas tecnoloxías sen fíos. 
- Considérase necesario que as DOT inclúan alusións á xestión forestal sustentable e as Unidades de Xestión 

forestal, á adquisición de terreo forestal por parte das administracións, á recuperación das terras agrícolas 
dando alento a iniciativas como o Banco de Terras, aos solos de protección agropecuaria, situando as zonas 
de concentración parcelaria e obrigando a que sexan produtivas. 

- Amósase o apoio á creación de carreiros verdes, no marco do LIC Xubia-Castro e da Serra do Forgoselo. 
- Estase conforme cos obxectivos de conservación e xestión sostible do territorio, pero considérase que as 

DOT non apostan decididamente pola súa mellora nin pola súa ampliación e conexión.  
- Reclámase a elaboración de instrumentos de planificación e xestión dos espazos da Rede natura 2000, así 

como iniciativas públicas ou privadas relacionadas coa Custodia do territorio. 
- Considérase que debería inserirse nas DOT a referencia a outros camiños ancestrais amais dos de 

Compostela, como son os Camiños de Teixido. 
Así mesmo incorporan propostas en relación ás determinacións. 
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SAN SADURNIÑO 
Valoración feita polo promotor:  

Moitas das consideracións presentadas xa foron tratadas en alegacións anteriores, e o promotor deulles o 
mesmo tratamento. 

- O termo de AU é un termo que recolle dunha forma literal e, polo tanto, intuitiva, os procesos que caracterizan 
a funcionalidade desas áreas. Asemade é o termo que se está a empregar nos estudos territoriais no eido 
europeo e estatal e que non vai en contra das particulares territoriais de Galicia. 

- A comarcalización é unha tarefa de tipo xurídico-administrativo para a que as DOT non teñen competencia.  
- Respecto da inclusión de San Sadurniño na Área urbana de Ferrol e na Rexión urbana Ártabra, esta poderá 

ser proposta no momento da elaboración do PTI correspondente. 
- Realizáronse melloras neste apartado e se inseriu no corresponden ao "O espazo rural" para contextualizar a 

iniciativa dunha forma máis coherente. Así, os NIVPR formarían parte dunha das estratexias territoriais para o 
fortalecementos dos espazos rurais que en xeral se atopan clasificados como periféricos. 

- As DOT xa contemplan entre as súas determinacións que os proxectos de infraestruturas prevean e 
minimicen os posibles efectos sobre os ecosistemas, os usos do solo e a paisaxe. 

- A vía referida xa figura referida no Plan MOVE. O seu trazado deberá realizarse atendendo a minimizacións 
dos posibles efectos sobre o territorio, tal e como se contempla nas determinacións. 

- As vías referidas xa figuran integradas no Plan Move e a denominación en vías da altas prestacións de Ferrol 
San Cibrao neste plan está formada pola VAP da Costa Norte, máis a VAP de conexión da AP-9 en Neda coa 
AG-64 en San Sadurniño. Non obstante, considerouse máis oportuna a xeralización realizada para a mellor 
compresión do percorrido xeral en vías de altas prestacións dende a perspectiva xeral das DOT.  

- O funcionamento eficiente do ferrocarril esixe uns volumes de transporte altos, tanto no que se refire a 
viaxeiros como a mercadorías. Por esta razón parece pouco realista expor unha aposta xeral polo transporte 
ferroviario como de proximidade en xeral. Cos datos dos que se dispón, polo momento só parece razoable tal 
formulación estratéxica dentro das rexións urbanas da Coruña-Ferrol e Vigo-Pontevedra. Existe a previsión 
por parte do goberno galego de crear o Ente Ferroviario para a xestión da rede que transfira o Estado ou ben 
as novas liñas. Enfatizar, que a xestión da infraestrutura non leva a prestación de servizos de transporte. 

- Realizouse a corrección referida. 
- Nas referencias incluídas na Memoria contémplase o potencial da liña de FEVE para transporte de 

proximidade para pasaxeiros, e que o tráfico de mercadorías Ferrol-comarcas da Mariña é moi reducido. 
- A denominación do corredor industrial responde á denominación das áreas empresariais que acolle. Non se 

considera ampliar o corredor ata San Sadurniño desde as DOT. O plan sectorial de solo empresarial poderá 
concretar as reservas de solo, ao que se engadirá a planificación integral do correspondente PTI. 

- Considérase que o contido solicitado xa se atopa referido. 
- Gran parte das consideracións sobre as terras e solos de interese agropecuario e forestal considéranse 

incluídas nas determinacións referentes ás actividades produtivas. Asemade, introducíronse melloras. No 
referente ás unidades de xestión forestal, constitúen unha figura xurídica en trámite de derrogación e 
substitución por unha figura de dereito privado, que agrupe aos propietarios forestais. 

- Considérase que a iniciativa proposta ten cabida no marco dos itinerarios de interese paisaxístico o ambiental. 
- En relación á consideración de que as DOT non apostan decididamente pola mellora dos espazos de interese 

ambiental nin pola súa ampliación e conexión, e explicitan o seu apoio á conexión entre o LIC Xubia-Castro e 
o Parque natural das Fragas do Eume, así como unha solicitude de nomeamento de ambos espazos como 
Reservas da Biosfera, infórmase da integración das primeiras cuestións. A competencia para a declaración de 
novos espazos naturais protexidos, a ampliación da rede Natura 2000 ou a incorporación de especies ao 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas corresponde á Consellería do Medio Rural. En relación á solicitude 
para que se  favoreza a creación dunha rede de corredores verdes que permitan a interconexión entre todos 
os espazos naturais, tal cuestión está xa recollida. 

- Respecto da alegación na que se reclama a elaboración de instrumentos de planificación e xestión dos 
espazos da Rede natura 2000, consensuados cos veciños/as e cos axentes sociais, infórmase da aceptación.   

- Respecto á solicitude de inclusión dos Camiños de Teixido, os servizos técnicos da DX de Patrimonio 
Cultural, entenden que segundo a Lei de Protección dos Camiños de Santiago, as rutas que se enmarcan na 
denominación Camiño de Santiago son as rutas históricas recoñecidas documental e legalmente, entre as que 
non se identifica este camiño. O interese patrimonial destes camiños ancestrais podería ser valorado, e como 
consecuencia podería pasar a formar parte do inventario. As DOT establecen no antedito anexo IV que os 
ámbitos referidos se inclúen “sen prexuízo de que se deban incorporar aqueles que sexan obxecto de 
declaración como bens de interese cultural con posterioridade á súa aprobación e os que se incorporen ao 
Inventario de Patrimonio Cultural de Galicia cando así se estableza expresamente.  

As consideracións sobre as determinación foron atendidas xustificadamente. 
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SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL 
Resumo do contido:  

- Detéctanse déficits de información na análise en aspectos da maior importancia como análises comparativas 
da situación actual de Galicia coa doutras rexións europeas semellantes. 

- Detéctanse déficits de información na análise e a falla dunha análise demográfica con proxeccións.  
- Preocupación de que a ordenación das zonas con procesos de metropolitanización quede diferida aos PTI. 
- Preocupación pola continuidade da política de áreas empresariais levada a cabo ata o momento. 
- Adolécese de inconcreción nalgúns dos contidos establecidos no artigo 7 da Lei 10/1995. 
- Crítica á priorización dos desprazamentos en automóbil e á conectividade como un fin e non como un medio. 
- A meirande parte das directrices teñen un carácter orientativo pouco vinculante. 
- Valoración positiva da agrupación de concellos, pero se require ir máis aló. 
- Risco de urbanización difusa se non se concretan as actuacións posibles e prohibidas nas "Áreas recreativas 

e corredores verdes". 
Achéganse posteriormente unha serie de alegacións máis concretas e comentarios centrados nas 
determinacións.  

Valoración feita polo promotor:  

- A análise realizouse á escala de aproximación ao territorio acorde ao nivel de detalle e concreción que 
presentan as directrices, atendendo á alternativa escollida de planificación en cascada e de coherencia 
transversal, polo que os datos referidos serán considerados na planificación sectorial correspondente ou ben, 
no momento da elaboración dos correspondentes PTI. 

- Mesma resposta que para o punto anterior, facendo un maior fincapé no feito de que a dinámica demográfica 
é unhas das variables que foron analizadas para a definición do sistema de asentamentos proposto, dende os 
estudos das fases anteriores da tramitación, e sendo actualizados, e que, en todo caso, estes estudos se 
deben realizar con maior detalle no momento da elaboración dos PTI. 

- Unha vez aprobadas as DOT, o órgano competente en OT comezará a promover e elaborar os PTI propostos. 
A vontade de traballo neste senso pode verse na tramitación paralela do PTI do POL. En todo caso, as 
propias determinacións contemplan que ao menos, as que corresponden á ordenación dos asentamentos, 
sexan consideradas como excluíntes para os instrumentos urbanísticos mentres non se aproban os PTI. 

- Nestes momentos está en proceso de elaboración o novo Plan sectorial de solo empresarial de Galicia 2009-
2015 que poderá asumir e integrar as implicacións do modelo territorial proposto coas DOT e as 
determinacións específicas en materia de ordenación das áreas empresariais. No tocante á obrigatoriedade 
de que non se poidan desenvolver naves industriais fora das áreas empresariais, considérase que dita norma 
de xeito xenérico podería prexudicar a colectivos ou casos puntuais que contribúen a dar complexidade de 
usos aos ámbitos urbanos e rurais.  

- Considérase que os contidos regulados en dito artigo da Lei 10/1995 atopan a súa correspondente resposta 
no documento proposto. 

- Unha das liñas básicas do Plan é mellorar as condicións de accesibilidade e mobilidade das persoas. 
- As determinacións excluíntes son aquelas que serían de aplicación directa, e orientativas, aquelas que 

precisan que unha Administración as concrete para a súa posta en marcha. Polo tanto, a forza vinculante de 
ambos tipos de determinacións é o mesmo.  

- Dende a Xunta de Galicia estanse impulsando iniciativas como as propostas na alegación, tal é o caso da 
constitución das áreas metropolitanas administrativas e a supresión das fundacións comarcais. Asemade, 
considerando o carácter máis ríxido da estrutura e organización administrativa, as DOT veñen a posibilitar a 
organización de asociacións de concellos para a planificación territorial, independentemente de que esta 
asociación poida corresponder cun nivel da estrutura administrativa. 

- Enténdese que a consideración realízase referíndose ao apartado de "A rede de áreas de interpretación da 
natureza e os itinerarios de interese paisaxístico e ambiental", que son as denominacións do documento 
proposto neste nova fase do procedemento. Cómpre facer fincapé no senso de que tanto as áreas de 
interpretación da natureza, como os itinerarios propostos, a diferenza das anteriores Áreas recreativas e 
Corredores verdes, non se propoñen nas áreas de maior valor natural de forma xeral (na anterior aprobación 
inicial de setembro de 2008 se facían corresponder coas Áreas estratéxicas de conservación e cos corredores 
ecolóxicos), senón naqueles ámbitos nos que sexa posible compatibilizar o uso educativo e o uso de lecer. 
Neste senso contémplanse nas determinacións.  

As consideracións sobre as determinación foron atendidas xustificadamente. 
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REDE DE COLECTIVOS ECOLOXISTAS, CIDADÁNS E DE ACCIÓN SOCIAL FORO SOCIAL DE CANGAS 
Resumo do contido:  

- Inclúese o mesmo argumentario que o da alegación da Rede Galiza non se vende. Conclúese cunha 
enumeración de comentarios que realizan una crítica algo destrutiva, sen que se soliciten cambios. 

Valoración feita polo promotor:  

- En relación coa súa alegación, na que propoñen un conxunto de medidas que engloban aspectos referentes a 
espazos naturais protexidos e aos espazos recollidos nas DOT como áreas estratéxicas de conservación, 
infórmaselle do actual grao de integración nas DOT. A competencia para a declaración de novos espazos 
naturais protexidos, a ampliación da rede Natura 2000 ou a incorporación de especies ao Catálogo Galego de 
Especies Ameazadas corresponde á Consellería do Medio Rural. 

 
GONDOMAR 

Resumo do contido:  

Achégase unha análise de aproximación ao concello e unha matriz DAFO. Solicítanse dúas cuestións principais: 
- Ser NIL. 
- Pertencer ao agregado urbano das Rías Baixas con todo o que conleva en canto ás vías para a mobilidade 

sostible.  

Valoración feita polo promotor:  

- A listaxe de NIL incluída nas DOT contén un menor número que o POL, debido ao menor grao de detalle. 
- No esquema-debuxo sobre o Agregado urbano proposto para a Rexión urbana das Rías Baixas, xa se pode 

intuír que abrangue parte do termo municipal de Gondomar. Asemade, aproveitando a tramitación paralela e 
coordinada do POL, no xogo de cartografía do Modelo territorial ou de usos do solo, pódese comprobar cunha 
maior precisión e escala de aproximación ao territorio.  

 
ORTIGUEIRA 

Resumo do contido:  

- Solicítase ser cabeceira do SUI de forma motivada. 
- Que se inclúa na rede de altas prestacións a estrada AC-101 As Pontes-Ortigueira. 
- Acentúase a necesidade de axustar a delimitación do LIC Ortigueira-Mera. 

Valoración feita polo promotor:  

- A análise territorial de Galicia realizada atendendo a criterios demográficos, sociolaborais, de mobilidade, de 
especialización de usos do territorio, de dinámica urbana, de concentración de actividade económica ou de 
capacidade de influencia ou atracción e difusión sobre a contorna, resultou na identificación de Ortigueira 
como Nodo de equilibro do territorio, entendendo como tales a un conxunto de núcleos distribuídos por todo o 
territorio capaces de acoller funcións urbanas básicas, garantir o acceso da poboación rural aos servizos que 
a sociedade actual require e para proporcionar unha estrutura de poboamento viable, xestionar o territorio e 
aproveitar as oportunidades existentes nel. As características dos nodos deste nivel do sistema urbano 
proposto presentan características moi diversas, e no caso de Ortigueira inclúen a todas aquelas que se citan 
na alegación presentada, como cabeceira comarcal, de partido xudicial e de distrito hipotecario, con unidade 
de atención primaria con PAC, etc., configurando un ámbito de influencia que podería superar a delimitación 
comarcal. En definitiva, a análise realizada dende a perspectiva dunha ordenación do territorio que vele polo 
interese xeral da cohesión territorial de Galicia no seu conxunto, evidencia que o ámbito de influencia de 
Ortigueira correspóndese co dun nodo de equilibro do territorio, cuxa funcionalidade xa a está a desempeñar 
en gran parte dito concello. Todas estas cuestións poderán ser consideradas no correspondente Plan 
territorial integrado que desenvolva este ámbito de influencia, e no que os concellos poden contribuír na 
definición do seu ámbito, así como participar na súa elaboración.  

- A estrada AC-101 pertence á rede estruturante. Dadas as características territoriais e de demanda de 
vehículos considérase que a capacidade máxima é acorde ás mesmas. Asemade, a Ortigueira se da acceso 
por VAP a través da VAP da Costa Norte. 

- A competencia para a declaración de novos espazos naturais protexidos, ou a ampliación da rede Natura 
2000 corresponde á CMR. A Xunta de Galicia ten prevista a ampliación da Rede Natura 2000 designando 
novos lugares e ampliando algúns dos existentes. Tales espazos deberán ser integrados automaticamente 
como áreas estratéxicas de conservación. As determinacións incluídas nas DOT sobre espazos naturais 
protexidos e áreas protexidas, non impiden as oportunas tramitacións administrativas no senso de axustar a 
delimitación dos espazos á realidade en pro da mellora ambiental. 
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MORAÑA 
Resumo do contido:  

- Solicítase que se inclúa a referencia a parques empresarias concretos. 
- Solicítase a inclusión no apartado de Asentamentos e Infraestruturas Básicas das estradas PO-226 e PO-221. 
- Solicita que se inclúan determinados elementos do patrimonio cultural. 

Valoración feita polo promotor:  

- As Directrices de ordenación do territorio, como documento marco da ordenación territorial e Galicia, centra as 
súas disposicións na configuración dun modelo que faga realidade unha verdadeira cohesión territorial. O 
modelo aposta por un sistema urbano policéntrico, no que o nivel local se acada co nivel das cabeceiras 
municipais e, nos caso que proceda, parroquiais. Así, as referencias territoriais que fan efectiva e necesaria a 
perspectiva da ordenación do territorio que vela polo interese xeral, son aquelas referidas aos nodos cun nivel 
de alcance supramunicipal, posto que a escala local, os instrumentos de planeamento urbanístico poden 
propoñer actuacións con dito rango de alcance, sempre de forma coherente co modelo global proposto. Isto 
supón que as DOT deben priorizar a referencia a aquelas actuacións e proxectos de índole territorial, e polo 
feito de que non se inclúan as referencias ás iniciativas de índole local, non significa que non se poidan 
propoñer espazos para actividades empresariais no ámbito local. 

- As DOT, como documento marco, centra as súas disposicións na configuración dun modelo que faga 
realidade unha verdadeira cohesión territorial dende a escala global rexional. Así, as referencias territoriais 
que fan efectiva e necesaria a perspectiva da ordenación do territorio que vela polo interese xeral, no caso 
das infraestruturas de comunicación, son aquelas referidas a viais estruturantes a dita escala. Isto supón que 
as DOT deben priorizar a referencia a aquelas actuacións e proxectos de índole territorial, e polo feito de que 
non se inclúan as referencias a todaS as vías ou aos proxectos de índole subrexional ou local, non significa 
que non se recoñeza a súa importancia na súa escala. 

- O anexo IV "Ámbitos de interese cultural" relaciona aqueles ámbitos de interese cultural que responden á 
definición de “conxuntos” ou “lugares” que engloban os definidos na Lei de patrimonio cultural de Galicia como 
conxuntos históricos, xardíns históricos, sitios ou territorios históricos, zonas arqueolóxicas, lugar de interese 
etnográfico e zonas paleontolóxicas ou áreas territoriais de características similares vinculadas á protección 
de monumentos declarados de interese cultural ou incluídos no Inventario de Patrimonio Cultural de Galicia. 
Así, por definición da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, o patrimonio cultural de 
Galicia está constituído por todos os bens materiais e inmateriais que polo seu recoñecido valor propio deben 
ser considerados como de interese relevante para a permanencia e identidade da cultura galega a través do 
tempo, estando integrado por bens mobles, inmobles e inmateriais. Ademais, estes bens contribuíron de 
maneira determinante á configuración das diversas paisaxes de Galicia e a caracterizar culturalmente o noso 
territorio e ao noso pobo. Polo tanto, enténdese que tanto a identificación de cada un destes bens, como a 
concreción do seu contorno de protección, non é obxecto das DOT, senón dos Plans Xerais de Ordenación 
Municipal. 

 
REDE GALICIA NON SE VENDE 

Resumo do contido:  

- Achégase unha proposta de contidos a considerar para unhas DOT tradicionais e sustentables.  
- Incorpórase unha crítica xeral ás ideas principais e de tramitación das DOT, ao seu proceso de Avaliación 

ambiental estratéxica e se expón a incompatibilidade da planificación en cascada. 
- Solicítase que se reformulen as DOT e que se dispoña unha moratoria para todos os plans sectoriais e 

territoriais e as modificacións lexislativas en marcha. 

Valoración feita polo promotor:  

- Considérase que gran parte das propostas realizadas figuran subsumidas na análise.  
- Considérase que as DOT foron melloradas co proceso de participación pública e consultas, pero os cambios 

producidos non supoñen unha reformulación nos termos expostos pola alegación. No tocante á moratoria 
solicitada, estímase que non procede debido a que os instrumentos de ordenación do territorio que foron 
aprobados con anterioridade á aprobación das DOT (plans sectoriais) serán adaptados na medida que se 
contemple a súa revisión, como será o caso do Plan sectorial eólico. No tocante aos que se están a elaborar 
deberán adaptarse a elas, para o cal, o departamento autonómico competente en ordenación do territorio xa 
está a traballar con cada un dos departamentos que están a elaborar a súa planificación sectorial. No tocante 
aos PTI, o primeiro deles correspóndese co Plan de ordenación do litoral, e os seus traballos de elaboración 
están sendo coordinados cos desenvolvidos para estas DOT, tal e como se pode ollar nos contidos comúns. 
Asemade, a elaboración do Plan de ordenación do litoral ven determinada por un mandato da Lei 6/2007 e por 
acordo do Consello da Xunta na súa reunión de 24 de maio de 2007. 
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POIO 
Resumo do contido:  

Solicita: 
- Que se recolla a necesidade dunha alternativa á PO-308. 
- Que a circunvalación de Pontevedra conecte con Poio. 
- Proponse para Poio un desenvolvemento económico baseado no polígono industrial de Fragamoeira, o sector 

turístico e o sector marisqueiro. Aspectos estes que non figuran recollidos nas DOT para Poio. 
- Que se recolla a Illa de Tambo como espazo natural a protexer. 
- Que se contemplen como NIL os núcleos de Raxó, Covelo e Campelo. 
- Que se recolla o deseño e planificación de redes de abastecemento e saneamento, captacións e EDAR. 
- Que entre os ámbitos de interese do patrimonio cultural se inclúan os petróglifos situados en Boa Vista. 

Valoración feita polo promotor:  

- As DOT, como documento marco da ordenación territorial de Galicia, centra as súas disposicións na 
configuración dun modelo que faga realidade unha verdadeira cohesión territorial dende a escala global 
rexional. Así, as referencias territoriais que fan efectiva e necesaria a perspectiva da ordenación do territorio 
que vela polo interese xeral, no caso das infraestruturas de comunicación, son aquelas referidas a viais 
estruturantes a dita escala.  

- Tal e como se referiu na resposta anterior, as actuacións de escala como a referida serán consideradas no 
Plan sectorial da rede viaria de Pontevedra e a súa área de influencia. 

- Todas as consideracións realizadas poderán ser consideradas e desenvolvidas na elaboración do 
correspondente PTI. 

- En relación á declaración da Illa de Tambo como espazo natural protexido, informámoslles que se rexeita a 
petición. A competencia para a declaración de novos espazos naturais protexidos, a ampliación da rede 
Natura 2000 ou a incorporación de especies ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas corresponde á 
Consellería do Medio Rural. Respecto da Illa de Tambo, a información  de que se dispón na actualidade na 
Consellería do Medio Rural sobre os recursos naturais e os ecosistemas presentes na Illa, conduce a que dito 
espazo non reúne as características para a súa inclusión no Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas 
Atlánticas ou á súa declaración como parque natural. 

- No tocante á inclusión de determinados Núcleos de identidade litoral, cómpre explicar que a listaxe de 
Núcleos de identidade litoral (NIL) incluída nas DOT responde á análise realizada desde a escala máis global 
de Galicia, e polo tanto, de menor detalle do que se formula no Plan de ordenación del litoral.  

- En relación á súa alegación na que solicita que se recolla o deseño e planificación das redes de 
abastecemento e saneamento de auga, con captacións e EDAR, infórmase que as DOT recollen as liñas 
estratéxicas de traballo que se están a seguir pola Administración Hidráulica de Galicia. 

- En coordinación coa DX de Patrimonio cultural, infórmase que: 
� Respecto á inclusión e consideración dos Petróglifos de Boa Vista ou A Caeira no listado de áreas de 

interese cultural, cómpre sinalar que estes bens están declarados monumentos histórico-artístico de 
carácter nacional en virtude do Decreto 3741/1974, de 20 de decembro, tendo a consideración de B.I.C. 
en virtude da disposición adicional 1ª da Lei 8/1995.  

� Ademais a área arqueolóxica da Caeira forma parte xunto coa área arqueolóxica de Tourón (Ponte 
Caldelas, Pontevedra), os Petróglifos de Mogor (Marín, Pontevedra) e o Parque Arqueolóxico da Arte 
rupestre de Campo Lameiro (Campo Lameiro, Pontevedra), do Itinerario cultural europeo dos “Camiños 
da Arte rupestre Prehistórica”, ademais de estar incluídos no programa da Rede Galega do Patrimonio 
Arqueolóxico (R.G.P.A.) que está a promover a Consellería de Cultura e Turismo.  

- Considerouse conveniente incorporar a cita explícita do Itinerario cultural europeo dos “Camiños da Arte 
rupestre Prehistórica” e dos lugares incluídos en Galicia no referido anexo IV, así como tamén recordar o 
indicado no seu día con respecto a R.G.P.A., como elemento estratéxico que se está a promover dende a 
Xunta de Galicia no referente ás redes e rutas culturais, en especial ás vinculadas ao patrimonio histórico 
consideradas como sistemas potenciais para estruturar e revitalizar o territorio. 

 
MONTERROSO 

Resumo do contido:  

- Solicítase que se concreten as accións a levar a cabo nos Nodos de equilibrio territorial, especialmente na 
planificación e investimentos públicos, en materia de servizos e infraestruturas. 

Valoración feita polo promotor:  

- Enténdese que o nivel de concreción acadado é acorde ao que corresponde a un instrumento marco de 
ordenación como son as DOT, e que será no correspondente PTI onde se deban contemplar tales accións. 
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VILABOA 
Resumo do contido:  

- Comunícase que non poden analizar o documento porque falta o capítulo correspondente ás determinacións. 

Valoración feita polo promotor:  

- A notificación tivo entrada no rexistro cando xa tiña finalizado o período de participación pública e consultas. 

 
MANCOMUNIDADE DE MONTES DE PONTEVEDRA 

Resumo do contido:  

- Solicítase a inclusión, dentro da Rede galega de espazos naturais protexidos, das zonas adxacentes do Río 
Almofrei (protección integral do sistema fluvial do Lérez e afluentes), e das zonas de Cotorredondo e Montes 
do Morrazo, incluíndo ao Monte Pituco Piornedo, por ser de grande interese paisaxístico, ecolóxico e 
patrimonial. 

Valoración feita polo promotor:  

- En referencia á súa alegación, na que se solicita a protección sobre as zonas adxacentes do río Almofrei, os 
Montes do Morrazo, Cotorredondo e Monte Pituco Pornedo, así como a súa inclusión na Rede galega de 
espazos naturais protexidos, informámoslle que os espazos Montes do Morrazo e Coto Redondo  xa figuran 
incluídos e considerados polos seus valores nas DOT aprobadas incialmente. En concreto, ditos espazos 
figuran incluídos nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento provinciais, atendendo ao 
exposto no seu artigo 28. Polo tanto, os citados espazos forman parte das referencias que deberán considerar 
os restantes instrumentos de ordenación do territorio e de urbanismo para a protección de todos aqueles 
elementos, formacións e espazos que, sen estar protexidos polos instrumentos de conservación do patrimonio 
natural e da biodiversidade, presentan valores susceptibles de ser protexidos e anexo III. Non procede 
establecer desde as DOT a súa inclusión na Rede galega de espazos naturais protexidos, pois segundo o 
artigo 10 da Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza de Galicia a rede galega de espazos 
protexidos estará constituída por aqueles espazos protexidos que se declaren nalgunha das categorías do 
artigo 8.1, excepto as dos apartados h) e i), polo que non corresponde a súa aplicación. 

 
ORDES 

Resumo do contido:  

- Inclusión de Ordes no SUI. 

Valoración feita polo promotor:  

- A análise territorial de Galicia realizada atendendo a criterios demográficos, sociolaborais, de mobilidade, de 
especialización de usos do territorio, de dinámica urbana, de concentración de actividade económica ou de 
capacidade de influencia ou atracción e difusión sobre o entorno, resultou na identificación de Ordes como 
Nodo de equilibro do territorio, entendendo como tales a un conxunto de núcleos distribuídos por todo o 
territorio capaces de acoller funcións urbanas básicas, garantir o acceso da poboación rural aos servizos que 
a sociedade actual require e para proporcionar unha estrutura de poboamento viable, xestionar o territorio e 
aproveitar as oportunidades existentes nel. As características dos nodos deste nivel do sistema urbano 
proposto presentan características moi diversas, e no caso de Ordes inclúen a todas aquelas que se citan na 
alegación presentada, como cabeceira comarcal cun peso demográfico significativo, a súa situación 
estratéxica no espazo intermedio entre a Rexión urbana Ártabra e a Área urbana de Santiago de Compostela, 
etc, configurando un ámbito de influencia que pode superar a delimitación comarcal. En definitiva, a análise 
realizada dende a perspectiva dunha ordenación do territorio que vele polo interese xeral da cohesión 
territorial de Galicia no seu conxunto, evidencia que o ámbito de influencia de Ortigueira correspóndese coa 
dun nodo de equilibro do territorio, cuxa funcionalidade xa a está a desempeñar dito concello. En todo caso, 
incluíuse unha mención explícita a situación estratéxica de Ordes referente ás características dos nodos para 
o equilibrio do territorio. Asemade, todas estas cuestións poderán ser consideradas no correspondente Plan 
territorial integrado que desenvolva este ámbito de influencia, e no que os concellos poden contribuír na 
definición do seu ámbito, así como participar na súa elaboración. 
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COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE CAMINOS, CANAIS E PORTOS DE GALICIA 
Resumo do contido:  

Achéganse en primeiro lugar comentarios coa valoración positiva dalgunhas das melloras realizadas respecto ao 
documento das Directrices aprobado inicialmente en setembro de 2008. Estas valoracións positivas inclúen a 
mención á Lei 7/2008, de 7 de xullo, da protección da paisaxe de Galicia e a adaptación e racionalización do 
gasto que se percibe en determinados puntos relativos ás infraestruturas de comunicación. 
Inclúese un resumo dos aspectos que se valoran como máis significativos da normativa. 

- Valórase como positivo as seguintes cuestións: o engadir termos como o de RU ou de pequenas cidades; a 
concepción máis complexa e diversa para o agregado urbano; a inclusión de obxectivos determinacións 
relativas ás redes de abastecemento e saneamento e de xestión de residuos; que se estenda aos "restantes 
instrumentos da planificación sectorial" a xustificación da coherencia e de conformidade coas DOT. 

- Considérase que é complexo que se definan as AU a través da asociación voluntaria dos concellos. 
- Considérase que a obrigatoriedade de incluír nos PXOM unha análise de integración supramunicipal plantexa 

problemas de coordinación entre os diferentes concellos. 
- Considérase que existe unha indefinición ao indicar que o planeamento urbanístico de vilas e pequenas 

cidades deberá incrementar as ratios de reserva dotacionais por habitante. 
- Resulta interesante engadir o estímulo á rehabilitación nas determinacións excluíntes do epígrafe dedicado 

aos asentamentos, ás áreas empresariais e ás actividades produtivas. 
- Considérase que na determinación "As determinacións das DOT serán de aplicación a todos os instrumentos 

de ordenación do territorio e ao planeamento urbanístico, agás aqueles aprobados definitivamente á entrada 
en vigor das DOT e o planeamento sectorial promovido pola administración sectorial nacional, autonómica, ou 
municipal" podería ser igualmente válida tanto a aprobación provisional como a definitiva, considerando os 
longos prazos para a aprobación dos plans urbanísticos. 

- Exponse que a pesares de considerar máis clara a nova redacción da det 4.1.2.b. respecto á versión da 
aprobación inicial de setembro de 2008, opínase que pode xerar dúbidas sobre financiación e prazos. 

Valoración feita polo promotor:  

- Como resulta desta alegación e outras no mesmo senso, procedeuse a realizar algunhas matizacións 
respecto á definición do ámbito territorial das Áreas urbanas, por entender que non se tivo reflectido no texto 
axeitadamente a vontade para con elas. Esta non é outra que o fomento da agrupación voluntaria de 
concellos para a súa implicación e participación, tanto na definición do ámbito territorial da Área urbana como 
na propia planificación territorial que se reflicta no Plan territorial integrado.  

- As xustificacións de aspectos supramunicipais que se requiren aos PXOM dende as DOT son os derivados da 
integracións das súas determinacións e referencias territoriais, na mentres non se teñan elaborados os 
correspondentes PTI. Asemade, no momento no que se teñan elaborados os PTI, esta xustificación, no lugar 
de ser respecto das DOT, será respecto do PTI. En todo caso, estas xustificacións servirán de base para a 
elaboración do informe sobre o grao de adecuación ás DOT ou ao PTI que corresponda, que o órgano 
autonómico con competencia en ordenación do territorio, deberá realizar dende a aprobación das DOT de 
todos os instrumentos de ordenación do territorio e de urbanismo. Así, a xustificación dos aspectos 
supramunicipais limitarase á xustificación da integración das determinacións e referencias territoriais das 
Directrices ou do PTI se corresponde. Para aclarar este extremo procedeuse a realizar unha modificación da 
determinación. 

- Tras a reflexión achegada considerouse preciso eliminar a parte referida da determinación por entender que 
deberá ser no correspondente PTI (e na súa ausencia no PXOM correspondente) onde se poida determinar si 
é preciso aumentar as reservas dotacionais destes nodos e se fora así en que medida. 

- O estímulo á rehabilitación figura incluído con esa mesma referencia literal.  
- Modificouse a det. substituíndo "aprobados definitivamente" por  "aprobados provisional ou definitivamente". 
- Considérase que o obxectivo é o suficientemente claro como tal para o nivel de alcance das Directrices e que 

debe ser no Plan director de estradas-Plan MOVE onde se concreten as cuestións referidas. 

 

SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL 
Resumo do contido:  

- Correccións e puntualizacións referentes á xestión dos residuos no Informe sustentabilidade ambiental (ISA). 

Valoración feita polo promotor:  

- Realizáronse as correccións solicitadas no ISA. 
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IGE 
Resumo do contido:  

- Os gráficos da evolución da poboación das 7 cidades principais poden enmascarar a evolución do proceso de 
urbanización se non se amosa a evolución das respectivas comarcas. 

- O tratamento da ría de Arousa quizais sexa demasiado tradicional. Polas súas características poboacionais, 
grao de urbanización e influencia en concellos limítrofes, a existencia de dous portos de importancia, un 
estatal, espazos industriais-empresariais, Vilagarcía de Arouse podería comezar a tratarse coma unha cidade. 

- Entre as funcións do POL non se consideran cuestións de rendibilidade. Por exemplo, unha estratexia 
económica que aposte pola acuicultura para a conservación dos recursos pesqueiros ou si se preferirá unha 
postura máis conservacionista, debería preverse a rendibilidade a través do turismo, excursionismo, I+d+i. 

- Espazos industriais. Na rexión urbana ártabra non se está a ter en conta a continuación do corredor A-6-N-VI 
vai máis aló de Betanzos, ata Montesalqueiro e mesmo ata Teixeiro ou incluso Begonte e Rábade; ou que no 
caso de Ferrol habería que considerar As Somozas e As Pontes. Na rexión urbana Vigo-Pontevedra non se 
reflicte Salvaterra de Miño, aínda que si Ponteareas, Porriño, Pontecaldelas e Curro. 

- Imprecisións do mapa da rede eléctrica. 
- Críticas xerais aos gráficos. 

Valoración feita polo promotor:  

- Estase de acordo coa consideración realizada, pero a funcionalidade deses gráficos era informativa da 
evolución da poboación nesas sete cidades principais. A evolución da poboación a miúdo por concellos e 
parroquias pódese ver nos mapas onde se evidencia a influencia destas cidades na súa contorna. Asemade, 
dita realidade xa se expresa con maior detalle ao longo da memoria. 

- Ao longo do texto tratouse de introducir a consideración como cidade para asentamentos de poboación como 
Vilagarcía de Arousa. De feito, o Sistema urbano intermedio, defínese como o que está "formado por 
pequenas cidades e vilas que centralizan nas súas contornas subsistemas de carácter supramunicipal". No 
caso de Vilagarcía, as súas diferenzas coas sete cidades principais (non as únicas) no referente a criterios 
demográficos, sociolaborais, de mobilidade, de especialización dos usos do territorio, de dinámica urbana, de 
concentración de actividade económica ou de capacidade de difusión sobre o seu contorno xustifican a súa 
consideración diferenciada no sistema territorial proposto. En todo caso, á vista da alegación formulada polo 
propio concello de Vilagarcía, estimouse oportuno reflectir entre as referencias territoriais para o sistema 
urbano intermedio do Salnés, o seu lugar destacado no SUI de Galicia e a posibilidade de fomentar as 
relacións co sistema urbano intermedio do Barbanza a través da elaboración dun PTI en conxunto. 

- As funcións do POL definíronse en desenvolvemento das consideracións para el establecidas na Lei 6/2007, 
do 11 de maio, e no mandato do Consello da Xunta na súa reunión do día 24 de maio de 2007, ligándose 
especialmente á protección, xestión e ordenación do litoral. As cuestións de rendibilidade económica son 
tratadas na planificación sectorial e o serán con maior detalle, nos plans territoriais integrados que 
desenvolvan os ámbitos territoriais definidos, así como outros que poidan propoñerse. 

- Para a rexión urbana ártabra contémplase o desenvolvemento do eixo industrial Ferrol-As Pontes, e no caso 
da área urbana de Lugo figuran referencias para materializar a súa potencialidade como espazo loxístico e 
tecnolóxico considerando as súas conexións cos dous portos da Rexión urbana ártabra ademais de no mapa 
de "Principais áreas industriais e empresariais". No caso da rexión urbana das Rías Baixas contémplase o 
desenvolvemento de Salvaterra do Miño no texto correspondente. En todo caso, o desenvolvemento destas 
referencias terá lugar, por unha parte coa elaboración do plan sectorial de solo empresarial de Galicia e co 
desenvolvemento dos correspondentes PTI. 

- Realizouse unha actualización da información deste mapa a partires de achegas do INEGA. 

 
AENA 

Resumo do contido:  

- Débese incluír a denominación oficial dos aeroportos (nomes das cidades), e a referencia á normativa 
específica do aeroporto de Santiago. 

Valoración feita polo promotor:  

- Realizáronse os cambios requiridos. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
Resumo do contido:  

Non se realizan suxestións. 

Valoración feita polo promotor:  

-  
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PUERTOS DEL ESTADO 
Resumo do contido:  

- No informe solicítanse as modificacións oportunas para evidenciar que se respectan as competencias estatais 
no sistema portuario de interese xeral. 

Valoración feita polo promotor:  

- Realizáronse cambios nos epígrafes agora numerados como 1.5.4. e  2.11.4, eliminado as referencias a un 
"sistema portuario galego" por unha referencia xeral aos espazos e actividades portuarias. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR 

Resumo do contido:  

Conclúese que as DOT son compatibles coa Lei de Costas e as actuacións contempladas similares ás que ese 
Departamento está a executar. 

Valoración feita polo promotor:  

-  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

Resumo do contido:  

- Exposición de cuestións a ter en conta para que as Directrices permitan o seu cumprimento. 

Valoración feita polo promotor:  

- Procedeuse á modificación da determinación 4.3.3. para integrar as cuestións referidas. 

 
JUNTA DE CASTILLA Y LÉÓN. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Resumo do contido:  

- Considérase necesaria a mención á constitución da Macro-rexión Castela e León, Galicia e a Rexión Norte de 
Portugal. 

Valoración feita polo promotor:  

- Incluíuse a referencia á Macro-rexión Galicia-Castela e León-Norte de Portugal tanto nos obxectivos incluídos 
no epígrafe 1.1.4 como na determinación 1.1., así como no texto do epígrafe agora numerado como 1.4.10. 

 
DG INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y DE ADIF 

Resumo do contido:  

- Infórmase das actuacións en infraestruturas ferroviarias previstas para Galicia polo Plan estatal de 
infraestruturas de transporte, como son as conexións ferroviarias de alta velocidade coas cidades galegas e a 
súa integración urbana ou os accesos ferroviarios aos novos portos exteriores da Coruña e Ferrol. 

Valoración feita polo promotor:  

- As actuación previstas xa figuraban incluídas no documento das DOT aprobadas inicialmente. 

 
CONSELLERÍA DE FACENDA 

Resumo do contido:  

Informa favorablemente. 

Valoración feita polo promotor:  

- 

 
INEGA 

Resumo do contido:  

- Achégase información cartográfica para a actualización e corrección dos mapas da rede eléctrica e de gas. 

Valoración feita polo promotor:  

- Nas DOT figuran dous mapas da rede eléctrica (transporte e distribución) e o actualizado da rede de gas. 
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SUBDIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS MINEIROS 
Resumo do contido:  

- Proponse substituír o texto referente ás canteiras e minería do epígrafe 1.2.4. polo que se achega cambiando 
o título a "Recursos minerais e xeolóxicos”. 

- Proponse a substitución das determinacións referidas á minería do epígrafe 3.3. pola proposta que se achega. 

Valoración feita polo promotor:  

- Realizouse a substitución solicitada no epígrafe agora numerado como 1.3.4. 
- Realizouse a substitución solicitada no epígrafe 3.3, quedando titulado o subapartado como "Explotación de 

recursos minerais e xeolóxicos". Cómpre mencionar que as determinacións propostas foron o resultado dunha 
sesión de traballo conxunta co presente departamento competente en ordenación do territorio. 

 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

Resumo do contido:  

Remítense consideracións da Comisión de expertos do Consello da Cultura Galega subdivididas apartados. 
- Achega de texto para que se mellore a presentación da análise territorial de Galicia.  
- Consideracións xerais sobre os catro primeiros capítulos do documento aprobado inicialmente: 

� A formulación sobre a agricultura tende a ignorar os espazos que na actualidade son máis dinámicos e 
no relativo ao espazo forestal a produción da madeira interprétase con criterios dos anos sesenta. 

� Exponse que non se citan cuestións como os biocombustibles e o cambio climático. 
� Exponse que non se realiza unha boa formulación das tendencias poboacionais do futuro do espazo 

rural e que non se contemplan previsións sobre se a perda da poboación con dedicación á actividade 
agrícola tocou fondo e ata onde chegaría a incorporación dos habitantes urbanos ao espazo rural. 

� Considérase que se realiza unha formulación da xestión da paisaxe "desde fóra", dende a cultura 
urbana, que ten moi pouca consideración os intereses e comportamentos dos habitantes rurais. 

� Debería desenvolverse unha cartografía de detalle das zonas de maior produtividade agrícola que 
servira de instrumento básico para a posterior lexislación de normas específicas. 

- Achéganse consideracións sobre o patrimonio cultural. Exponse que as DOT deben recoñecer o valor 
económico do patrimonio cultural de Galicia e o seu posible valor de dinamizador da economía propia, e 
proponse que se acollan ás liñas que proxecten os puntos máis importantes recollidos da exposición de 
motivos da Lei 8/1005. 

Valoración feita polo promotor:  

- Valórase positivamente a achega realizada e incluíuse como un novo epígrafe do capítulo da Introdución. 
- Realizáronse melloras relativas á potencialidade rural, principalmente coa inclusión de mapas de apoio para 

visibilizar a zonificación rural e unha nova redacción para a parte dedicada ao espazo forestal. 
- A consideración dos biocombustibles e cultivos enerxéticos figuran. No que respecta ao cambio climático, non 

se entende a valoración realizada posto que nesta nova fase de aprobación inicial realizáronse importantes 
melloras ao respecto.  

- Realizáronse melloras sobre a consideración do despoboamento no medio rural e a necesidade de potenciar 
o sector primario como parte esencial do medio rural, figurando como obxectivos e como orientacións 
estratéxicas explícitas. 

- Considérase que a valoración realizada non se corresponde coas melloras realizadas. Así, este foi 
reformulado atendendo as consideracións do Convenio europeo da paisaxe e da Lei 7/2008, prescindindo 
daqueles aspectos anteriores que precisamente considerábase que supoñían unha concepción da paisaxe 
entendido dende o urbano. A elaboración dos Catálogos e directrices da paisaxe suporán o inicio dunha 
xestión da paisaxe dende o coñecemento do territorio tanto dos técnicos e expertos como da súa poboación.   

- O solicitado figura no documento aprobado inicialmente como determinación. 
- Realizáronse melloras que pretenden dar resposta ao solicitado e que supuxeron o cambio de título de dito 

epígrafe cara a "A valorización dun territorio patrimonializado". 
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SUBDIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN, INSPECCIÓN E PLANIFICACIÓN T URÍSTICA 

Resumo do contido:  

As alegacións contidas no informe pódense resumir da seguinte forma: 
- Considérase que se realiza unha caracterización negativa da política de turismo rural impulsada pola Xunta, 

ignorando os logros e o traballo de anos anteriores. Concrétase referencias para eliminar- modificar. 
- Considérase que se deben diferenciar as posibles liñas de actuación do sector turístico do modelo de 

ocupación do solo derivado da política urbanística, polo que a causa dos problemas ambientais no litoral no 
deben centralizarse no sector turístico. Asemade non se considera axeitado en xeral, incluír como o obxectivo 
o aumento da oferta de aloxamento posto que as liñas de actuación que se pretender seguir están máis 
vinculadas coa recalificación da existente. 

- Exponse que non se teñen en conta as referencias aos orzamentos e recursos necesarios para levar a cabo 
estas iniciativas de Áreas de interpretación da natureza e itinerarios de interese paisaxístico e ambiental. 

- Considérase que xa existen numerosas iniciativas que responden a integrar os elementos que conforman o 
patrimonio cultural na oferta turística, en relación á determinación: "As Administracións competentes en 
materia de turismo deberán incorporar nas súas estratexias de mellora da oferta turística elementos que 
conforman o patrimonio cultural que fortalecen a identidade territorial de Galicia". 

- Considérase que existen incongruencias nas determinacións referentes aos aeroportos cando, tras enumerar 
unha seria de determinacións orientativas dirixidas principalmente aos aeroportos de interese xeral, a última 
determinación expón o seguinte: "Estas determinacións orientativas non se refiren aos aeroportos cualificados 
de interese xeral, e aplicaranse con pleno respecto ás competencias exclusivas do Estado sobre aeroportos 
de interese xeral e a súa normativa reguladora". 

- Considérase que a organización do modelo territorial semella estar definida para dar protagonismo a un gran 
número de concellos e que a voluntariedade para entrar a formar parte das agrupacións de concellos para as 
Áreas urbanas supón unha gran indefinición. 

Valoración feita polo promotor:  

- Realizáronse as seguintes modificacións principais: a mellora da contextualización dos Núcleos interiores 
vinculados ao patrimonio rural (NIVPR) inseríndoo como unha estratexia para os espazos rurais periféricos, 
de maneira que agora o contido desta proposta se inclúe no novo epígrafe “O espazo rural” como unha parte 
do subepígrafe “Estratexias para o fortalecemento do espazo rural”; cambiouse a redacción deste texto 
reubicado para reflectir que as liñas de acción do goberno sobre turismo rural resultaron ter éxito en moitos 
casos; incluíuse a referencia á necesidade de seguir potenciando iniciativas e empresas que contribúan a 
diversificar a oferta, eliminouse o texto referido sobre as casas rurais. 

- Realizáronse os seguintes cambios: Diferenciouse o desenvolvemento inmobiliario do sector turístico no litoral 
e o feito de que os problemas ambientais no litoral son resultado da conxunción de todos os factores; 
reflectiuse a priorización da recualificación da oferta de aloxamentos fronte a súa ampliación, e ampliación 
naqueles casos de recuperación patrimonial de inmobles; recolleuse a necesidade de seguir potenciado as 
iniciativas e empresas para actividades no litoral que diversifiquen a oferta. Tamén realizou o cambio 
correspondente nos indicadores de seguimentos propostos no ISA. 

- Considérase que as DOT non poden concretar os recursos necesarios para levar a cabo as iniciativas 
recollidas (non é un contido esixido pola Lei 10/1995), posto que se trata das directrices marco do modelo 
territorial que achegan referencias para que os restantes instrumentos de ordenación do territorio e de 
urbanismo, as poidan ir desenvolvendo e concretando. Precisamente porque se trata de referencias que teñen 
que desenvolver outros instrumentos en función das condicións do contexto territorial do que se trate, estas se 
poderán adaptar aos recursos dispoñibles. Entre estes instrumentos figuran ademais, os plans de zona de 
desenvolvemento rural sostible, para os que estas DOT actúan de Directrices estratéxicas para a ordenación 
rural, tratándose de plans que si que van conter actuacións concretas con partidas orzamentarias. 

- Realizouse a seguinte modificación da determinación referida: "As Administracións competentes en materia 
de turismo deberán seguir incorporando nas súas estratexias de mellora da oferta turística elementos que 
conforman o patrimonio cultural que fortalecen a identidade territorial de Galicia".  

- O cambio xustifícase porque se considera que a pesar de que na actualidade xa existan iniciativas positivas 
ao respecto, as DOT deben recoller a directriz sobre a súa consideración posto que terán unha vixencia 
indefinida e as liñas do goberno poderían cambiar se non se esixen nalgún documento normativo. 

- Procedeuse a corrixir a redacción da determinación como segue "Estas determinacións orientativas, no que 
se refiren aos aeroportos cualificados de interese xeral, aplicaranse con pleno respecto ás competencias 
exclusivas do Estado sobre os mesmos e á súa normativa reguladora". 

- Respecto ao modelo territorial, considérase que a proposta trata de aproveitar as potencialidades do modelo 
de asentamento característico de Galicia, policéntrico de partida, e que os nodos do sistema urbano 
seleccionados responden á necesidade de articular as preto de 30.000 entidades de poboación actuais en 
Galicia co obxectivo da cohesión territorial.  
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DX DE INFRAESTRUTURAS 
Resumo do contido:  

- Modificación do trazado da futura autovía A-57, tal e como se indica no mapa inserido. 
- Modificación do mapa de Conexións exteriores da Rexión urbana Ártabra atendendo ao mapa inserido no 

informe: Eliminación da referencia á autovía transversal Arteixo- 3ª Rolda e do treito Vía ártabra AP-9-A-6 coa 
inclusión dunha referencia a que esta proposta será consecuencia do resultado dun estudo de mobilidade da 
Área urbana a realizar; inclusión da prolongación do acceso ao porto exterior da Coruña ata a A-6. 

- Solicítase facer unha mención expresa nas determinacións a que se eviten os crecementos urbanísticos cun 
desenrolo lineal a longo das estradas. 

- Aclárase que na tramitación actual que está a desenvolver a DX de Infraestruturas o título correcto do Plan 
MOVE é Plan director de estradas, Plan MOVE. 

Valoración feita polo promotor:  

- Realizadas as modificacións solicitadas. 

 
DX DE MONTES 

Resumo do contido:  

- Realízanse alegacións ao texto dos epígrafes nos que figuran referencias ao aproveitamento forestal e ao 
sector da madeira e do moble e achégase documentación con información para a súa corrección e mellora. 

- Achégase proposta de corrección das determinacións do epígrafe 3.3 referidas ás actividades produtivas no 
medio rural (agricultura, gandería e aproveitamentos forestais). En xeral, os cambios responden a unha 
consideración máis equitativa dos sectores agrícola, gandeiro e forestal e á inclusión das novas liñas de 
acción en materia de xestión de terras que se están a fomentar dende a Consellería de medio rural. 

Valoración feita polo promotor:  

- Procedeuse á corrección e mellora do texto referente ao aproveitamento forestal e do referido ao sector da 
madeira e do moble. 

- Procedeuse á corrección e mellora nas determinacións referidas por entender que se recollía na proposta de 
aprobación inicial, unha certa preferencia do sector agrogandeiro fronte ao forestal. Asemade, coas propostas 
realizadas, estaríanse integrando as novas liñas de actuación da xestión de terras a levar cabo. 

 

 

 

 

 


