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 Análise da sostibilidade do medio ante as accións que supoñen consumo de recursos e

1. ANTECEDENTES
O presente Documento constitúe Informe de Sostibilidade Ambiental (I.S.A) do Proceso
de Avaliación Ambiental Estratéxica (A.A.E.) do Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M.)
do CONCELLO DE CORISTANCO conforme o disposto no artigo 9.1 da Lei 9/2006, de 28 de

 Definición das medidas preventivas e correctoras que se consideran necesarias para
minimizar os efectos sobre o medio identificados.
 Relación de Indicadores de planeamento e de seguimento e control.

abril y Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
1.1.

previsións de optimización na utilización dos recursos naturais.

 Viabilidade económica do P.X.O.M. de Coristanco.

EQUIPO REDACTOR DO INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL

A redacción e elaboración do presente Estudo Ambiental Estratéxico da Avaliación
Ambiental Estratéxica foi realizada polos seguintes técnicos de CALDERON & ASOCIADOS
INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL S.L.P:
José Manuel Calderón

Dr. Enxeñeiro de Montes Col.679

Julio Calderón Carrero

Enxeñeiro Forestal Col. 4.986

César Álvarez García

Enxeñeiro Agrónomo

 Resumo non técnico do Informe de Sostibilidade Ambiental.

4.

CONTIDOS DO ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO
 Aspectos relevantes da situación actual do concello
 Características ambientais do concello
 Obxectivos de protección ambiental fixados
 Efectos significativos no medio ambiente

en colaboración e sinerxía co equipo da empresa redactora do Plan Xeral de Ordenación

 Medidas previstas para previr, reducir e, na medida do posible, contrarrestar calquera
efecto significativo negativo no medio ambiente

Municipal (P.X.O.M) de Coristanco, MONTEOLIVA ARQUITECTOS S.L.P.

 Resumen das razóns da selección das alternativas previstas
OBXECTIVOS DO
CORISTANCO

ESTUDO

AMBIENTAL

ESTRATÉXICO:

PXOM

DE

 Medidas previstas para o seguimento ambiental

Os obxectivos establecidos para a análise e valoración da sustentabilidade dos recursos
naturais da proposta do P.X.O.M. do Concello de Coristanco, foron os seguintes:
-

 A avaliación e selección da alternativa

Descrición das accións proxectadas, con referencia específica aos posibles impactos

 A viabilidade económica da alternativa
 Métodos de avaliación
 Proceso de decisión no que se atopa

sobre o territorio consecuencia da transformación de usos do solo, acordes coa
proposta do P.X.O.M. de Coristanco

1.2.1. OBXECTIVOS DO
CORISTANCO

PLAN

XERAL

DE

ORDENACION

MUNICIPAL

DE

-

Inventario do Medio Natural do Concello de Coristanco.

-

Preservar o medio físico, os seus valores, os seus sinais de identidade e a memoria

establecer unha ordenación territorial integrada, racional e coherente coas características

histórica local.

físicas e estruturais do territorio, cos valores e potencialidades do medio así como co propio

-

Redáctase o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Coristanco coa finalidade de

Fomentar a ordenación e mellora dos núcleos rurais, evitando a degradación e a perda
das construcións tradicionais, favorecendo o uso e goce do medio rural, previndo as
zonas de expansión que se precisen.

-

sistema de asentamento humano resultado dun proceso ancestral de ocupación.
Os obxectivos xenéricos e específicos do plan redáctanse no apartado 5 do presente
Informe.

Conquerir a integración harmónica do territorio de Coristanco e protexer os valores
agrarios, forestais e naturais e a riqueza e variedade arquitectónica.
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1. ANTECEDENTES

1.2.

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

1.3.

MARCO LEGAL MEDIOAMBIENTAL

As determinacións e normativa do P.X.O.M. proposto para o Concello de Coristanco

RELACIÓN CON OTROS PROGRAMAS
Na redacción do documento tivéronse en conta os seguintes plans e programas:

estarán sometidas á lexislación urbanística e sectorial vixente, xa sexa de carácter

-

Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)

comunitario, estatal, autonómico ou local, parte da cal cítase a continuación.

-

Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020

Lexislación europea

-

Plan Director de Estradas de Galicia 2009-2020. Plan MOVE

-

Avaliación preliminar do risco de inundación (ERPI) e identificación das Áreas con Risco

-

Directiva 75/442/CEE, de 15 de xullo, relativa aos residuos

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) da Demarcación Hidrográfica Galicia

-

Directiva 85/337/CEE, do Consello, de 27 de xuño de 1985,modificada pola Directiva

Costa

97/11/CE, do 3 marzo de 1997 e derogada pola Directiva 2011/92/UE do Parlamento

-

Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015

Europeo e do Consello, de 13 de dicembro de 2011, relativa á avaliación das

-

Plan Auga

repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente.

-

Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013

(DOUDEL, 28 Xaneiro 2012)

-

PLADIGA 2013

-

PLATERGA

-

Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia

-

Plan director da Rede Natura 2000

-

Proposta de Ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia

-

Planeamento dos concellos limítrofes:

-

Malpica: N.S.P 23.02.1995

-

Carballo: P.X.O.M. 20.05.2003

relativa á avaliación dos efectos de determinados Plans e Programas no medio

-

Coristanco P:X.O.M. 12.05.2000

ambiente (DOCE núm. E 197, do 21 de xullo de 2001).

-

Cabana de Bergantiños: P.X.O.M. 09.06.1999

-

Plan Sectorial Eólico

-

Concesións de explotación mireira “Santa Cristina” nº 54, “Emilita” nº 1221, “Ciudad de

-

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maio, relativa á conservación dos hábitats naturais e da
fauna e flora silvestres.

-

Directiva 96/61/CE, do 24 de setembro de 1996, relativa á prevención e control
integrado da contaminación.
Directiva 2000/60/CE, de 23 de outubro, pola que se establece un marco comunitario de
actuación no ámbito da política de augas.

-

-

Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001,

Directiva 2002/49/CE, de 25 de xuño de 2002, sobre avaliación e xestión do ruído
ambiental.

-

Permisos de investigación mineira “Julia 5” nº 146039, “Julia 1” nº 146.054, “Julia 2” nº

Directiva 2002/91/CE, de 16 de decembro, derogada pola Directiva 2010/31/UE, do 19
de maio, relativa á eficiencia enerxética dos edificios.

-

7155 e “Julia 7” nº 146.061

Directiva 2003/4/CE, de 28 de xaneiro, relativa ao acceso do público á información
medioambiental e pola que se derroga a Directiva 90/313/CEE do Consello.

-

Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de maio de 2003,
pola que se establecen medidas para a participación do público na elaboración de
determinados plans e programas relacionados co medio ambiente e pola que se
modifican, en canto á participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas
85/337/CEE e 96/61/CE do Consello (DOUEL 25 Xuño)
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1. ANTECEDENTES

-

Landró” nº 1454 e “Ciudad del Masma” nº 1455, , “Riotorto” nº 6826,1
-

5.

CONCELLO

CORISTANCO

-

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Decisión da Comisión do 18 de xullo de 2007 pola que se establecen directrices para o

-

seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto invernadoiro de
-

programas no medio ambiente.

conformidade coa directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

-

Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire y protección de la atmosfera.

Directiva 2007/60/CE, do 23 de outubro, relativa á avaliación e xestión dos riscos de

-

Código Técnico da Edificación, aprobado polo real decreto 314/2006. texto refundido

inundación.

con modificacións en el rd 1351/2007, de 19 de outubro, e corrección de errores do BOE

Directiva 2008/98/CE, do 19 de novembro de 2008, sobre os residuos e pola que se

de 25 de xaneiro de 2008.

derrogan determinadas Directivas.

-

Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e dá biodiversidade

Directiva Aves 2009/147/CE, de 30 de novembro, relativa á conservación das aves

-

Real Decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a

silvestres.

protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta

Decisión da Comisión, do 7de novembro de 2013, pola que se aproba, de conformidade

tensión.

coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a sétima lista de lugares de importancia
-

Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados planes y

-

6.

Real Decreto 903/2010, de 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos deinundación

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica

(Mediante o RD incorpórase ao Dereito Español a Diretiva 2007/60/CE do Parlamento e

Decisión da Comisión, do 7de novembro de 2013, pola que se adopta, de conformidade

Consello de 23 de outubro de 2007, relativa á avaliación de riscos de inundación)

coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a setima lista de lugares de importancia

-

Lei 22/2011, do 28 de xullo, de Residuos e Solos Contaminados

comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea

-

Lei 21/2013, de 9 de Decembro de Avaliación Ambiental que deroga as leis:
o Lei 9/2006

-

Lei 16/1985, de 25 de xuño, do patrimonio histórico español.

-

R.D. 111/86, de 10 de xaneiro, de desenrolo parcial da lei 16/1985, de patrimonio

o RD 1131/1988

histórico.
-

Lexislación autonómica:

R.D. 849/1986, de 11 de abril, polo que aprobase o regulamento do dominio público

-

Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

hidráulico, modificado polo r.d. 606/2003, de 23 de maio.

-

Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia.

-

Lei 25/1988, de 29 de xuño, de estradas

-

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

-

R.D. 1211/1990, regulamento de ordenación dos transportes terrestres.

-

Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a Actividade Arqueolóxica en

-

Lei 21/92, de 16 de xullo, de industria

-

R.D. 1812/94, de 2 de setembro, polo que aprobase o regulamento xeneral de estradas.

-

R.D. 1997/1995, de 7 de decembro, que traspón a directiva hábitats (directiva

Galicia.

92/42/cee).

Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de Barreiras Arquitectónicas
de Galicia.

-

Decreto 150/1999, do 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento de Protección
Contra a Contaminación Acústica.

-

Lei 54/1997, de 27 de novembro, del sector eléctrico.

-

R.D. lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, de aprobación do texto refundido da lei de augas.

-

Lei 43/2003, de 21 de novembro, de montes.
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1. ANTECEDENTES

o RDL 1/2008

Lexislación estatal:

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

-

Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento e execución da Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de Barreiras
Arquitectónicas de Galicia.

-

Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza de Galicia.

-

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural
de Galicia, modificada por:

-

Lei 15/2004, do 29 de decembro;

-

Lei 6/2007, do 11 de maio;

-

Lei 6/2008, do 19 de xuño

-

Reforma da LOUGA: Lei 2/2010, do 25 de marzo

-

Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de especies

7.

ameazadas.
-

Decreto 133/2008, do 12 de xuño, derogado pola letr b) do número 2 da Disposición
Derogatoria aª da Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento e competitibidade

-

Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección do paisaxe de Galicia.

-

Orde do 15 de setembro de 2008, pola que se aproban inicialmente as Directrices de
Ordenación do Territorio de Galicia.

-

Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de
Galicia.
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-

Lei 18/2008, de 29 decembro, de Vivenda de Galicia.

-

Lei 9/2010, do 4 de novembro de augas de Galicia.

-

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

-

Lei 8/2013, 28 xuño, de estradas de Galicia
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1. ANTECEDENTES

económica de Galicia

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

2. DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENCIA DO P.X.O.M. DO CONCELLO DE
CORISTANCO
2.1.

CONTEXTO TERRITORIAL: A COMARCA DE BERGANTIÑOS

O Plan Xeral se ocupa da ordenación do Concello de Coristanco, pertence xunto cos concellos
de Carballo, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Cabana de Bergantiños e Coristanco á
Comarca de Bergantiños, situada no oeste da provincia da Coruña.

mellor definidas e de maior personalidade
de Galicia dende o punto de vista histórico.
A súa delimitación coincide practicamente
coa ampla depresión formada polo val do
río Anllóns. Este verte as súas augas no
Atlántico nun tramo costeiro que, para
moitos autores, aínda forma parte da Costa
da Morte, pois esta abarcaría a zona litoral comprendida entre a ría de Muros e a cidade da
Coruña. Na costa intercálanse amplos areais como os de Razo ou Baldaio, a praia de Traba,
Laxe, etc., con zonas de agrestes acantilados, como é o caso do Roncudo en Corme, unha das
principais zonas de extracción de percebe. Nesa ría, situada entre as localidades de Laxe e
Corme, desemboca o río Anllóns.
Trátase dun territorio ben comunicado coa capital galega e coa veciña cidade da Coruña, a
través da estrada comarcal CP-1914, no primeiro caso, e da autoestrada AG-55 e da comarcal
AC-552 no segundo. Esta última percorre toda a bisbarra en dirección Fisterra.
Na cabeceira comarcal sitúase o núcleo urbano de Carballo. Un total de sete concellos nos que,
as súas capitais municipais, se atopan entre as principais vilas do litoral noroeste de Galicia.
Centros arredor dos que se organiza un territorio de carácter rural e disperso, conformado por
pequenas aldeas dedicadas fundamentalmente ás actividades agrícolas, gandeiras e, no caso
da zona costeira, á pesca.
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8.
2. SITUACIÓN INICIAL. DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENCIA

A comarca de Bergantiños é unha das

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Debido á extensión desta bisbarra e á súa penetración cara a terras do interior, cómpre indicar A súa evolución demográfica nos últimos anos ten
as claras diferenzas territoriais entre as localidades costeiras de Laxe, Cabana, Coristanco, un saldo negativo. Entre 2002 e 2008 un total de
Corme e Malpica e as do interior ou da cabeceira da conca fluvial do río Anllóns: A Laracha, 411 persoas déronse de baixa nesta localidade para
Carballo e Coristanco. Desta forma individualízanse dúas grandes unidades territoriais empadroarse en Carballo, vila que ostenta a
defendidas polas diferenzas na comunicación por estrada, na ocupación e uso do solo e nas capitalidade da Comarca de Bergantiños e na que
actividades económicas desenvolvidas.

se concentra o 60% da poboación da comarca.

determinaron a inclusión de varios dos espazos naturais da Costa da Morte dentro da proposta parroquia de Traba. Está adscrito ó partido xudicial
de Rede Natura 2000, baixo a figura de Lugar de Interese Comunitaria (L.I.C.), ao igual que o de Carballo e á diocese de Santiago de Compostela.
curso do Anllóns. Do mesmo xeito, tanto a Costa da Morte como o río Anllóns foron declarados
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais

A principal vía de comunicación e a AC-552 da rede primaria básica, que enlaza coa
autoestrada AG-55 no límite nororiental (dentro do termo municipal de Carballo). Coa AC-552

2.2.

conflúen as vías de comunicación DP-1912, DP-2901 e DP-2904 da rede primaria

O CONCELLO DE CORISTANCO

O concello de Coristanco está situado ao Oeste da Comunidade Autónoma de Galicia e ao
Oeste da provincia da Coruña, na posición xeográfica 43º 11´ de latitude norte e 8º 43' de

complementaria e as AC-421, AC-423 e DP-1910 da rede secundaria, que se ramifican nunha
rede de estradas municipais que enlazan os núcleos de poboación do concello.

lonxitude oeste. Linda ao norte con Coristanco e Carballo.
No concello destaca produción e calidade da Pataca con Denominación de Orixe co Selo do
Forma parte da comarca de Bergantiños e limita ao norte cos concellos de Coristanco e
Carballo, ao sur co concello de Santa Comba, ao leste con Carballo e Tordoia, e ao oeste cos

Consello Regulador da Pataca de Galicia. En Coristanco apáñanse entre 20 e 30 mil quilos por
hectárea, á súa calidade débese a que aínda se segue plantando a antiga usanza, plantando a
man e recollendo a man. Cada terceiro fin de semana de setembro vénse celebrando dende o

concellos de Zas e Cabana de Bergantiños.

ano 1.980 a Festa da Pataca, en homenaxe ós agricultores e labregos.
Abrangue unha superficie de 141,3 km2 e unha poboación de 7.165 habitantes no ano 2010,
repartidos en 15 parroquias: San Lourenzo da Agualada, Santa Baia de Castro, Santa María
de Cereo, San Paio de Coristanco, San Miguel de Couso, San Vicenzo de Cuns, San Salvador

A riqueza do concello radica na súa beleza paisaxística e natural. Aquí atópanse paraxes de
gran valor natural como Braña Rubia, a area recreativa de Verdes e as beiras do río Anllóns.

de Erbecedo, Santa María de Ferreira, San Martiño de Oca, San Xián de San Xusto, San
Mamede de Seavia, Santa María de Traba, San Pedro de Valenza, Santo Adrán de Verdes e
San Tomé de Xaviña.
Trátase dun municipio de tamaño superior a media no contexto provincial (124,2 km2) e a
media autonómica (93,9 km2), cunha densidade de 50,7 hab./km2, notablemente inferior a
media autonómica (94,1 hab./km2), provincial (143,8 hab./km2) e comarcal (94,39 hab./km2)
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9.
2. SITUACIÓN INICIAL. DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENCIA

A beleza paisaxística e potencial ecolóxico de boa parte do entorno litoral da comarca A capital municipal é o lugar de San Roque, na

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

 A conca baixa do río Anllóns sitúase ao norte-nordeste,e está formada polas parroquias de

O concello articúlase a través do val do río Anllóns, dentro desta mesma conca poden

Cereo, Verdes, San Xusto, Xaviña, Oca e Traba que ocupan a área de menor altitude da

distinguirse ámbitos territoriais secundarios.

vertente sur do río, enfrontadas ós concellos de Cabana, Coristanco e Carballo.
 Situadas ao sur-sueste, atópanse as
parroquias de Cuns, Couso, Seavia
e Erbecedo, que están marcadas
pola presenza de parte do cordal
que

conforma

o

anfiteatro

da

comarca de Bergantiños.

Organízanse en continuidade espacial ao longo do río, onde o asentamento aproveita os espazos
algo máis altos que forman as concas dos afluentes, fuxindo así das zonas máis húmidas próximas
ao río principal.
Neste gran ámbito é posible, sen embargo, distinguir diferentes zonas. Cereo, San Xusto e Verdes
manteñen o seu carácter rural, cunha clara vocación agrícola. Pola contra, en Xaviña, Oca e Traba,

10.

é posible ver a tendencia ao abandono paulatino da actividade agrícola, pola influencia no seu

As catro comprenden amplas áreas de desenrolo do achegado núcleo de Carballo.
borde case baleiras, coincidentes coas
terras máis altas dos montes de Castelo,
alto de Campelo, monte de Rial e monte de

2.2.2. AMBITO DE INFLUENCIA
Conforme a lexislación vixente, o ámbito territorial do Plan é o termo municipal de Coristanco,

Sordíns, así como o altiplano situado ós pero o alcance do contorno na análise é maior.
seus pés; chegando a quedar incluídas no

Na elaboración do Plan tívose en conta a identificación que fai as DOT cos elementos

concello parte das terras ao outro lado do cordal, que xa verten as súas augas ao río extratéxoicos detectados no análise obxectivo do entorno realizado nestas DOT
Xallas.

Outras variables coma a natureza, a paisaxe e a atmosfera extralimitan ao propio ámbito do

Aquí a maior parte dos asentamentos aparecen ao norte das parroquias entorno a concello, de xeito que a influencia dunha acción sobre elas supera a demarcación municipal.
canles de auga.

Para o estudo da rede hidrográfica analizáronse as concas do Río Anllons, a conca do Xallas e a

A paisaxe está marcada polo rastro de actividades agropecuarias: agricultura, gandería conca do Río Grande. En canto á fauna, a mobilidade de determinadas especies fai que a análise
e explotación forestal

adquira unha dimensión comarcal e incluso rexional. No referente á flora, estudáronse tamén os

 Á segunda unidade de relevo que podemos apreciar no concello é a que hábitats limítrofes. No que respecta á paisaxe e valores naturais, examináronse espazos maiores
chamamos a conca media do río Anllóns, á que pertencen, case na súa ao espazo municipal, dada a importancia da paisaxe no concello, podendo ser un dos baluartes do
totalidade, as parroquias de A Agualada, Santa Baia de Castro, Valenza, Ferreira concello con posibilidades de ser un recurso a aproveitar para dinamizar a economía en Coristanco.
e Coristanco. É un espazo de transición entre as zonas máis altas do “Bloque do
No que se refiere ao ciclo de materiais, a planta de transferencia situada no concello da servizo

Xallas” e as terras máis chairas próximas o Anllóns.
Aínda que estas cinco parroquias presentan signos propios da pertenza a dito ámbito,
aquí é posible diferenciar á súa vez dúas áreas.
As parroquias de A Agualada, Santa Baia de Castro e Valenza confórmanse na súa
meirande extensión dentro do espazo da conca do río Calvar. A diferenza das

tamén aos concellos de Malpica, Cabanas e Laxe; polo que a influencia dunha actuación nesta
variable supera a demarcación municipàl.
No apartado 5 avaliarase en maior detalle os efectos da alternativa seleccionada sobre as
variables de sustentabilidade

anteriores, nas parroquias de Ferreira e Coristanco o elemento xeográfico que
configura a súa orografía é outro, o río do Vao, á conca do cal pertencen.
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2.2.1. O TERRITORIO: AS PARROQUIAS DO CONCELLO DE CORISTANCO

CONCELLO
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MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

3. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA
Para realizar unha análise da situación actual, vaise organizar a información atendendo ás
variables de sustentabilidade establecidas no Documento de Referencia: Solo, Paisaxe,
Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural, Sociedade, Economía, Medio Rural, Atmosfera, Ciclo
Hídrico, Enerxía, Ciclos de Materiais e Mobilidade.
En primeiro lugar farase unha descrición destas variables para finalmente facer unha análise
de sustentabilidade da situación actual do concello e súa tendencia previsible, especificando

11.

as principais debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades do territorio, tanto no ámbito
económico, como no social e ambiental.
3.1.

SOLO

3.1.1. XEOMORFOLOXÍA E RELEVO
extensión poden distinguirse claramente dous ámbitos diferentes, un meridional, de terras
elevadas, e un setentrional, correspondente á cunca do Anllóns e coas características comúns
a toda a parte central da comarca dende o punto de vista paisaxístico.
A cunca do Anllóns atravesa e delimita a parroquia de San Adrián de Verdes. Ten unha
topografía pouco accidentada en xeral, que se mantén entre os 100 e os 150 metros de altura,
e onde só resaltan algunhas elevacións como o monte Cedredo (222 m) ou o monte Fanados
(146 m). Polo demais, predominan as formas planas ou suavemente onduladas.
A parte meridional delimita as parroquias de Ferreira, Cuns, Couso, Seavia e Erbecedo aquí
ascéndese ata niveis de 300 e 400 metros a través de pendentes acusadas, niveis que
enlazarán cara ó sur co bloque do Xallas. Atopamos elevacións que resaltan no conxunto
como o monte Campelo (449 m), o Picotos (490 m), o Peteirán (390 m), o Xan Rei (458 m), e
sobre todo, no extremo suroriental do concello, e compartíndoo con Tordoia e Santa Comba, a
mole do Castelo (569 m).
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3. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA

O concello de Coristanco é o único da comarca que non ten fronte costeira e na súa grande

CONCELLO

CORISTANCO
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3.1.2. XELOXÍA
As características litolóxicas de Coristanco responden ás do complexo do macizo de Ordes e
dos metasedimentos subxacentes de devandito macizo.
Pódense recoñecer rocas de orixe metasedimentario e de orixe ígneo:
Dominio do Macizo de Ordes
- Serie de Ordes. Constituída por xistos moscovíticos (seixo, moscovita e clorita) e gneises
plaxioclásicos (plaxioclasa, seixo, biotita e moscovita en proporcións variables).
- Gneises alcalinos. Son rochas de gran fino, moi recristalizadas con esporádicos cristais de

12.

tamaño máis groso.
Dominio periférico do Macizo de Ordes
- Xistos e metaareniscas. Está reducido a unha estreita franxa situada entre os gneises
alcalinos dos informes de Ordes e Pazos.
Cuaternario

Rochas metamórficas
- Migmatitas. Emprázanse seguindo as estruturas hercínicas, asociadas ao granito cataclásico
de dous micas e con frecuencia encartados.
Rochas ígneas
- Grabos, metagrabos e epidioritas. Sitúanse no macizo do Monte Castelo.
Rochas básicas e ultrabásicas
- Anfibolitas. Son rochas con una xistosidade ben definidas, sendo moi homoxéneas. De cor
verde escuro cun punteado claro, de gran medio a fino.
- Peridotitas, serpentinitas, piroxenitas. Ocupan zonas de relevo deprimido, moi afectadas pola
alteración debido á súa baixa permeabilidade.
- Metagrabos pegmatoides. Os afloramentos disponse alargados na dirección rexional.
Rochas intrusivas post-fase 1
- Granito de dous micas cataclástico. Ten como minerais principais: cuarzo, plagioclasa,
microclina, biotita y moscovita.
Rochas filonianas
- Filóns acedos mineralizados. Relacionados con zonas de milonitización.
- Pegmo-aplitas. Sitúanse ao noroeste do macizo de grabos do Monte Castelo.
- Pórfidos graníticos. Representan unha actividade tardihercínica
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3.1.3. USOS DO SOLO
O SOLO PRODUTIVO
A fertilidade dos solos no val do río Anllóns, ateigado de afluentes, favorece o desenvolvemento

13.

das actividades agropecuarias baseadas en pequenas explotacións agrícolas nas que
predomina o cultivo do millo, das patacas, das fabas e doutros produtos hortícolas.

O SOLO FORESTAL
En Coristanco o uso predominante é o forestal, en torno ao 50% da superficie total do
concello; seguido polo uso agrícola, que representa sobre o 30%. É no sur montañoso,
coñecido como anfiteatro de Bergantiños, por ser aquí onde están as terras altas menos fértiles
e de maior cota, e por tanto menos poboadas, onde as actividades económicas máis
destacadas son a gandería e a explotación forestal.
Nos montes de Coristanco podemos atoparnos con varias especies. A súa distribución ven
determinada por factores como a natureza das rochas, a presenza permanente de humidade no
solo e, sobre todo, pola acción do home no medio. Correspóndelle o tipo de bosque caducifolio
como vexetación potencial, se ben na actualidade a súa representación áchase reducida,
debido fundamentalmente á acción do home coa introdución de especies forestais de
crecemento rápido.
As especies utilizadas para a repoboación son basicamente pino (Pinus nigra, Pinus pinaster,
Pinus alba) e sobre todo eucalipto (Globulus alba).
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Distribución de usos:
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O SOLO AGRÍCOLA
O sector agrícola segue a ter importancia na estrutura económica de Coristanco apesares da Coristanco goza dun claro potencial mineiro-extractivo . A información sobre dereitos mineiros
regresión por mor de factores como o envellecemento.

aportada pola Consellería de Industria, Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, así o pon de

Os espazos agrícolas máis importantes localízanse nos vales do río Calvar, do río Rabuxenta manifesto, con oito concesións de explotacións.
e do rego da Balsa, os tres tributarios do Anllóns. O resto das áreas de cultivo ocupan O termo de Coristanco atópase afectado polos seguintes dereitos mineiros:
pequenas extensións arredor dos asentamentos e próximos a outras canles menores que
Os cultivos están representados polo millo, trigo,xudía seca e pataca de media estación. A
fertilidade das súas terras fixéronlle gañar o papel de celeiro de Galicia e verxel de
Bergantiños. A súa economía oriéntase sobre todo á produción pataqueira.
En Coristanco apáñanse entre 20 e 30 mil quilos por hectárea e o produto goza da
Denominación de Orixe con Selo do Consello Regulador da Pataca de Galicia.
USOS EXTRACTIVOS
Outro uso que se ven dando xa de xeito tradicional é o mineiro-extractivo, a través da
explotación dunha serie de materiais xeolóxicos existentes na zona do “Bloque do Xallas” de
Coristanco.
No suroeste e oeste explotouse en tempos estaño, volframio e en menor cantidade ouro. A
explotación foi superficial, polo que se descoñece a valoración real dos xacementos. Na zona
do monte Castelo, houbo minería de Cu, Ni, Cr, Ti e asbestos. Sen embargo, o mineral máis
abundante é a ilmenita, asociada a gabros e anfibolitas, atopándose concentrada de modo
secundario en aluvións e sobre todo en depósitos fluviais, brañas, como nas zonas
achegadas á Lagoa de Alcaián. Os escasos xacementos de caolín da zona, están asociados
xeralmente a granitos alterados por fracturación e posteriores procesos hidrotermais, como os
que se explotan en Varilongo, no sur da parroquia de Cuns.
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NOME

NÚM.

SECCIÓN TIPO* TITULAR

SITUACIÓN
ADTVA

Emilita e Demasía (GM
Corcoesto)

1221

C

CE

Mineira de Corcoesto, S.L

outorgado

Ciudad del Landro e
demasía
(GM
Corcoesto)

1454

C

CE

Mineira de Corcoesto, S.L

outorgado

San Antonio (GM Santa
Comba)

1789

C

CE

Incremento Grupo Inversor,
SL
outorgado

Santa María e demasía
(GM Santa Comba)

1790

C

CE

Incremento Grupo Inversor,
SL
outorgado

Oportuna e demasía
(GM Santa Comba)

1792

C

CE

Incremento Grupo Inversor,
SL
outorgado

Santa
Bárbara
e
demasía (GM Santa
Comba)

1802

C

CE

Incremento Grupo Inversor,
SL
outorgado

Carmen e demasía (GM
Santa Comba)

1807

C

CE

Incremento Grupo Inversor,
SL
outorgado

Ampliación
Oportuna
(GM Santa Comba)
Monte Castelo
Otravez
Covadonga
Isabela II
Zas
Julia 3
Julia 1
Cortegana
Julia 2
Baralláns

2912
7086
7106
7120
7121
7122
7130
7131
7143
7155
7156

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

CE
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

Incremento Grupo Inversor,
SL
Rio Narcea Nickel, S.A.
Rio Narcea Nickel, S.A.
Mineira de Corcoesto, S.L
Grupo M-FM 2001,S.L
Mineira de Corcoesto, S.L
Mineira de Corcoesto, S.L
Mineira de Corcoesto, S.L
Mineira de Corcoesto, S.L
Mineira de Corcoesto, S.L
Pizarras San Gil, S.L

14.

outorgado
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
solicitado
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3.1.4. HIDROLOXÍA
De forma case triangular, limita polo norte co río Anllóns, polo leste co río Grande e ao oeste

.

co río Lourido bordeando unha gran lonxitude dos límites do norte deste municipio.
Dende o punto de vista hidrolóxico pódense recoñecer, aínda que non completas, dúas concas
hidrográficas principais distintas: a do río Anllóns, ao norte e a do río Xallas, ao sur.
A zona da conca hidrográfica do río Anllóns sitúase ao norte do municipio e afecta á marxe
esquerda de devandito río, cun pequeno anaco da marxe dereita. A superficie desta conca non

15.

chega a superar o 80% do concello. Fundamentalmente pódense recoñecer tres subconcas
importantes da marxe esquerda do río:
- Subconca do río Vao, que representa máis do 50% concello.
- Subconca Rego da Balsa, cara ao norte

A conca hidrográfica do río Xallas é a que menor representación ten no municipio. Canaliza as
augas das subconcas do rego da Braña Rubia, do rego da Braña dos Espiños e do rego de
Esternande. Todos eles desaugan á marxe dereita do río Xallas.
Na imaxe adxunta pode observarse a hidrografía do Concello de Coristanco:
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- Subconca do río Rosende, que flúe dende o sueste
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A zona norte é a máis representativa do concello, ten unha temperatura media maior, uns

3.1.5. CLIMATOLOXIA
A costa da morte englóbase dentro da rexión Eurosiberiana, provincia atlántica-europea,

14ºC e menor precipitación anual. As precipitacións medias anuais para a Coristanco están
próximas aos 1.300 mm. na zona máis próxima á costa e aos 1.500-1.600 mm. nas zonas

subprovincia cántabro-atlántica, sector galaico-portugues. Dentro deste sector inclúense

interiores e de maior altitude. A temperatura media anual é duns 14°C na conca do Anllóns,

varios dominiosclimáticos: hiper-húmedo, oceánico húmido e oceánico hiper-húmedo.

temperatura que descende progresivamente cara ao leste e acadan unha media de 12°C
nas zonas máis interiores.

O clima de Coristanco enmárcase no dominio oceánico húmido, este caracterízase pola súa
suavidade térmica xunto con abundantes precipitacións. Este clima oceánico húmido no que
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se inscribe Coristanco áchase lixeiramente matizado pola altitude, as temperaturas medias
oscilan entre os 12 e os 15 ºC, segundo a parte da zona na que nos situemos.
Na conca do río Xallas, ao sur do concello, o clima experimenta unha certa continentalización,
cunhas temperaturas máis baixas e unha maior oscilación térmica. Isto, unido a un elevado
de

días

de

xeadas

e

un

escaso

desenvolvemento do solo, repercuten nunha
agricultura pobre. As temperaturas medias son
duns

12ºC

e

as

precipitacións

aumentan

considerablemente (1.500 mm. anuais).
Na conca do Anllóns, ao acercarnos á costa, o
clima suavízase cunha temperatura media de

3.1.6. VEXETACIÓN.UNIDADES DE VEXETACIÓN

14ºC e as precipitacións duns 1.300 mm
Bosque caducifolio
Para unha primeira aproximación á climatoloxía de
Coristanco na zona sur, tomamos os datos da
Estación Meteorolóxica de Río do Sol, situada en
Coristanco, a 43,1º de latitude e 8,69º de lonxitude
e a unha altitude de 540 metros. Os datos
tomados no ano 2009 nesta estación resúmense
na seguinte táboa:
.
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Á maior parte da zona de estudo correspóndelle este tipo de bosque como vexetación
potencial, se ben na actualidade a súa representación áchase reducida, debido
fundamentalmente á acción antrópica e a introdución de especies forestais de crecemento
rápido, fundamentalmente as especies de Pinus pinaster subespecie atlántica e o Eucaliptus
globulus, as cales foron desprazando os rodais (carballeiras) de carballos, os soutos de
castaños e outras especies caducifolias que antigamente dominaban este territorio.
Domina habitualmente o carballo común, o bidueiro e o castiñeiro. Tamén aparecen rodais de
especies que habitualmente forman parte do sotobosque como a avelaira e o hérbedo.
.
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A ausencia de bosques monoespecíficos de castaño explícase pola gran incidencia que tivo a
enfermidade da tinta. Así moitos castaños morreron, os soutos quedaron abandonados e
nuns casos foron repoboados con especies de crecemento rápido.

Ripisilvas
Destacan: Betula celtiberica, Salix atrocinerea, Laurus nobilis, Quercus robur, Corylus
avellana, Juncus conglomeratus.
Tamén destacan, sobre todo na zona da lagoa de Alcaián, as especies de matogueiras de
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herbáceas graminiformes.
Prados de sega
Os prados de sega son moi abundantes, a miúdo extensos, en todo o territorio que
comprende a zona de estudo. Sitúanse nos bordes dos ríos e regos ou lugares onde a capa
freática é alta. Localízanse principalmente no norte do municipio.
Correspóndense con zonas de encharcamento (Braña Rubia, Lagoa de Alcaián) case
permanente e presentan unha cuberta ben desenvolvida de Sphagnum spp. na que se
encontra representada esta formación ou comunidade vexetal.
Ditas zonas de braña encóntranse bordeadas por arbustivas da asociación Genista
berberideae- Ericetum tetralicis. cuxa composición florística é: Erica tetralix, Calluna vulgaris,
Erica ciliaris, Potentilla erecta, Genista berberidea, Ulex minor e Viola palustris
Endemismos
Deschampsia hispanica subsp. gallaecica

Centaurea ultreiae variedade bazarensis
Autor Fotografía : Xermán García Romai

EN EL PLANO MAPA AMBIENTAL, que acompaña al presente Informe, se grafían todos los hábitats (prioritarios
y no prioritarios, según Directiva 92/43/CEE presentes en el Concello de Coristanco a Escala 1:15.000

Ecoloxía: En brezais húmidos e brañas
Genista berberidea
Ecoloxía: En lugares húmidos, tremedais e turbeiras. Característica da asociación Genisto
berberidea-Ericetum tetralicis
Centaurea ultreiae, en perigo de extinción Ecoloxía: Restrinxida ás inmediacións do Monte
Castelo, medra sobre rochas ultrabásicas, no afloramento de gabros do Monte Castelo, na
divisoria dos concellos de Coristanco, Tordoia, Val do Dubra e Santa Comba,
Centaurea ultreiae variedade bazarensis
Ecoloxía: É exclusiva do Monte de Castelo, nunha zona próxima ó pobo de Bazar (Santa
Comba). Recomendase dende o ISA a sua protección integral asi como un estudio para
avaliar o seu estado e un plan de seguimento da poboacion.
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Ecosistemas de Brañas
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3.2 PAISAXE
A paisaxe é un dos baluartes do Concello de Coristanco e está chamado a ser un recurso a
potenciar e aproveitar, recaendo nel boa parte do desenvolvemento socioeconómico do
concello. Por iso, o PXOM fai una especial consideración da paisaxe, no Documento Estudio
do Medio Rural e Modelo de Asentamento no epigrafe nº7 ESTUDO DA PAISAXE.
Así, dende o PXOM búscase “fomentar as potencialidades ambientais e paisaxísticas como
fonte de novos recursos económicos así como o mantemento das actividades económicas
tradicionais, xa que do equilibrio de ámbalas dúas depende o futuro de Coristanco”. Dende
unha perspectiva ambiental máis xenérica engádense outras pautas de actuación como a
“defensa dos valores naturais e medioambientais”, para o que se protexerán “as zonas máis
sensibles a posibles impactos medioambientais”, que entre outros, posúan valores ecolóxicos

Existe un interese xeral da sociedade en impedila perda ou degradación da paisaxe, se
cadra porque a acción do home no derradeiro século repercutiu no medio de xeito
dificilmente reversible. De feito, hoxe en día, cóntase con lexislación en materia sectorial e de
ordenación territorial que impón a conservación da paisaxe ou, no seu caso, a corrección de
impactos negativos sobre ela.
Por medio do análise preténdese definir e buscar explicación sobre os elementos e
motivos que fixeron posible unha determinada paisaxe, para posteriormente chegar a unhas
conclusións que axuden a ordenar este territorio, e impedir que o valor atribuído á paisaxe se
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perda e favorecer unha relación harmónica e respectuosa entre o home e o seu entorno,
promovendo un uso racional e ordenado do territorio.

ou paisaxísticos singulares (Río Anllóns, Río Grande, Lagoa de Alcaian ou Braña Rubia, Coto
No estudo das distintas unidades de paisaxe apréciase a variedade e riqueza do paisaxe

de Verdes, as paisaxes agrarias, ...).

Como criterio de aplicabilidade no solo rústico proponse a “protección das áreas de interese calidade está moi ligada ás características da súa contrastada xeomorfoloxía, e á inmediata
ambiental en xeral, e paisaxístico, en particular, coidando de non producir operacións presenza do mar, que produciu variados e interesantes complexos naturais. É polo tanto un
incontroladas e abusivas que esgoten os recursos e poidan crear impactos irreparables para o valor que está moi condicionado polo mantemento dos valores ambientais e naturais.
medio e para a explotación dos recursos a longo prazo.
Os proxectos a desenvolver polo PXOM deben considerar a integración paisaxística da
totalidade do concello, non só elementos puntuais. Han de protexerse tamén os contornos dos
elementos estratéxicos identificados, favorecendo a continuidade destas áreas e a súa fusión
natural co resto do territorio.

A paisaxe de Coristanco, está dominada polas
seguintes unidades paisaxísticas que interveñen nos
conxuntos ou concas visuais:
-

Unidade Paisaxística de Bergantiños Alto

Trátase dunha unidade cun relevo pronunciado que

Faise necesario levar a cabo unha serie de medidas de concienciación social que por un lado
xustifiquen a necesidade de protección das áreas de interese paisaxística, e por outra, fagan á
poboación pacense partícipe activa desta protección. A educación ambiental resulta clave
para facer da paisaxe un signo de identidade e por tanto un valor en alza como recurso

suavízase cara o norte. Nel podemos atopar os seguintes
hábitats de interese:
91EO* “Bosques aluviais de Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior”.

turístico.
A identidade dun lugar está intimamente relacionada cun conxunto de factores que constrúen
a paisaxe, e que son traducidos nunha imaxe ou recordo, fundamentalmente a través da vista,
pero tamén do olfacto, do oído, ou mesmo da sensación térmica.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CORISTANCO
Documento Refundido para Aprobación Definitiva

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:
- INFORME SOSTENIBILIDADE AMBIENTAL DE ACORDO AO INFORME DE CALIDADE DO ISA DO 22/02/2013 CÓDIGO 1045/2010 E A MEMORIA AMBIENTAL

3. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA

de Coristanco, na que os factores naturais son determinantes, fronte aos humanos. Esta
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-

Unidade Paisaxística de Bergantiños Baixo

Unidade Paisaxística de Soneira
Relevo con sucesión de cadeas dorsais e vales

Conta cun relevo suave, onde prácticamente non se supera una

encaixados en “U”. Os seus hábitats de interese:

pendente do 10%. É una unidade altamente humanizada, na

3110*, “Augas oligotróficas con contido de

que atopamos o núcleo de San Roque. As áreas de interese
que presenta esta unidade son:

minerais moi baixo das chanceiras areosas”.
4020,

3230, “Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de
Chenopodium rubri p.p e Bidentium p.p.”

“Queirogais

húmidos

atlánticos

de

zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica

19.

tretalix”.

3260,”Ríos do piso basal a montano con vexetación

4030, “Queirogais secos europeos”.

Rununculion fluitantis e de Callitricho batrachion”
91EO*, “Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior”.
6430, “Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chairas e dos pisos montano a O MEDIO URBANO
alpino”
6510, “Prados de sega de baixa altitude”

campo, contáronse 870 nos núcleos comúns e 1.520 no núcleo histórico.
A promoción de vivenda en réxime de protección pública foi escaso nos últimos anos.

-

Unidade Paisaxística do Río Xallas

Relevo suave, de penachaira, no que destaca o accidente do
Monte Castelo. Os seus hábitats de interese son:
3110*, “Augas oligotróficas con contido de minerais moi
baixo das chanceiras areosas”.
3150,

“Lagoas

eutróficas

naturais

con

vexetación

Magnopatamion ou Hydrocharition”.
4020, “Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas
de Erica ciliaris e Erica tretalix”.
6410, “Prados con molinias sobre substratos calcarios, É pretensión do Plan Xeral articulalas medidas tendentes a facilitalo acabado e mellora do
turbosos, ou arxilo-limosos”.
solo urbano. Sinalando áreas con déficits de urbanización. Delimitando áreas de reparto de
7510, “Depresións sobre substratos turbosos de Rhynchosporion”.
cargas e beneficios naquelas zonas pendentes de desenvolvemento integral. Formulando
7210, “Turbeiras baixas alcalinas”

propostas de ordenación que integren e resolvan a interrelación entre as distintas tramas

91DO, “Turbeiras boscosas”

urbanas, compatibilizando tipoloxías, deseñando o espazo urbano e advertindo sobre a
necesidade de resolución de problemas de detalle.
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No concello de Coristanco existen cerca de 2.390 vivendas. Segundo datos de traballo de
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O crecemento da vila de San Roque realizouse ao longo dos anos entorno a estrada AC522, formando unha estrutura débil e lineal da vila.
Esta debilidade da trama urbana en determinadas zonas de solo urbano de Coristanco
invitan á formulación de novos ámbitos de desenvolvemento tendentes a reforzar ese tecido
e a atopar un motivo de solución a problemas colaterais como poda sela necesidade dunha
determinada actividade, dotación ou infraestrutura

20.

O Plan pretende melloralo sistema viario ao obxecto de buscar alternativas a itinerarios
preexistentes en contribución facilitala conexión co Polígono Industrial proposto. Preténdese
ademais, contribuír á solvencia do sistema viario mediante a mellora e cualificación en puntos
concretos con problemas de intersección.
No que se refire a equipamentos, o Plan Xeral propón a ampliación do actual colexio de San

3.3 PATRIMONIO NATURAL
−

3.3.1 ESPAZOS NATURAIS

LIC RÍO ANLLÓNS

O Plan ten en conta a presenza de espazos naturais catalogados: LIC-ZEPVN, LIC-ZEPA, O espazo natural a destacar no concello é o formado polo río Anllóns. Incluído na Rede
Inventario de humidais de Galicia, Inventario nacional de hábitats, e non catalogados Natura 2000, con código ZEPVN-LIC/Río ANLLÓNS - ES1110015.
que conten cunha maior funcionalidade dende o punto de vista ecolóxico, como son a Lagoa O LIC e ZEPA do Río Anllóns sitúase na comarca de Bergantiños, que atravesa ao longo do
de Alcaián ou Braña Rubia e os corredores biolóxicos que representan os cursos fluviais; seu eixo maior, de este a oeste. Afecta aos municipios de Cabana de Bergantiños, Coristanco,
así como daqueles nos que se localicen especies recollidas na Lei 42/2007, do 13 de Coristanco e Carballo, e ten una superficie total de 41,58 ha.
decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, así como polo Decreto 88/2007 do 19 Este espazo desenvólvese ao longo do curso medio e baixo do río Anllóns, excluíndo o
de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas. Nestes espazos estuario propiamente dito ( que intégrase no veciño LIC Costa da Morte), esténdese entre
serán planificados os usos dun xeito compatible coas accións de conservación e Carballo e o lugar de Anllóns, nas proximidades de Coristanco. Así mesmo, compre no seu
favorecerase a protección daqueles valores naturais susceptibles de ser preservados.

tramo máis alto á parte inferior do curso Rego da Balsa e do seu maior tributario polo lado
esquerdo, o río Rosende, co seu afluente o río Grande. En conxunto, o espazo natural abarca

Incluímos a continuación os espazos do territorio de Coristanco con unhas características uns 45 km de cuncas fluviais.
ecolóxicas, paisaxísticas e ambientais merecedoras de protección.

O curso do río Anllóns é sinuoso, aínda que discorre sobre unha ampla superficie aplanada,
de maneira que o seu perfil lonxitudinal presenta, ao longo da área protexida, unha escasa
pendente global, do orde dun 0,4%, descendendo dende uns 100 m ata o nivel do mar.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CORISTANCO
Documento Refundido para Aprobación Definitiva

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:
- INFORME SOSTENIBILIDADE AMBIENTAL DE ACORDO AO INFORME DE CALIDADE DO ISA DO 22/02/2013 CÓDIGO 1045/2010 E A MEMORIA AMBIENTAL

3. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA

Roque e a obtención de solo para ampliar tamén os ceminterios do concello
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Unicamente no tramo de Verdes (Coristanco) acusa un certo encaixamento, pasando duns Ademais dos hábitats de interese comunitario (incluídos no anexo I da Directiva 92/43/CEE), o
80 a 40 m de altitude ao longo de 7,5 km e incrementando a pendente a 0,53%. Augas L.I.C. presenta importantes formacións de vexetación helofítica (principalmente carriceiras de
abaixo, nos últimos 13 km, o río recupera e intensifica súa planitude.

Phragmites australis) no seu extremo máis baixo.

Pertence á rexión Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea, subprovincia Cántabro- HABITAT 3260 . Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion e de
Atlántica e sector Galaico-Porrtugués. O dominio climático é Oceánico Húmido, en transición Callitricho-Batrachion.
a Oceánico Hiperhúmedo, cunha precipitación de 1.263 mm (estación Carballo), e unha HABITAT 4020*. Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix.
temperatura media de 12,4ºC.

HABITAT 4030. Uceiras secas europeas.
HABITAT 91EO* INCLUIDO EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 92/43 CEE. Bosques aluviais

21.

Nos pronunciados meandros do ámbito da desembocadura do río, en áreas influenciadas de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
regularmente polas mareas, existe unha boa representación de bosque de xunqueiras de Outras áreas de protección son a Lagoa de Alcaián ou Braña Rubia, na parroquia de Seavia.
marisma, rodeados por amieiros pantanosos, nel denominado “xuncal de Anllóns” e áreas
Fora das áreas baixo a influencia mareal, dous hábitats principais ocupan a maior parte dos beleza, é o Refuxio de Verdes. Neste zona, o río, divídese en numerosas canles, dando lugar
canles e as súas beiras. O bosque-galería de ribeira é o medio máis característico. Estas a un fermoso mosaico de pontes e illas, conformando un espectáculo paisaxístico de gran
formacións arbóreas a forman os amieiros, secundados por freixos, carballos e salgueiros, interese e valor que debe ser conservado no seu actual estado e sen máis intervencións
entre outro de menor porte. Restrinxidas ao caudal, sumerxidas normalmente e aflorando antrópicas que as estritamente necesarias.
parcialmente durante o verán, atópanse as praderías de augas correntes ricas en materia
orgánica. Estas praderías mostran unha cobertura importante especialmente en tramos de

− HUMEDAIS
Os humidais reflectidos no Inventario de Humidais de Galicia e localizados no Concello de

augas moderadamente profundas.
Entre os invertebrados están presentes no LIC a babosa e o coleóptero. A fauna piscícola

Coristanco, son os seguintes:

inclúe varios táxones endémicos e ameazados como a lamprea, o reo e o escalo.
As aves máis típicas do río, como o martín pescador, o merlo acuático e a lavandeira
cascadeña, están presentes en calidade de nidificantes, mentres o bosque de ribeira acolle a

Cód. IHG

Nome do humedal

Superficie (ha)

UTM X huso
29T (m)

UTM Y huso
29T (m)

1110331

Marco do Couto

38,25

522639

4774986

1110234

Lagoa de Alcaián

90,82

521178

4775238

un grande número de paseriformes. Nas marismas próximas á desembocadura nidifican aves

1110330

O Pozo

1,22

520931

4774944

acuáticas e de ribeira, entre as que aparece o ameazado escribano palustre.

1110327

Costa do Vilar

0,33

515999

4774522

1110329

A Palada

1,97

514876

4774368

En canto ós mamíferos é moi destacable a presencia de elementos propios de ambientes
fluviais, como o desmán ibérico e a nutria, así como o musgaño de Cabrera, a rata de auga,
el turón e o armiño.
Na actualidade o L.I.C. do Río Anllóns, ten un pequeno erro na súa representación gráfica ao
seu paso polo centro comercial de Carrefour, erro que co PXOM se corrixirá.
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O río Anllóns, ao seu paso pola parroquia de Verdes, forma un espazo natural de espectacular

limítrofes.
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Estudárase cada un dos mencionados humedais co fin de propor ou non a súa inclusión no Ademais, coa aprobación da proposta, a meirande parte do territorio declarado como ZEPA
PXOM de Coristanco baixo algunha figura urbanística de protección debido as súas pasaría a ser declarado tamén como Lugar de Importancia Comunitaria solapando ambas
características e valores naturais (vexetación, fauna, presenza de especies endémicas, valor figuras de protección.
paisaxístico..).
O LIC Río Anllóns (ES1110015), ao que pertence o concello de Coristanco, amplíase con
Os humedais que xa non teñen concesión mineira clasifícanse no PXOM, como Solo Rústico 287,8 ha mais á superficie actual (161,9 ha) facendo un total de superficie catalogada no LIC
de Protección de Espazos Naturais.

de 449,6 ha.
No concello de Coristanco, a ampliación repercute no aumento de 248,5 ha ao LIC Río

− AMPLIACIÓN REDE NATURA 2000

Anllóns.

22.

No ano 2012, cúmprense 20 anos dende a creación da Rede Natura 2000. Durante este
tempo de aplicación das Directivas europeas orientadas a garantir e manter a biodiversidade Ampliación da Rede Natura 2000 no concello de Coristanco:
no ámbito da Unión Europea, a Rede Natura 2000 foi incrementándose en número de lugares
concello

o 18% da superficie terrestre da Unión Europea.

Coristanco ha

Transcorridos 20 anos dende que fora promulgada a Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE), a
maioría dos Estados membros da Unión Europea aínda non completaron a designación das
áreas protexidas (Lugares de Importancia Comunitaria - LIC e Zonas de Especial Protección

Superficie Rede actual
7.946,0

Incremento

Proposta Final

ha

%

ha

%

ha

%

44,6

0,6%

248,5

3,1%

292,8

3,7%

Superficies e porcentaxes municipais de modificación da Rede Natura 2000 de Galicia con respecto ás superficies protexidas
pola Rede actual e na proposta de ampliación da Rede Natura no concello de Coristanco

das Aves - ZEPA), co cal aínda non acadaron o obxectivo de cubrir os niveis necesarios de
representatividade dos distintos tipos de hábitats, e das poboacións de especies, de interese
comunitario establecidos na Rede Natura 2000 (Comisión Europea, 2010).
Actualmente a Rede Natura 2000 de Galicia atópase composta por 59 Lugares de Interese
Comunitario (LIC) e 16 Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) abranguendo en
conxunto unha superficie de 389.566 ha, da cal o 91% é territorio continental (354.575,6 ha) e
o 9 % mariño (34.990,3 ha). Tendo en conta estas cifras, a Rede Natura 2000 continental
representa o 12% da superficie de Galicia.
Nestes momentos, se encontra en Aprobación Inicial a proposta de ampliación da Rede
Natura 2000 de Galicia, esta ampliación supón a creación de 21 novos LIC e a ampliación
da superficie de 28 LIC, mentres que 31 dos actuais LIC permanecen sen cambios na súa
delimitación. Mediante esta proposta de ampliación da Rede Natura 2000 increméntase a
superficie de LIC en 154.174,3 ha, o que supón que a superficie total destes espazos en
Galicia pasaría a ser de 528.609,1 ha, incrementándose en 102.857 ha a superficie terrestre
e en 51.318 ha a superficie de medios mariños
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e en superficie protexida, acadando actualmente 26.000 espazos, o que representa case que
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O LIC Río Anllóns (ES1110015) é un lugar de evidente carácter fluvial que mantén unha boa
representación de hábitats riparios, para o que proponse unha ampliación a través dun dos
seus ramais, ate incluír unha das brañas máis emblemáticas de Galicia: a chamada Lagoa de

-

4020*, Uceiras húmidas atlánticas de zona tépeda de Erica ciliaris e Erica tretalix

-

91EO*, Bosques aluviais de Alnus Glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Alcaián, espazo que mantén a día de hoxe unha boa representación de distintos hábitats de
turbeira e humedais continentais de carácter higro-turbófilo.

Ademais localízanse no LIC os seguintes hábitats do Anexo I da Directva 92/43/CEE non
prioritarios

Sinalar que o trazado do LIC Río Anllóns ao seu paso polo Rego da Balsa atópase mal
-

(Littorelletalia uniflorae)

Conservación da Natureza (Consellería do Medio Rural) presentando o correcto trazado do
canle.
− LAGOA DE ALCAIÁN E BRAÑA RUBIA

-

3150, Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

-

3260, Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion flultantis

son terras baixas cubertas por augas superficiais que ás veces son temporais ou
intermitentes como é este caso. Caracterízanse por ser un ecosistema de gran valor

-

4030, Uceiraas secas europeas

-

6430, Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a

medioambiental, terreos húmidos cunha capacidade de retención de auga e cunha
vexetación propia, e por elo son ecosistemas fráxiles que convén protexer.
Desgraciadamente, recentemente producíronse vertidos á braña, situación que desde o
PXOM debe resolverse e evitarse normalizando a súa situación e dándolle o valor ambiental

23.

e de Callitricho-Batrachion

Outras áreas de protección son a Lagoa de Alcaián ou Braña Rubia, na parroquia de Seavia,
ó pé do monte Bubela. Trátase de humedais que merecen unha mención especial xa que

3110, Augas oligotrofas con contido de minerais moi baixo das chairas areosas

alpino
-

7230, Turbeiras baixas alcalinas

-

9230, Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

que se merece este entorno natural de gran beleza, no que temporalmente habitan aves
Xa fora da rede Natura 2000 no concello ademais dos hábitats mencionados anteriormente,

migratorias.

existe representación dos seguintes:
− HABITATS
-

7150, Depresións sobre sustratos turbosos de Rhynchosporion

-

8230, Rochedos silicios con vexetación pioneira de Sedo-Scleranthion ou de Sedo

A DC 92/43/CEE describe entre os hábitats de interese comunitario, os “tipos de hábitats
naturais prioritarios” como tipos de hábitats naturais ameazados de desaparición presentes
no

territorio

considerado

no

artigo

2,

cuxa

conservación

supón

unha

especial

albi-Veronicion dillenii

responsabilidade para a Comunidade, habida conta da importancia da proporción da súa
área de distribución natural incluída no territorio considerado no artigo 2. Estes tipos de
hábitats naturais prioritarios sinálanse cun asterisco (*) no Anexo I".
No concello de Coristanco e dentro do LIC “Rio Anllóns” da Rede Natura 2000 e a súa
Ampliación localízanse os seguintes hábitats naturais prioritarios ameazados:
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cartografiado pola Rede Natura 2000, o concello fixo unha alegación á Dirección Xeral de
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CRITERIOS E RECOMENDACIÓNS PARA A CONSERVACIÓNS DOS HÁBITATS
O presente anexo contén un conxunto de criterios e recomendacións para o mantemento e
protección dos hábitats de interese comunitario localizados no territorio municipal de

24.

Coristanco.
A este respecto, a identificación xeorreferenciada é a indicada no Mapa Ambiental do
Informe de Sostibilidade Ambiental, independentemente da súa inclusión ou non en áreas

Os obxectivos e criterios que se definen para cada hábitat ou conxunto de hábitats
refunden as intencións que dimanan da lexislación sectorial de conservación da natureza e
da biodiversidade, en especial, a Lei 42/2007 de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e
da Biodiversidade, do Decreto 88/2007, de 19 de abril, polo que se regula o catálogo
galego de especies ameazadas, e da Lexislación de Ordenación do Territorio, en especial,
o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, en tramitación.
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declaradas de Lugar de Interese Comunitario (LIC).

CONCELLO

CORISTANCO

Actuacións que
son susceptibles
de xerar un
estado de
conservación
favorable dos
hábitats de
interese
comunitario, ou a
súa recuperación
Actuacións que
non supoñen
unha afección
significativa
sobre o estado
de conservación
dos hábitats de
interese
comunitario

HÁBITATS: 3110, 3150, 4020*

HABITATS: 4030, 4090,E 8230

1.0 Impedir toda deterioración adicional e protexer e mellorar o estado dos
ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas necesidades de auga, dos
ecosistemas terrestres e humidais directamente dependentes dos ecosistemas
acuáticos.
2.0 Manter a integridade e conservar a funcionalidade de ecosistemas húmidos que
proporcionan o medio acuático vital para a reprodución dos anfibios.
3.0 Conservar a gran variedade de hábitats e de especies de interese para a
conservación que son propios dos humidais e que os converten en elementos clave na
conservación da biodiversidade.
4.0 Fomentar o mantemento nun estado de conservación favorable das turbeiras de
cobertor, turbeiras altas e matogueiras húmidas, polo seu importante papel estratéxico
na mitigación do cambio climático ao funcionaren como reservorios a longo prazo de
dióxido de carbono e metano.
1.0 Eliminación das verteduras directas de calquer tipo sobre as lagoas ou turbeiras,
así como as realizadas nos seus cauces de alimentación que non conten coa debida
autorización.
2.0 Conservación e recuperación dos hábitats lacunares (Nat-2000 3110, 3120, 3130,
3140, 3150, 3160), e en especial as actuacións encamiñadas a aumentar a
conectividade e da permeabilidade cos hábitats adxacentes.
3.0 O control e erradicación de especies invasoras presentes nos medios húmidos
continentais.
4.0 Restauración de matogueiras húmidas, turbeiras e marxes de lagoas continentais
que foron degradados debido a plantacións forestais con especies alóctonas.
1.0 A xestión das formacións arbóreas de carácter alóctono (piñeirais, eucaliptais)
situadas sobre turbeiras orientada cara á rexeneración natural destes ecosistemas,
contemplando que as cortas que poidan ser autorizadas deberán realizarse de forma
manual para evitar calquera alteración sobre o solo e sobre o rexenerado dos hábitats
turfófilos.
2.0 As actividades tradicionais de pastoreo existentes antes da entrada en vigor do
presente plan nas matogueiras húmidas (Nat-2000 4020*, 6230*), que posúan unha
carga gandeira axeitada para que non supoñan una mingua significativa na estrutura,
funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais e das áreas
prioritarias das especies de interese para a conservación.

1.0 Mantemento nun estado de conservación favorable dos hábitats naturais e das
especies de interese para a conservación que albergan as matogueiras e medios
rochosos, facendo un especial fincapé no fomento da súa continuidade minimizando a
fragmentación dos mesmos debido ao seu papel como corredores de biodiversidade.
2.0 Preservación dos compoñentes da xeodiversidade do territorio.
3.0 Fomento da conservación e uso sostible dos hábitats cavernícolas e das
poboacións de especies residentes nos mesmos sobre calquera outra actividade que
poida desenvolverse nos ecosistemas subterráneos.
4.0 Conservación dos ecosistemas orófilos de alta montaña como medidas de
adaptación con respecto aos procesos de cambio global.
5.0 Conservar e, no seu caso, restaurar os compoñentes biolóxicos, xeolóxicos,
xeomorfolóxicos, hidrolóxicos, paleontolóxicos e arqueolóxicos dos ecosistemas
subterráneos
1.0 Fomento de medidas de conservación e recuperación dos hábitats herbáceos e
arbustivos (Nat-2000 4030, 4060, 4090, 5120, 5230*, 6160, 6170, 6210*, 6220*,
6230*), así como os rochosos e subterráneos (Nat-2000 7220*, 8130, 8210, 8220,
8230, 8240*, 8310), encamiñadas especialmente a aumentar a conectividade e a
permeabilidade cos hábitats adxacentes.
2.0 Establecemento de medidas de control e erradicación de especies invasoras
presentes nos medios arbustivos.
3.0 Restauración dos hábitats de matogueiras e medios rochosos en lugares onde
foron degradados debido a plantacións forestais con especies alóctonas (Eucalyptus,
Pinus, Pseudotsuga, Quercus rubra, etc).
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1.0 As actividades tradicionais de pastoreo nas matogueiras (Nat-2000 4030, 4060,
4090), existentes antes da entrada en vigor do Plan Director da Red Natura 2000 en
Galicia, que posúan unha carga gandeira axeitada para que non supoñan una
alteración significativa sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica
dos ecosistemas naturais e das áreas prioritarias das especies de interese para a
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Obxectivos de
conservación

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.
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HÁBITATS: 3110, 3150, 4020*

HABITATS: 4030, 4090,E 8230

1.0 O uso de embarcacións recreativas ou deportivas en humidais lacunares, salvo autorización
expresa por parte do organismo autonómico competente en materia de conservación da natureza.
2.0 A vertedura de zurros e residuos agrícolas ou industriais directamente sobre o medio acuático, así
como sobre hábitats de interese comunitario.
3.0 O desecamento ou sangrado de charcas, lagoas, turbeiras ou calquera outro tipo de humidal
continental sen a autorización do organismo autonómico competente en materia de conservación da
natureza.
4.0 A realización de rozas manuais sobre turbeiras, queirogais húmidos, brañas e lagoas sen
autorización expresa do organismo autonómico competente en materia de conservación da natureza.
5.0 A destrución, subsolado, sangrado, rozas mecánicas que poidan levar consigo unha alteración
significativa da estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais
lacunares (Nat-2000 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160), brañas e turbeiras (Nat-2000 4020*,
6230*, 7110*, 7130*, 7140, 7150, 7210*, 91D0*).
6.0 O depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas sobre os tipos de hábitats dos
humidais continentais.
7.0 Os cambios de uso que afecten significativamente á estrutura, funcionamento e composición
taxonómica dos ecosistemas naturais húmidos, especialmente daqueles que constitúan tipos de
hábitat de interese comunitario, ou das áreas prioritarias das especies de interese para a
conservación dos humidais.
8.0 A creación de novos pasteiros ou terreos de labor, cando supoñan a destrución ou redución
significativa da superficie ocupada por hábitats húmidos protexidos ou ben das áreas prioritarias das
especies de interese para a conservación dos humidais.
9.0 A eliminación de sebes e bosquetes nas áreas húmidas de aproveitamento agrícola ou gandeiro.
10.0 O uso de biocidas sobre os hábitats húmidos protexidos e das especies de interese para a
conservación dos humidais.
11.0 A fumigación non autorizada con equipos aéreos sen autorización do organismo competente en
materia de conservación da natureza.
12.0 A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados xeneticamente, cando
poidan afectar ao acervo xenético das especies de interese comunitario, ou ben poidan exercer fronte
a estas unha maior competencia polo aproveitamento dos recursos naturais.
13.0 Introducións de espécimes alóctonos de carácter invasor que poidan provocar unha alteración
significativa sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais
húmidos ou sobre as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación dos humidais.
14.0 As novas plantacións que poidan xerar unha afección significativa sobre a integridade do espazo
natural, sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais
húmidos continentais ou sobre as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación,
incluíndo especialmente a repoboación ou plantación de espécimes alóctonos con exemplares de
Eucalyptus, Pinus, Pseudotsuga, Quercus rubra, etc.
15.0 A circulación e o uso de maquinaria forestal sobre hábitats de humidais continentais do anexo I
da DC 92/43/CEE ou areas prioritarias de especies de interese para a conservación, sen a
autorización expresa do organismo autonómico competente en materia de conservación da natureza.
16.0 O depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos forestais sobre hábitats
de humidais continentais do anexo I da DC 92/43/CEE ou areas prioritarias de especies de interese
para a conservación.
17.0 A disposición de trampas nos cauces interiores de turbeiras e matogueiras húmidas como
método de captura incontrolada de exemplares de invertebrados para ser empregados como
reclamos nas actividades de pesca deportiva.

1.0 Os cambios de uso que afecten significativamente á estrutura, funcionamento e
composición taxonómica das matogueiras e medios rochosos, ou das áreas
prioritarias das especies de interese para a conservación.
2.0 A creación de novos pasteiros ou terreos de labor, cando supoñan a destrución
ou redución significativa da superficie ocupada por hábitats protexidos de
matogueiras e medios rochosos ou ben das áreas prioritarias das especies de
interese para a conservación.
3.0 A eliminación de sebes e bosquetes nas áreas ocupadas por matogueiras de
aproveitamento gandeiro.
4.0 O uso de biocidas sobre os hábitats protexidos de matogueiras e medios
rochosos e das especies de interese para a conservación.
5.0 A fumigación non autorizada con equipos aéreos sen autorización do organismo
competente en materia de conservación da natureza.
6.0 A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados
xeneticamente, cando poidan afectar ao acervo xenético das especies de interese
comunitario, ou ben poidan exercer fronte a estas unha maior competencia polo
aproveitamento dos recursos naturais.
7.0 Introducións de espécimes alóctonos de carácter invasor que poidan provocar
unha alteración significativa sobre á estrutura, funcionamento e composición
taxonómica das matogueiras e dos medios rochosos ou sobre as áreas prioritarias
das especies de interese para a conservación.
8.0 O depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas sobre os tipos de
hábitats naturais de matogueiras e medios rochosos.
9.0 As novas plantacións que poidan xerar unha afección significativa sobre a
integridade do espazo natural, sobre a estrutura, funcionamento e composición
taxonómica dos ecosistemas naturais de matogueiras e medios rochosos ou sobre
as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación, incluíndo
especialmente a repoboación ou plantación de espécimes alóctonos.
10.0 As rozas, desbroces e outros laboreos mecánicos, así como o uso do lume nos
hábitats arbustivos, que causen unha modificación da súa estrutura, composición ou
funcionamento, e que en consecuencia afecten significativamente ao seu estado de
conservación, así como ás poboacións das especies de interese para a
conservación presentes nos hábitats arbustivos.
11.0 As rozas ou laboreos mecánicos, así como os subsolados en liña de máxima
pendente, cando poidan xerar un incremento significativo da erosión do solo.
12.0 A circulación e o uso de maquinaria forestal sobre hábitats de matogueiras e
medios rochosos do anexo I da DC 92/43/CEE ou areas prioritarias de especies de
interese para a conservación, sen a autorización expresa do organismo autonómico
competente en materia de conservación da natureza.
13.0 O depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos
forestais sobre hábitats de matogueiras e medios rochosos do anexo I da DC
92/43/CEE ou areas prioritarias de especies de interese para a conservación.
14.0 A vertedura de zurros e residuos agrícolas ou industriais directamente sobre os
hábitats de interese comunitario de matogueiras e medios rochosos.
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Actuacións que
afectan de
forma
significativa ao
estado de
conservación
dos hábitats de
interese
comunitario
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CORISTANCO

Actuacións que
son susceptibles
de xerar un
estado de
conservación
favorable das
especies de
interese para a
conservación, ou
a súa
recuperación
Actuacións que
non supoñen
unha afección
significativa
sobre o estado
de conservación
das especies de
interese para a
conservación

Actuacións que
afectan de forma
significativa ao
estado de
conservación das
especies de
interese para a
conservación

HÁBITATS: 6430, 6510

HABITATS: 91E0*, 9230

1.0 Conservación da elevada diversidade de especies de herpetofauna que alberga o
territorio galego, especialmente no que á presenza de endemismos se refire.
2.0 Fomento do estado de conservación dos hábitats que albergan especies de
anfibios e réptiles de interese para a conservación.
3.0 Evitar a introdución e expansión de espécimes exóticos de carácter invasor que
poidan afectar ao estado de conservación das poboacións das especies de
herpetofauna de interese para a conservación.

1.0 Asegurar a conservación da diversidade de especies vexetais que alberga o territorio galego,
especialmente no que á presenza de endemismos se refire.
2.0 Fomento do mantemento dun estado de conservación favorable dos hábitats naturais e
seminaturais que albergan especies de flora de interese para a conservación.
3.0 Evitar a introdución e expansión de espécimes exóticos de carácter invasor que poidan
afectar ao estado de conservación das poboacións das especies de interese para a
conservación.
4.0 Apoiar as actividades agrícolas e gandeiras tradicionais que non supoñan unha mingua
significativa no estado de conservación das áreas prioritarias das especies de flora de interese
para a conservación nin dos seus hábitats.

1.0 Control da contaminación, reparación de caneiros e canles laterais tradicionais,
eliminación de obstáculos e barreiras nos cauces fluviais, restauración do bosque
ripario, así como calquer outra actuación sobre os corredores fluviais que permita
restaurar ou manter a dinámica, distribución e hábitats das poboacións fluviais de
anfibios e réptiles de interese para a conservación.
2.0 Erradicación e control de especies invasoras que afecten significativamente á
dinámica, distribución e aos hábitats das poboacións das especies de herpetofauna de
interese para a conservación
1.0 Controlar o emprego de biocidas para o control de pragas, tendo en conta que a
súa aplicación non afecte de xeito significativo á dinámica, distribución e hábitats das
especies de herpetofauna de interese para a conservación.
2.0 As actividades agrícolas e gandeiras tradicionais de baixa intensidade e
compatibles co mantemento da dinámica e da área de distribución naturais das
poboacións das especies de herpetofauna de interese para a conservación e dos
hábitats das mesmas.
3.0 Os cerramentos e valados conformados por especies vexetais autóctonas, ou por
muros de pedra que manteñan os tipos tradicionais da zona, e que non impidan a
circulación da fauna silvestre, permitindo a conectividade e a permeabilidade das
especies de interese para a conservación
1.0 Destrución, subsolado, desecación, sangrado, rozas mecánicas, contaminación,
ou calquera outra actuación que cause unha afección significativa sobre a superficie,
estrutura, composición ou función dos corredores fluviais e humidais continentais
(lagoas, turbeiras, matogueiras húmidas) que albergan especies de anfibios e réptiles
de interese para a conservación
2.0 Calquera actuación sen autorización sobre as especies de herpetofauna de
interese para a conservación co propósito de darlles morte, capturalas, perseguilas ou
molestalas intencionadamente, incluíndo ás súas larvas e ovos, nas súas tobeiras ou
áreas de reprodución, invernada, muda, repouso e alimentación.
3.0 O desenvolvemento de actividades intensivas de agricultura, gandería e
silvicultura, que causen un deterioro ou mingua significativa da dinámica e distribución
naturais das poboacións das especies de herpetofauna de interese para a
conservación, así como dos hábitats das mesmas.
4.0 Os cambios de uso que afecten significativamente á estrutura, composición
taxonómica e funcionalidade dos hábitats de interese comunitario de matogueiras e
medios rochosos que constitúen áreas prioritarias para diversas especies de
herpetofauna de interese para a conservación.
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1.0 Control, mitigación e no seu caso erradicación de especies invasoras que afecten á
dinámica, distribución e hábitats das poboacións das especies de flora de interese para a
conservación.
2.0 Posta en marcha de bancos de xermoplasma que aseguren a conservación ex-situ de xeito
que se posúa na medida do posible unha mostra adecuada da variabilidade xenética
poboacional da flora de interese para a conservación.

1.0 As actividades agrícolas e gandeiras tradicionais de baixa intensidade e compatibles co
mantemento da dinámica, da distribución e dos hábitats das poboacións das especies de flora
de interese para a conservación nin dos hábitats das mesmas.

1.0 A redución, fragmentación, degradación ou destrución dos hábitats das áreas prioritarias das
especies de flora de interese para a conservación.
2.0 A recolección, corta, mutilación, arranque, destrución, ou calquera outra acción directa na
natureza sobre os individuos completos ou parte deles, así como a recolla das súas sementes,
pole ou esporas, das especies de flora de interese para a conservación.
3.0 O sobrepastoreo, a artificialización dos terreos ou calquera outra acción que cause unha
mingua significativa na dinámica, distribución e hábitats das poboacións das especies de flora de
interese para a conservación.
4.0 A herborización incontrolada e sen autorización de especies de flora de interese para a
conservación.
5.0 Calquera modificación (rozas, desbroces e outros laboreos mecánicos, uso do lume, etc.) da
estrutura, composición ou funcionamento dos hábitats arbustivos naturais e seminaturais, que
afecte significativamente á dinámica e distribución das poboacións das especies de interese
para a conservación presentes.
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Obxectivos de
conservación
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3.3.2 VEXETACIÓN
FLORA DE INTERESE PRESENTE NO CONCELLO

Bosque caducifolio

Á maior parte da zona de estudo correspóndelle este tipo de bosque como vexetación No que se refire á flora de interese, sinalar que segundo a información proporcionada polo
potencial, se ben na actualidade a súa representación áchase reducida, debido Sistema de Información Territorial da Biodibersidade (SITEB), as cuadrículas de 10x10 onde
fundamentalmente á acción antrópica e a introdución de especies forestais de crecemento se engloba o concello de Coristanco son o ámbito das seguintes especies que se encontran
rápido, fundamentalmente as especies de Pinus pinaster subespecie atlántica e o Eucaliptus incluídas no Catálogo de Especies Ameazadas ( Decreto 88/2007 do 19 de abril polo que se
globulus, as cales foron desprazando os rodais (carballeiras) de carballos, os soutos de regula o Catálogo Galego de especies Ameazadas –modificado polo Decreto 167/2011, de 4
de agosto), coa categoría que se especifica:

Domina habitualmente o carballo común, o bidueiro e o castiñeiro. Tamén aparecen rodais de

(V) Vulnerable

(E) En perigo de extinción

especies que habitualmente forman parte do sotobosque como a avelaira e o hérbedo.

FLORA

A ausencia de bosques monoespecíficos de castaño explícase pola gran incidencia que tivo a

Centaurea ultreiae

E

Euphorbia uliginosa

E

Ripisilvas

Isoetes fluitans

E

Destacan: Betula celtiberica, Salix atrocinerea, Laurus nobilis, Quercus robur, Corylus

Lycopodiella inundata

E

Narcissus asturiensis

V

Sphagnum pulaesii

V

Spiranthes aestivalis

V

enfermidade da tinta. Así moitos castaños morreron, os soutos quedaron abandonados e
nuns casos foron repoboados con especies de crecemento rápido.

avellana, Juncus conglomeratus.
Tamén destacan, sobre todo na zona da lagoa de Alcaián, as especies de matogueiras de
herbáceas graminiformes.

Prados de sega
Os prados de sega son moi abundantes, a miúdo extensos, en todo o territorio que

28.

CGEA

Sistema de Información Territorial da Biodibersidade (SITEB).
Cuadrícula 10x10. Concello de Coristanco

comprende a zona de estudo. Sitúanse nos bordes dos ríos e regos ou lugares onde a capa O Atlas da Flora Vascular Ameazada de España (cuadrículas 1x1), inclúe as seguintes
especies citadas anteriormente: Centaurea ultreiae, Euphorbia uliginosa, Lycopodiella
freática é alta. Localízanse principalmente no norte do municipio.
inundata e Spiranthes aestivalis.
Ecosistemas de Brañas
Correspóndense con zonas de encharcamento (Braña Rúbia, Lagoa de Alcaián) case
permanente e presentan unha cuberta ben desenvolvida de Sphagnum spp. na que se
encontra representada esta formación ou comunidade vexetal.
Ditas zonas de braña encóntranse bordeadas por arbustivas da asociación Genista
berberideae- Ericetum tetralicis. cuxa composición florística é: Erica tetralix, Calluna vulgaris,
Erica ciliaris, Potentilla erecta, Genista berberidea, Ulex minor e Viola palustris
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3.3.3 FAUNA

inverno e os pasos migratorios por un gran número de paseriformes, entre os que aparece o

3.3.3.1 LIC Rio Anllóns

ameazado escribente das canaveiras (Emberiza schoeniclus).

Entre os invertebrados forestais incluídos no anexo II da Directiva Hábitats e que están En canto aos mamíferos é moi destacable a presenza de elementos propios de ambientes fluviais e
presentes no LIC Rio Anllóns son a lesma (Geomalacus maculosus) e o coleóptero ribeiregos, como o desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) e a lontra (Lutra lutra) recollidos no Anexo
(Lucanus cervus).

II da Directiva Hábitats, así como a musaraña de Cabrera (Neomys anomalus), a rata de auga

A fauna piscícola inclúe varios taxons endémicos e ameazados, como a lamprea (Arvicola sapidus), o tourón (Mustela putorius) e o armiño (Mustela erminea).
(Petromyzon marinus) o reo (Salmo trutta trutta), a anguía (Anguilla anguilla) e a boga do
Douro (Chondrostoma duriense).

3.3.3.2 Fauna no Concello de Coristanco

Doce especies de anfibios e polo menos 8 de réptiles localízanse no ámbito do LIC, A continuación exponse un listado da fauna presente no concello de Coristanco e que aparecen

29.

entre os que se contan endemismos como a píntega rabilonga (Chioglossa lusitanica), o incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007 do 19 de abril, modificado
tritón ibérico (Triturus boscai), a ra patilonga (Rana iberica) e o lagarto das silveiras polo Decreto 167/2011, do 4 de agosto), así como a súa clasificación no “Libro Rojo”, na Lei 42/2007
(Lacerta schreiberi). As aves máis típicas do río, como o picapeixe (Alcedo atthis), o e o RD 139/2011.
calidade de nidificantes, mentres que o bosque ripario acolle un gran número de destas especies, escollendo sempre a protección máxima segundo as leis.
paseriformes, como papuxas (Sylvia spp.), picafollas ibéricos (Phylloscopus ibericus), LENDA
ferreiriños (Parus spp.), estreliñas riscadas (Regulus ignicapillus) e ouriolos (Oriolus
oriolus) durante a época de cría, así como rousiñois bravos (Cettia cetti), tordos (Turdus
spp.) e ubalos (Carduelis spinus), entre outros, durante o inverno. Nas marismas

EN
PERIGO

CASE
VULNERABLE PROT.
AMEAZADA RARA
ESPECIAL

próximas á desembocadura nidifican aves acuáticas e ribeiregas como o rascón (Rallus

PE/E/ANEXO
II

CA/ANEXO V

R/V/ANEXO III

P.ESP/ANEXO
IV

PREC.
MENOR

SEN
CLASIFICAR
DATOS
INSUFICIENTES

PM/ANEXO VI k/DD/SC

aquaticus), o lavanco (Anas platyrhynchos) e a folosa das canaveiras (Acrocephalus
scirpaceus), e son tamén ocupadas durante o inverno e os pasos migratorios por un gran INVERTEBRADOS
número de paseriformes, entre os que aparece o ameazado escribente das canaveiras
(Emberiza schoeniclus).

GRUPO
INVERT.

NOME CIENTÍFICO
Geomalacus maculosus

ambientes fluviais e ribeiregos, como o desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) e a lontra PEIXES
(Lutra lutra) recollidos no Anexo II da Directiva Hábitats, así como a musaraña de
putorius) e o armiño (Mustela erminea).
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RD
139/2011

RD
167/2011

LEI
42/2007

SC

V

ANEXO III

GRUPO
PEIXES

NOME CIENTÍFICO

LIBRO
ROJO

RD
139/2011

RD
167/2011

LEI
42/2007

VALORACION

V

Gasterosteus gymnurus
Alosa alosa

VALORACION

V

Echinus esculentus

En canto aos mamíferos é moi destacable a presenza de elementos propios de

Cabrera (Neomys anomalus), a rata de auga (Arvicola sapidus), o tourón (Mustela

LIBRO
ROJO

V

SC

V

ANEXO II
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merlo rieiro (Cinclus cinclus) e a lavandeira real (Motacilla cinerea) están presentes en Neste listado faise unha valoración propia do tipo de protección que se considera a de ter cada unha

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

-

ANFIBIOS

ANFIBIOS

NOME CIENTÍFICO

LIBRO
ROJO

RD
139/2011

RD
167/2011

LEI
42/2007

Chioglossa lusitanica

V

V

V

ANEXO II

Rana iberica

V

SC

Rana temporaria

LC

SC

Hyla arborea

NT

VALORACION

Decreto 167/2011 (Modificación do Catálogo Galego de Especies Ameazadas RD
88/2007)
- En perigo de extinción: Taxóns e poboacións catalogadas como tal no Anexo I.

ANEXO V
V

ANEXO V

AVES
GRUPO

AVES

NOME CIENTÍFICO

LIBRO
ROJO

RD
139/2011

RD
167/2011

LEI
42/2007

Milvus milvus

EN

PE

E

ANEXO IV

Vanellus vanellus

LC

Numenius arquata

EN

Gallinago gallinago

EN

Circus cyaneus

NE

Circus pygargus

V

Haematopus ostralegus

NT

Scolopax rusticola

NE

Tetrax tetrax
Emberiza
lusitanica

VALORACION

E(1)
PE

V

ANEXO IV

V

V

ANEXO IV

SC

V(1)
V(1)

V

ANEXO IV

MAMIFEROS

-

Aproveitamento discreto: Taxóns e poboacións catalogadas susceptibles de
aproveitamento discreto no Anexo III.

Libro Vermello dos Peixes Continentais de España:
-

EX (extinguida): taxón non localizado con certeza en estado silvestre nos últimos 50
anos.

-

Ex? (¿extinguida?): taxón para o que non se cumpre o requisito de 50 anos da
categoría anterior pero do que se teñe constancia do feito de que está extinguido.

-

E (en perigo): taxón en perigo de extinción e cuxa supervivencia é improbable se os
factores causais continúan actuando.

-

V (vulnerable): taxones que entrarían na categoría “En perigo” nun futuro próximo se
os factores causais continuaran actuando.

-

R (rara): taxones con poboacións pequenas que sen pertencer ás categorías “en
perigo” ou “vulnerable”, corren risco.

-

I (indeterminada): taxon que se sabe que pertence a unha das categorías “”en perigo”,
“vulnerable” ou “rara” pero da que non existe información suficiente para decidir cal é
la apropiada.

-

K (insuficientemente coñecida): taxons que se sospeita que pertencen a algunha das
categorías precedentes, aínda que non se ten certeza debido á falta de información.

-

(fora de perigo): taxons incluídos anteriormente nalgunha das categorías precedentes
pero que na actualidade se consideran relativamente seguros.

-

NA (non ameazada): taxons que non presentan ameazas evidentes.

schoeniclus
EN

E

MAMÍFEROS
GRUPO

Vunerable: Taxóns e poboacións catalogadas como tal no Anexo II.

E(1)
E(1)

SC

-

NOME CIENTÍFICO

LIBRO
ROJO

RD
139/2011

RD
167/2011

LEI
42/2007

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

V

V

V

ANEXO II

V

SC

V

ANEXO II

Myotis myotis

V

SC

V

ANEXO II

Galemys pyrenaicus

R

V

V

ANEXO V

VALORACION

LEXISLACIÓN

30.

Libro Vermello das Aves, Mamíferos e Repils de España:
Real Decreto 139/2011 para o desenrolo do Listado de Especies Silvestres en Réximen
de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas:
-

-

-

EX (extinto): certeza absoluta da súa extinción.

- EW (extinto en estado silvestre): So sobrevive en cautiverio, cultivo ou fora da súa
Especie silvestre en réxime de protección especial (PE): especie merecedora dunha
distribución orixinal
atención e protección particular en función do seu valor científico, ecolóxico e cultural,
- CR (en perigo crítico): Cun risco extremadamente alto de extinción en estado silvestre
singularidade, rareza, ou grao de ameaza, argumentado e xustificado científicamente;
nun futuro inmediato.
así como aquela que figure como protexida nos anexos das directivas e os convenios
internacionais ratificados por España, e que por cumprir estas condicións sexan EN (en perigo): Non en perigo crítico, pero enfrentado a un risco moi alto de extinción en
incorporadas ao Listado.
estado silvestre nun futuro cercano
En perigo de extinción: especie, subespecie ou poboación dunha especie cuxa
supervivencia é pouco probable se os factores causais da súa actual situación seguen
actuando.
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GRUPO

Vulnerable: especie, subespecie o poboación dunha especie que corre o risco de
pasar á categoría anterior nun futuro inmediato se os factores adversos que actúan
sobre ela non son corrixidos.

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

-

VU (vulnerable): Alto risco de extinción en estado silvestre a medio prazo.

-

NT (case ameazado): Aínda que non satisface os criterios de Vulnerabilidade, está
próximo a facelo de forma inminente ou nun futuro.

-

LC (preocupación menor): Non cumpre ningún dos criterios das categorías
anteriores.DD (datos insuficientes): A información dispoñible non é adecuada para
facer una avaliación do grao de ameaza.

-

NE (non avaliada): taxons que non foron avaliados en relación aos criterios obxectivos
proporcionados por IUCN.

ESPECIE
Centaurea ultreiae
Tetrax terax
Hyla arborea

Lei 42/2007 de 13 de Decembro de Patrimonio Natural e Biodiversidade

Rana temporaria

CATEGORÍA ZONIFICACIÓN
Área prioritaria
En Perigo
Área potencial
Área
de
En Perigo
presenza
Vulnerable
Área prioritaria
Área
de
Vulnerable
presenza
Área
de
Vulnerable
presenza

-

Anexo II: Especies animais e vexetais de interese comunitario, para cuxa conservación
é necesario designar zonas especiais de conservación.

-

Anexo IV: Especies que serán obxecto de medidas de conservación especiais en Os elementos arquitectónicos e etnográficos existentes no Concello de Coristanco, obxecto
canto a seu hábitat, có fin de asegurar súa supervivencia e súa reprodución na súa
de especial protección polas súas calidades históricas, artísticas, culturais e naturais, que se
área de distribución
Anexo IV: Especies animais e vexetais de interese comunitario que requiren unha consideran Patrimonio, e necesitan dos mecanismos apropiados que garantan a súa correcta
protección estricta

-

31.

protección e conservación, catalóganse no Documento para a Aprobación Provisional do

Anexo VI: especies animais e vexetais de interese comunitario cuxa recollida na P.X.O.M. de Coristanco, ao cal acompaña o presente Informe de Sustentabilidade Ambiental
natureza e cuxa explotación poden ser obxecto de medidas de xestión.
(I.S.A.).
O Catálogo ten carácter normativo, mais as súas determinacións son complementarias ás
determinacións que inclúe a Normativa en materia de protección do patrimonio.

3.3.3.3. Plans de recuperación/conservación que afectan ao Concello
O ámbito do concello de Coristanco non está afectado polo Plan de Recuperación do
Sapoconcho Europeo (Emys orbicularis) en Galicia; aínda que si o está polo Plan de

Consonte o establecido na Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia, os actos suxeitos a

Recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das cañaveiras (Emberiza

licenza municipal que afecten a elementos catalogados e aos seus contornos de protección,

schoeniclus lusitanica) en Galicia, aprobado mediante o decreto 75/2013, de 10 de maio

estarán sometidos a autorización preceptiva e vinculante da Consellería de Cultura

(DOGNº102, de 30/05/2013), cunha zonificación que afecta a todo o concello.
ESPECIE
Emberiza schoeniclus lusitanica
Ademais

e

segundo

as

propostas

CATEGORÍA
En Perigo
técnicas

de

ZONIFICACIÓN
Área Potencial
zonificación

dos

plans

de

conservación/recuperación de especies ameazadas que se están elaborando no Servizo de
Conservación da Biodiversidade, o ámbito de Coristanco está afectado polas seguintes
zonificacións:
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-

Morcegos cavernícolas
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Concello de

3.4 SOCIEDADE

Coristanco

Entidades de poboación

Total

Homes

Mulleres

Total

7.165

3.482

3.683

Menos de 16

641

323

318

16-64

4.466

2.302

2.164

Máis de 64

2.058

857

1.201

Ano 2010
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O termo municipal abrangue unha superficie de 141,3 km2 onde reside unha poboación de
7.165 habitantes no ano 2010 (cunha densidade de 50,7 hab./km2.) repartidos en 15

3.5. ECONOMÍA

parroquias cunha gran dispersión xeográfica, sendo a parte suroriental a menos poboada. A paisaxe do concello amosa unha realidade socioeconómica eminentemente agropecuaria
Dous son os núcleos máis importantes de poboación: San Roque (capital municipal) e que contrasta de forma radical coa versión socioeconómica que ofrecen os datos estatísticos.

A nivel parroquial o reparto da poboación e moi desigual, sendo Seavia a parroquia mais
poboada co 13% da poboación municipal (951), e sendo a de Verdes a menos poboada con
tan só un 1,1% da poboación (85).

Principais núcleos de poboación
O sector primario estaría ocupado polo 12% dos efectivos activos. O sector secundario
suporía o 45% do continxente de traballadores, dividido entre o subsector da industria (22%) e
o subsector da construción (23%). O sector servizos acollería ao restante 43% dos efectivos.
Esta contradición entre a paisaxe socioeconómica e a estatística oficial obedece en gran parte
a que as cifras non recollen unha realidade en forma de efectivos que, empregados no sector
secundario e terciario, desenvolven unha segunda actividade, non cuantificada, en actividades
agropecuarias, ao igual que xubilados, amas de casa, parados..
San Roque é o núcleo de poboación máis importante (578 habitantes) e só 12 núcleos de
poboación superan os 100 habitantes. O resto faino de forma diseminada ou en núcleos de
poboación de pequeno tamaño. A partir da estrutura por idades de Coristanco pódese
comprobar unha elevada porcentaxe de maiores de 65 anos, que triplican aos menores de
16, o que leva consigo un proceso de avellentamento da poboación
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Bormoio en Agualada.
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Distribución de usos:

Aparte da gran sona e importancia do produto estrela da horta de Coristanco, as patacas, hai

33.

3. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA

que destacar, pola súa extensión, a superficie forestal.
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Trátase dunha pirámide con forma de furna, cunha baixa natalidade, un gran continxente de É pretensión do Plan Xeral articulalas medidas tendentes a facilitalo acabado e mellora do
poboación vella e efectivos activos maduros. Exemplo dunha poboación en clara regresión solo urbano. Sinalando áreas con déficits de urbanización. Delimitando áreas de reparto de
demográfica.

cargas e beneficios naquelas zonas pendentes de desenvolvemento integral. Formulando
propostas de ordenación que integren e resolvan a interrelación entre as distintas tramas

Xunto co crecemento vexetativo, o saldo migratorio (número de inmigrantes menos o número urbanas, compatibilizando tipoloxías, deseñando o espazo urbano e advertindo sobre a
de emigrantes) completa o balance demográfico dun territorio. O concello de Coristanco ten necesidade de resolución de problemas de detalle.
un saldo migratorio negativo que se repite dende fai máis de dúas décadas.

O crecemento da vila de San Roque realizouse ao longo dos anos entorno a estrada AC-522,
formando unha estrutura débil e lineal da vila.

A perda de poboación do concello é progresiva e lenta, que de seguir así pode chegar a ter

34.

unha das densidades máis baixas de Galicia. Por elo é necesario que a través do Esta debilidade da trama urbana en determinadas zonas de solo urbano de Coristanco invitan
planeamento se reforce a estrutura social e económica do concello.
á formulación de novos ámbitos de desenvolvemento tendentes a reforzar ese tecido e a
atopar un motivo de solución a problemas colaterais como poda sela necesidade dunha
determinada actividade, dotación ou infraestrutura.

3.6. MEDIO URBANO E RURAL
campo, contáronse 870 nos núcleos comúns e 1.520 no núcleo histórico.

O Plan pretende melloralo sistema viario ao obxecto de buscar alternativas a itinerarios

A promoción de vivenda en réxime de protección pública foi escaso nos últimos anos

preexistentes en contribución facilitala conexión co Polígono Industrial proposto. Preténdese
ademais, contribuír á solvencia do sistema viario mediante a mellora e cualificación en puntos
concretos con problemas de intersección.
No que se refire a equipamentos, o Plan Xeral propón a ampliación do actual colexio de San
Roque e a obtención de solo para ampliar tamén os ceminterios do concello
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No concello de Coristanco existen cerca de 2.390 vivendas. Segundo datos de traballo de
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3.6.1. DOTACIONS E SERVIZOS MUNICIPAIS EXISTENTES

O estudio das infraestruturas sanitarias existentes reflíctese nos Planos de Información do

3.6.1.1. REDE VIARIA

PXOM de Coristanco que acompañan o presente Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA) e

O Municipio é cruzado pola estrada AC-552 da Coruña a Fisterra, a cal articula a súa sobre as que se realiza a seguinte descrición:
relación co resto da provincia. Tamén destacan a estrada local AC-421 que percorre a área
máis oriental do Municipio de norte a sur, dende A Agualada a Verdes, para seguir ruta ata



Abastecemento de Auga:

Buño; a DP-2091, que une Cereo con Xaviña pasando por Coristanco e tamén a DP-2904, Os dous núcleos principais teñen cubertos a totalidade das súas necesidades.
saíndo de San Roque cruza Seavia de norte a sur para dirixirse logo a Santa Comba.
A maioría dos núcleos rurais posúen abastecemento e os que non o teñen están situados na
A escala superior o concello sérvese da autoestrada AG-55 A Coruña-Carballo, que enlaza zona alta do municipio, o que supón certo custo. O resto dos asentamentos, en xeral grupos
coa AC-552 preto do límite municipal.

de edificacións dispersos, realizan traídas particulares ou extraen auga dos pozos.

35.

Actualmente atópase en proxecto a Vía de Alta capacidade Carballo-Berboias, que
percorre o cuadrante noroccidental do Concello, enlazando coa AG-55.
RELACIÓN DAS PRINCIPAIS VIAS DE COMUNICACIÓN

empresa Aquagest, que abastece ao núcleo de San Roque e arredores, así como con

- Rede Autonómica:

numerosas traídas veciñais nas que, en xeral, a auga non recibe tratamento.

AC-552 A Coruña-Fisterra
AC-421 Agualada-Buño

No sistema municipal, a auga é captada do río Vao (afluente do Anllóns) e impulsada, tras o

- Estradas Deputación:

seu paso pola ETAP, ao depósito de cabeceira de Carrizal (duns 690 m3), dende o que é

DP-2901 Coristanco-Cereo

distribuída ao núcleo de San Roque e arredores, mediante unha tubaxe de 200 mm de

DP-2902 Agualada-Cuns

diámetro, que discorre paralela á estrada.

DP-2903 Portoquintáns-Coristanco-Cereo
DP-2904 Coristanco-Santa Comba

O principal problema detectado é a existencia de núcleos sen servizo municipal, polo que

DP-1910 Oca-Verdes-Cances

dende o Plan Xeral proporase a conexión dalgúns deles á rede principal, mediante a

DP-1912 Coristanco-Rus

execución dun depósito regulador na parte sur do concello que se conectará á ETAP

DP-1911 Soutullo-Coristanco-Rus

existente a través dunha impulsión. Este novo ramal a executar no sistema de San Roque,
implica a necesaria ampliación da ETAP e do bombeo do río existentes.

3.6.1.2. ABASTECEMENTO E SANEAMENTO


Ademais, na análise do sistema municipal actual, detéctase a necesidade de aumentar a

Infraestruturas sanitarias:

capacidade de regulación do depósito de cabeceira de Carrizal que abastece ao núcleo de

A súa importancia radica en que son bos indicadores do estándar da calidade de vida dos San Roque.
habitantes, así como a calidade ambiental do medio natural. É por isto que este tipo de
infraestruturas son moi demandadas pola sociedade; demandas que costa moito cubrir cando Nalgunhas redes veciñais con problemas propuxéronse novas captacións e/ou depósitos.
se trata dunha poboación dispersa no territorio. Este motivo de dispersión, así como un medio
físico e xeográfico determinado, condicionan as políticas sobre esta materia.
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O concello de Coristanco conta cunha traída municipal, xestionada actualmente pola
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 Saneamento de Augas Residuais:
O concello de Coristanco non ten un saneamento conxunto, é dicir, o saneamento
faise nos principais núcleos de poboación. A poboación eminentemente agrícola
utiliza o pozo negro ou fosa séptica.
Moitos dos núcleos rurais do concello teñen unha rede de saneamento, aínda que o
seu vertido sen ningunha depuración faise directamente.

36.

Na actualidade o concello conta con dúas EDAR en funcionamento. Unha é a de
Conles, na parroquia de Traba e outra sitúase na parroquia de Oca.
Tamén está en construción a EDAR de Ardaña, no concello de Carballo na zona do
Río Grande na Agra de Noví, e dará servizo a uns 2.000 habitantes dos concellos de
civil foi deseñada para 4.000 habitantes. Os novos colectores recollerán as augas
fecais das parroquias carballesas de Rus e Ardaña e a colindante de Erbecedo de
Coristanco.

O Plan contempla como actuacións no sistema viario a previsión de novos trazados:

En proceso de proxecto atópase a EDAR de Vilaverde que pretende resolver os
problemas de vertidos de augas residuais nas parroquias de Cereo e Valencia, cunha

ACCIÓNS NO SISTEMA VIARIO
SXV-1

Intersección viaria e estrada municipal de acceso a Sector I1

SXV-2

Vía de servizo paralela á AC-552

SLV-3

Mellora da pista de Couso a Currás

capacidade para 1.000 habitantes equivalentes.
SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES
Compoñen este sistema as zonas do territorio destinadas a espazos libres e zonas
verdes de lecer, parques e xardíns así como prazas de carácter urbano. Os
equipamentos e espazos libres ocupan un papel importante xa que están
directamente asociados co estado de benestar dos ciudadáns.
Dende o PXOM considérase que é necesario reforzar os equipamentos de espazos
libres e rehabilitar espazos degradados. O plan aproveita a oportunidade de redefinir
a área urbana de Coristanco, e coser ámbitos dentro dela, por medio da rexeneración
e posta en valor dos espazos baleiros deseñando unha rede de espazos libres.
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Carballo e Coristanco, unha cifra que se duplicará de cara ao futuro porque a obra
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3.7. ENERXÍA INFRAESTRUTURA DE ELECTRICIDADE E ALUMEADO PÚBLICO

DOG Núm. 234 Viernes, 9 de diciembre de 2011 Pág. 36111

No concello atopamos no río Calvar a Hidroeléctrica del Batán que conta cunha potencia de

Consellería de Economía e Industria

240 kW. Ademais Coristanco conta na actualidade co Parque eólico de Castelo tamén entre

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se

os concellos de Tordoria e Santa Comba, ese parque ten una potencia de 16,5 MW e 25 ordena la publicación en el Diario Oficial de Galicia del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 22 de
aeroxeradores. En proceso de execución atópase o Parque Eólico de FonteSilva, nos

septiembre de 2011, por el que se aprueba definitivamente el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal
denominado Parque Eólico Ampliación Fontesilva, así como de las disposiciones normativas contenidas en el

concellos de Coristanco e Santa Comba, trátase dun parque cunha potencia total de 27,60 mencionado proyecto.
MW.

Estas áreas representan as zonas de maior altitude topográfica, fitos paisaxísticos segundo as

37.

técnica de instalacións solares e fotovoltaicas co fin de aproveitar ao máximo a enerxía solar,

En todo caso, dende o punto de vista medioambiental, se ben constitúe un impacto visual

cuxa utilización está regrada polo recente C.T.E (Código Técnico da Edificación), RD

importante debido a súa ampla conca visual, ten aprobado o seu correspondente Estudio de

314/2006

Impacto Ambiental.

A enerxía eléctrica que se obtén da forza do vento é un dos recursos en
desenvolvemento. Algúns dos atractivos deste tipo de enerxía é o seu carácter renovable e
non consuntiva, é dicir, que non consume recursos, autóctona, xa que se desenvolve no

3.8. CICLO DE MATERIAIS. XESTIÓN DE RESIDUOS NO CONCELLO
CORISTANCO
TIPO

2000

2005

2008

2009

2010

2011

1.413,90

1.281,60

1.281,60

1.281,60

1.281,60

1.281,60

…

0

0

0

0

0

Vidrio

158,1

143,7

143,7

143,7

143,7

143,7

Papel e Cartón

255,7

231,9

231,9

231,9

231,9

231,9

0

0

0

0

0

0

176,1

160,2

160,2

160,2

160,2

160,2

0

0

0

0

0

0

RECOLLIDA

lugar e non xeradora de emisións contaminantes.

Non selectiva

 Infraestruturas de Enerxía Eólica:
Na actualidade está en funcionamento o Parque Eólico de Castelo, situado entre
Coristanco, Tordoria e Santa Comba cunha potencia de 16,5 MW e 25 aeroxeradores.
DOG Núm. 224 Lunes, 16 de noviembre de 2009 Pág. 17.712

Orgánica

DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Pilas

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Envases e

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se

Plásticos

aprueba el proyecto de ejecución del Parque Eólico Fontesilva, situado en los ayuntamientos de Santa Comba y
Coristanco (A Coruña), promovido por Desarrollos Eólicos, S.A. (Expediente IN661A 07/01).

ANO

Outros tipos

En proceso de execución atópase a ampliación do Parque Eólico de FonteSilva, nos
concellos de Coristanco e Santa Comba, trátase dun parque cunha potencia total de 27,60
MW, con todos los trámites ya aprobados, según publiacion del DOGA del 28/12/2010y

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos Locales
(..) Dato non dispoñible

sometido favorablemente a Evaluacion de Impacto Ambiental

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística
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Co obxectivo de minimizar os recursos non renovables no ámbito de uso Industrial Directrices e Ordenación do Territorio de Galicia (DOT).
proposto recoméndase como medida preventiva, a análise da posibilidade económica e
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Detectamos una importante carencia deste tipo espazos de recepción de residuos polo que

Existen no concello colectores específicos para a recollida de papel-cartón, vidro e

se pulará pola execución de varios puntos limpos no Concello de Coristanco, cuxa situación e residuos orgánicos.
localización estudarase en función dos espazos industriais e residenciais propostos, na
procura dunha eficiente e sostible manexo dos residuos

A recollida específica terá lugar nos futuros puntos limpos cuxa situación estase a
estudar.

Coristanco participa no Programa de Recollida de Plásticos Agrícolas.

Entendemos preciso implementar no Concello de Coristanco de un Plan de Xestión de

No concello atópase unha empresa adicada á recollida de residuos da construción. Conta Residuos Sólidos Urbanos eficiente que se asente nos seguintes principios xerais:
con dúas naves, unha legalizada e outra denunciada pola axencia urbanística, situación que

-

Integración.

deberá resolverse. Coristanco está adherido ao Plan de Xestión de Residuos de SOGAMA:

-

Eficacia.

-

Eficiencia.

-

Corresponsabilidade e coordinación de actuacións.
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Todos estes principios oriéntanse á consecución dos seguintes fins primordiais:
- Protección e mellora do Ambiente.
Para iso preténdese dotalos xestores de RSU das ferramentas de intervención e control
necesarios para garantir unha adecuada xestión; tales coma:
1. Utilización da Comarca de Bergantiños como unidade xeográfica básica, na medida do
posible, na constitución das Unidades Territoriais de Xestión (UTX) do plan.
2. Respecto da paisaxe e espazos naturais con especial atención ós protexidos.
3. Promoción do desenvolvemento de tecnoloxías con menor consumo de materiais.
4. Fomento do uso e costumes na poboación tendentes a diminuíla xeración de residuos.
5. Fomento do control sobre o depósito de residuos.
6. Promoción dos medios necesarios para implicalos cidadáns nos procesos de xestión de
residuos, así como a consecución dunha actitude de colaboración por parte deles.
Por tanto, débese afondar nun método que de forma integral, e agrupando os distintos
tipos de tratamento de RSU, poida dar unha solución total ó problema.
En aplicación dos principios xerais anteriormente expresados e en virtude do establecido no
artigo 21.3 da Lei 10/2008 do 3 de Novembro de residuos de Galicia
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Os instrumentos de plan urbanístico deberán adaptarse ás determinacións dos plans
da Xunta en materia de residuos nos prazos que determinen estes plans e, en todo

• Garantir a calidade e transparencia da información.
• Acomodar o sistema de xestión de residuos ao sistema de xestión urbana, como un
elemento máis, interrelacionado con outros como a xestión do espazo público, a mobilidade,

caso, na primeira modificación ou revisión do plan urbanístico.

o ruído, etc.

Polo tanto, o Concello de Coristanco deberá adoptar as medidas necesarias coa

• Previr a contaminación do solo e rexenerar os solos degradados

finalidade de adoptar os obxectivos e directrices establecidas no PLAN DE XESTIÓN
DE RESIDUOS URBANOS DE GALICIA (PXRUG) 2010-2020:
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• Estabilizar, e reducir a produción de residuos en Galicia, en canto ao peso pero tamén
en volume, diversidade e perigosidade, desaxustando a produción de residuos do
crecemento económico.

calidade que teñan saída no mercado da reciclaxe.
• Potenciar a xestión e recollida en orixe da fracción orgánica dos residuos municipais.
• Potenciar as recollidas comerciais en orixe.
É necesario, para o correcto desenvolvemento das accións formuladas no Plan de

• Potenciar o mercado da reciclaxe

Residuos de Galicia, fomentar e incrementar a coordinación entre a administración

• Garantir a complementariedade de modelos

autonómica e o resto de administración (Concello de Coristanco), polo que se

• Desenvolver as infraestruturas precisas para tratar os residuos xerados, conseguir os
obxectivos marcados e potenciar desta maneira a organización territorial e a
capacitación de técnicos, baixo criterios de suficiencia, proximidade, viabilidade

desenvolverán novos mecanismos de comunicación e participación que servirán para
facilitar unha relación fluída e incentivar o traspaso de información en ambas direccións, a
notificación de problemas/dúbidas de xestión e suxestións, a solicitude de información.

ambiental e económica.
• Minimizar o vertido final en depósitos controlados, especialmente de fracción
biodegradable e materiais recuperables.
• Implicar ás persoas nas actuacións de xestión de residuos, maximizar a implicación e
os coñecementos da poboación e os xestores.
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3.9. MOBILIDADE
Mellorar a mobilidade require a aplicación dunha serie de medidas conxuntas que faciliten os
desprazamentos, reduzan o tempo empregado e diminúan o impacto ambiental ocasionado, é

Tanto a rede de estradas provinciais, como a de estradas municipais atópanse en xeral nun
bo estado, aínda que contan cunha sección pouco xenerosa que debera ser estudada,
pensando en que atravesan núcleos de poboación e carecen de beiravías ou beirarrúas na

dicir, que sirvan para aumentar a calidade de vida dos cidadáns.

maioría dos casos, o que supón unha dificultade importante de cara a organizalos tráficos

O Transporte Público
Na comarca o sector costeiro é o mellor comunicado polo transporte público, cosa lóxica se
temos en conta que é onde concéntrase a meirande parte da poboación. No interior, e
segundo diminúen os umbrais de poboación, diminúen tamén as liñas e as frecuencias, polo
que o transporte público perde boa parte da súa funcionalidade, obrigando, moitas veces, á
poboación a utilizar medios privados de transporte.

peonís e rodado. Este é un problema xeneralizado no rural galego.
Co desenvolvemento do plan e as accións previstas mellorarase a mobilidade peonil urbana,
xa que definirán unha sucesión de espazos relacionados
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3.10. ATMOSFERA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Na actualidade, deféndese o transporte público do municipio a través dunha rede de
autobuses a cargo da empresa Autocares Vázquez, que enlaza Coristanco con Carballo e A
Coruña.

As emisións de gases de efecto invernadoiro en 2007 aumentaron en Galicia un 37,36%,
máis do dobre do permitido no Protocolo de Kioto, e inferior ao crecemento medio de España.

poboación moza da comarca as noites de fin de semana.

6,37% e seu PIB (Produto Interior Bruto) o 5,32%.
A produción enerxética é, sen dúbida, o maior foco de emisión de gases de efecto

O horario é o seguinte:

invernadoiro.

23,30 Carballo-Coristanco-Padreiro-Santa Comba. Regreso. a las 5,30 horas.
O concello conta tamén con catro liñas de trasporte escolar e está adherido ao programa
TES+bus que serve para aproveitar as rutas escolares, co fin de acercar a poboación as
cabeceiras municipais, lugar de localización dos centros escolares, tratando de suplir a falta
de transporte público nas zonas rurais.

Aínda que na actualidade non existen datos sobre as relacións directas entre a contaminación
atmosférica e o cambio climático a escala comarcal ou local, evidenciouse que, a nivel
mundial, a emisión de gases contaminantes contribúe á destrución da capa de ozono e,
consecuentemente, ao aumento global das temperaturas. Polo tanto, tódalas accións, por
pequenas que sexan, encamiñadas a reducir as emisións contaminantes á atmosfera

A mobilidade peonil

poderán contribuír á minimización dos efectos derivados do cambio climático.

Hoxe en día é necesario, debido ao excesivo uso que se fai dos automóbiles

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

particulares, incluso en percorridos curtos que contribúen de forma moi importante á
contaminación e deterioro do medio ambiente, estudar de novo a posibilidade de que
determinados traxectos poidan ser realizados polos peóns ou por ciclistas, podendo
acceder de forma sinxela tanto ás zonas residenciais como ás de ocio, dotacións ou áreas
de traballo, de forma que se reduza a dependencia dos vehículos privados como
forma complementaria, xunto co transporte público, de contribuír a un desenvolvemento
sostible

O PXOM de Coristanco inclúe un plano de zonificación acústica (ZA) onde defínense as
áreas acústicas sensibles do concello a Escala 1:5.000, no cal reflictese a compatibilidade
entre as posibles áreas en conflito garantizando os obxetivos de calidade acústica en
consonancia cona normativa vixente. (R.D. 1367/2007 de 19 Outubro)
Na área acústica catalogada coma g) Espazos naturais que requiran unha especial protección
contra a contaminación acústica existirá unha condición que aconselle súa protección ben
sexa a existencia de zonas de cría da fauna ou da existencia de especies cuxo hábitat
preténdese protexer
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3.11.2. AMEAZAS

motivos turísticos ou de preservación do medio.

-

Regresión poboacional continuada

Os obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables aos espazos naturais delimitados,

-

Desvinculación da poboación có territorio. Perda do saber e da cultura tradicional
ligadas ao medio rural

de conformidade có establecido no artigo 7.1 la Lei 37/2003, de 17 de novembro, como área
acústica tipo g), por requirir unha especial protección contra a contaminación acústica, se

-

conxuntura económica, que afecta a todos os sectores económicos

establecerán para cada caso en particular, atendendo a aquelas necesidades específicas dos
-

mesmos que xustifiquen súa cualificación.

As ameazas principais proceden de factores externos, como é o caso da actual
O abandono de terras agrícolas, forestais e gandeiras é unha ameaza en tanto que
pode provocar:

3.11 ANALISE DE SUSTENTABILIDADE DA SITUACIÓN ACTUAL

o A perda de diversidade biolóxica de fauna e flora, aumentando a erosión e

Neste apartado faixe unha análise sobre a base da caracterización da situación actual do
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desertificación, perda da paisaxe e do patrimonio rural.. provocado polo

concello e súas tendencias previsibles, especificando as principais debilidades, ameazas,

abandono de terras agrícolas, forestais e gandeiras

fortalezas e oportunidades do territorio, tanto no ámbito económico, como no social e

o Aumento do risco de inicio de incendio por causas humanas, acompañado de

ambiental.

aumento da combustibilidade de algúns montes pola redución dos herbívoros

Utilízase a análise DAFO (debilidades, ameazas, fortalezas, oportunidades) có fin de

domésticos e salvaxes e de determinados aproveitamentos.

determinar cales son as circunstancias internas e externas, tanto favorables como
desfavorables, a ter en conta para conformar unha estratexia de desenrolo rural sostible que
permita avanzar no logro dos obxectivos xerais e específicos establecidos.

3.11.3. FORTALEZAS
-

3.11.1. DEBILIDADES DO CONCELLO

Forte atractivo do medio rural como destino de turismo rural: demanda social da
paisaxe, recreo e uso social do monte.

-

Perda progresiva de poboación

-

Reducida e limitada estrutura industrial e de servizos que provoca a procura de traballo

-

Auxe do turismo rural e gastronómico en tódolos seus conceptos.

fóra do concello, sendo carballo un dos principais referentes.

-

O patrimonio cultural e natural existente no concello.

-

Repoboacións forestais monoespecíficas.

-

A produción de pataca de gran calidade amparada pola Indicación Xeográfica

-

O abandono da actividade agraria por falta de relevo xeracional.

-

Estrutura débil e lineal da vila de San Roque debido a un crecemento durante anos

Protexida “Pataca de Galicia”.
-

Existencia

dunha

importante

superficie

forestal

susceptible

de

diversos

aproveitamentos.

entorno a estrada AC-522.
-

Desequilibrio entre as dotacións e equipamentos existentes nas diferentes parroquias.

-

Oferta turística deficitaria. Escasas infraestruturas turísticas ou de escasa calidade

-

Insuficiencia de trazados aptos para a mobilidade alternativa o que provoca unha

-

Existencia de numerosos recursos naturais renovables e non renovables susceptibles
de algún tipo de aproveitamento (biomasa, eólica, solar…)

excesiva dependencia ao uso do transporte individual privado
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3.11.4. OPORTUNIDADES

O PLATERGA aprobouse o 21 de xuño de 1994 e homologouse pola Comisión Nacional de

-

Por en valor os aspectos medio ambientais da zona

Protección Civil o 30 de setembro de 1994. O obxectivo do PLATERGA é a planificación das

-

Progresiva toma de conciencia sobre o valor do patrimonio histórico-cultural rural.

actuacións co fin de poder dar unha resposta rápida e eficaz ante calquera emerxencia que

-

Tendencia crecente da demanda turística relacionada có patrimonio cultural, se presente na CCAA de Galicia como consecuencia dos riscos que identifícanse no Plan.
medioambiental e gastronómico
Aumento potencial da demanda de produtos del sector primario de calidade (produción En termos xenerais, os principais riscos potenciais en Galicia clasifícanse en tres tipos:
ecolóxica)

-

 Riscos Naturais: Nevaradas, xeadas, inundacións, temporais, choivas intensas,

Aproveitamento sostible dos recursos naturais que ofrece o medio rural.

sismicidade, derrumbamentos, secas.
-

Riscos producidos polo home:
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o Tecnolóxicos: asociados a industrias químicas, transporte de mercadorías

3.12 MAPA DE RISCOS

perigosas, instalacións radioactivas, plantas subministradoras de enerxía,

INTRODUCCIÓN

derrumbamentos, construción de enxeñería civil, bacteriolóxicos, incendios.

Os ricos ambientais ou naturais son os referidos á posibilidade de que ocasiónense danos
ou catástrofes no medio debido á interacción de procesos naturais máis ou menos

-

Outros: actividades deportivas de risco, grandes festas, accidentes por tráfico terrestre,
aéreo ou marítimo, terrorismo, risco doméstico, etc.

excepcionais.

Os mapas de riscos naturais determinan o grao de exposición das persoas, actividades O PLATERGA establece os protocolos de actuación para cada un dos grupos implicados en
función do grao de emerxencia có que se clasifique o risco.
económicas e infraestruturas dun territorio a determinados perigos naturais.
O obxecto nos próximos apartados é o estudo dos riscos naturais que existen na
No caso de que haxa un Plan Especial homologado para o risco obxecto de emerxencia

actualidade no concello de Coristanco

aplicarase as medidas contempladas no mesmo, o PLATERGA contempla unha serie de
O obxectivo final é facilitar a planificación urbanística do territorio atendendo ao posible medidas operativas xenerais que, en síntese, son:
desenvolvemento dos procesos naturais, para manter o valor dos recursos e reducir os riscos.

-

Para elo, valóranse e cartografíanse ditos riscos, có obxecto de obter unha visión espacial

Medidas de protección á poboación: avisos á poboación, evacuación, asistencia
sanitaria, etc.

das zonas con maior probabilidade de ocurrencia, así como as zonas máis seguras á hora de

-

Medidas de protección aos bens:

levar a cabo a ordenación.

-

Medidas de socorro

-

Medidas de intervención, para combater o suceso catastrófico

-

Medidas reparadoras, referidas á rehabilitación dos servizos públicos esenciais

METODOLOXÍA
O Plan Territorial de Protección Civil de Galicia (PLATERGA) constitúe o instrumento director
en materia de Protección Civil na rexión. Ademais, cóntase con varios Planes Especiais
homologados de Protección Civil correspondentes a Incendios Forestais, Inundacións,
Transporte de Mercadorías Perigosas por Estrada e Ferrocarril, Nevaradas, Seca, Temporais
e Salvamento en Praias que seguen as pautas e intégranse dentro do Plan Territorial.
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A metodoloxía utilizada na elaboración dos Mapas de Risco do concello, baséase
principalmente no análise documental das diferentes cartografías, da consulta a diversos
organismos (Borrador do Plan Hidrolóxico de Galicia, Protección Civil, Augas de Galicia,
PLADIGA, Plan Transgal..).
O análise realizado trata de definir como estes riscos poden repercutir no desenvolvemento
do planeamento urbanístico do municipio, avaliando as situacións de risco que parten da
exposición das actividades humanas, edificacións e infraestruturas pola súa localización nas
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zonas de perigo do concello para cada fenómeno natural adverso. Na definición deste risco
aténdese á perigosidade, exposición e vulnerabilidade para os elementos mencionados
(actividades, edificacións e infraestruturas) en ditas zonas de perigo.
Risco potencial de emerxencia
O risco potencial de que aconteza unha emerxencia determínase a partir das súas tres
compoñentes fundamentais: o Risco Estatístico, a Vulnerabilidade Poboacional e a
posibilidade de que teña lugar algunha das chamadas Emerxencias Especiais
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CLASIFICACIÓN DE RISCOS
Nevaradas
Xeadas
Inundacións
Temporais (ventos, furacáns, tornados..)
Chuvias intensas (persistentes, continuas)
Riscos naturais
Sismicidade por terremotos
Derrumbamentos, aludes e corrementos de
terreos (incluídos os karst)
Secas
Incendios forestais
Factorías y almacenamentos con risco
químico
Transportes de mercadorías perigosas
Instalacións radiativas
Plantas subministradoras de enerxía ou
Riscos tecnolóxicos
servizos
esenciais:
paralización,
mal
funcionamento..
Derrumbamentos
Asociados a construcións de enxeñería civil
Bacteriolóxico
Incendios urbanos, industriais
Actividades deportivas de risco
Zonas de baño
Feiras,actos culturais ou relixiosos
Grandes festas
Riscos antrópicos
Accidentes debidos ao tráfico terrestre
Ambientais de saúde pública, contaminación
física, química o microbiolóxica
Risco doméstico
Asociados ao terrorismo
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Mapa de clasificación do Risco Potencial de Emerxencia segundo o PLATERGA:

Clasificación do Risco Potencial de Emerxencia no concello de Coristanco segundo o

O risco potencial de emerxencia do territorio calcúlase como sumatorio de cada un dos Platerga: MODERADO
factores multiplicados por un coeficiente que varía en función da importancia considerada

-

Posibles riscos a avaliar no concello de Coristanco

para a presente análise:

Naturais

R.P.E. = (Risco Estatístico) + 2*(Vulnerabilidade) +3*(Risco por Emerxencias Especiais)

Temporais de vento

Baixo esta consideración os valores reflectidos no PLATERGA para o Risco Potencial de Nevaradas e xeadas
Emerxencia e a súa clasificación son os seguintes:

Seca
Inundacións
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Sismicidade
Incendios Forestais

Tecnolóxicos
Transporte mercadorías perigosas
Industrias, gasolineiras e almacenamento de sustancias perigosas
ANÁLISE DOS RISCOS NATURAIS NO CONCELLO DE CORISTANCO
Os riscos naturais identificados no concello de Coristanco a partir do estudo das situacións
vividas en anteriores anos son:
-

Temporais de vento

-

Temporais de choiva

-

Choivas torrenciais ou persistentes que poden producir inundacións localizadas.

Os temporais son un fenómeno meteorolóxico adverso, entendéndose como tal todo evento
atmosférico capaz de producir directa ou indirectamente danos ás persoas ou danos materiais
de consideración. Poden provocar illamento dos núcleos de poboación debido ós estragos
que se producen no medio.
Tamén se pode esperar perda de vidas humanas, tanto polos estragos do medio coma pola
realización de actividades laborais diversas durante o temporal (agrícolas, gandeiras,
acuícolas, marisqueo, pesca ou industriais)
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A cunca do Anllóns ten una topografía pouco accidentada en xeral, que se mantén

Temporais de vento

Os temporais de vento provocan illamentos de núcleos de poboación debido os danos que se entre os 100 e os 150 metros de altura. A parte meridional delimita as parroquias de Ferreira,
producen no medio. Poden esperarse perdas de vidas humanas, tanto polos danos do medio Cuns, Couso, Seavia e Erbecedo aquí ascéndese ata niveis de 300 e 400 metros a través de
como pola realización de actividades laborais diversas durante o temporal (agrícola, gandeiro, pendentes pouco acusadas.
acuícola, marisqueo, pesca e industrial, como as máis salientables).
Este tipo de temporais producen danos en estradas (derrubes de ribazos e caída de
vexetación) que poden ser perigosos para os usuarios das mesmas.

O clima de Coristanco enmárcase no dominio oceánico húmido, caracterizado pola súa
suavidade térmica xunto con abundantes precipitacións.

Os servizos de emerxencia do concello tiveron que actuar recentemente polos danos
producidos por caídas de árbores na súa gran maioría.

Na conca do Anllóns, ao acercarnos á costa, o clima suavízase cunha temperatura media de
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14ºC e as precipitacións duns 1.300 mm

Estacionalidade: do mes de outubro a marzo
Como medida precautoria, a demais do correspondente aviso á poboación con

Ao sur do concello, o clima experimenta unha certa continentalización, cunhas temperaturas

indicación das medidas de auto protección que se poden adoptar, consistirá en vixiar o

máis baixas e unha maior oscilación térmica. As temperaturas medias son duns 12ºC e as

estado da vexetación arbórea preto das estradas, e outras infraestruturas eléctricas ou

precipitacións aumentan considerablemente (1.500 mm. anuais). É nesta zona onde poden

telefónicas que ameacen perigo

producirse maior número de xeadas.

Nevaradas e xeadas

Por outro lado, as xeadas, sobre todo as persistentes, solen producir danos a agricultura,

A posibilidade de que sucedan fenómenos meteorolóxicos adversos de nevaradas en

accidentes de tráfico e outros danos de diversa consideración.

Galicia están relacionados directamente coa entrada de ventos fríos procedentes do norte de
Europa e a posibilidade de chuvias.

Zonificación do riscos de xeadas: Todo o Concello

O Plan de Protección Civil ante Riscos de Nevaradas en Galicia (NEGA), tendo en

Estacionalidade: meses de decembro a febreiro

conta a experiencia das nevaradas acaecidas nos últimos anos , establece tres zonas:
‐

Ponderación do Risco: BAIXO

Zonas de maior Risco: As de alta ou media montaña, das provincias de Lugo e
Ourense e zonas altas das provincias de A Coruña (Serra da Camba), e na provincia Seca
A seca producida pola falta de choivas durante un tempo prolongado pode chegar a producir

de Pontevedra (Serra do Faro e Montes Testeira)
‐

Zonas de media altura (as comprendidas entre os 200 e 800 metros); onde son menos problemas de saúde pública e perdas na agricultura e gandería, incrementando o risco de
incendios forestais.

probables as nevaradas
‐

Zonas do litoral e baixura: cota inferior a 200 m; nas que a posibilidade de nevaradas é

Zonificación: todo o concello

moi baixa.

Estacionalidade: meses do verán
Ponderación do risco: BAIXO

En Coristanco distínguense claramente dous ámbitos diferentes, un meridional, de terras
elevadas, e un setentrional, correspondente á cunca do Anllóns
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Inundacións

Establecemento do Plan de Xestión de Risco de inundación (22 de decembro de

As inundacións constitúen o fenómeno natural que maior incidencia teñen na sociedade galega

2015), que sirvan para paliar os posibles danos ocasionados polas posibles

e española segundo o Consorcio de Compensación de Seguros e o Instituto Xeolóxico e

crecidas.

Mineiro de España.

A liña de traballo de Augas de Galicia ao respecto queda plasmada no artigo 41 da normativa

Unha zona inundable é aquela delimitada polos niveis teóricos que alcanzarían as augas nas no que, para a lexislación sectorial do solo e de protección civil, adóptase unha serie de
avenidas de 500 anos de período de retorno, atendendo en estudos xeomorfolóxicos, normas de protección contra inundacións como a limitación dos usos na Zona de Fluxo
Preferente (definida no Real Decreto 9/2008, de 11 de xaneiro, polo que modifícase o

hidrolóxicos e hidráulicos.
En xeral unha inundación prodúcese cando o curso do río recibe unha cantidade tal de auga,
que supera súa capacidade de almacenamento desborda entón seu canle e esténdese polo val,
en maior ou menor medida, en función da descarga de auga. A avenida é unha crecida súbita e
violenta con desbordamento do caudal dun río ou corrente de auga, é dicir, é unha modalidade
particular de crecida.

Regulamento de Dominio Público Hidráulico), indicando que con carácter xeral só poderanse
autorizar actividades non vulnerables fronte a avenidas e que non suporán unha
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redución significativa da capacidade de desaugue (por exemplo, non se autorizará a
construción de edificacións destinadas a vivendas).
Así mesmo, para calquera obra a realizar no entorno dun río, especialmente en zonas de

Por tanto, as avenidas dun río son episodios temporais con caudais normalmente altos que, unha modificación cuantitativamente substancial da escorrentía producida na zona, esixirase
periódica o excepcionalmente, rexistra un punto ou tramo da corrente; popularmente reciben unha serie de estudos hidrolóxico-hidráulicos e no caso das novas urbanizacións, reducirase
distintas denominacións como riadas, torrentes.. Levan consigo un ascenso do nivel da corrente ao mínimo posible o selado do solo de cara a minimizar os efectos negativos, mediante o uso
que, cando supera a capacidade de evacuación, pode desbordar o canle habitual de desaugue de pavimentos filtrantes e a interposición de espazos verdes e sen pavimentar.
para ocupar progresivamente outros elementos del canle ata alcanzar un máximo (caudalpunta) e descender a continuación.

Principais causas das enchentes

Sinalar que a política en materia de inundacións está marcada pola Directiva 2007/60/CE do Polo xeral, as enchentes en Galicia Costa están asociadas a eventos derivados dun longo
Parlamento Europeo e do Consello do 23 de outubro de 2007 (relativa á avaliación e xestión período de abundante precipitación, no momento no que os solos perden capacidade de
dos riscos de inundación) que Augas de Galicia está a implantar en Galicia-Costa a través dun retención, non poden absorber as precipitacións nun momento determinado e os ríos
proceso estruturado por la propia directiva en 3 etapas, no que o obxectivo final é a obtención desbórdanse.
dun Plan de Xestión de Riscos de Inundación que sirva para paliar os posibles danos Ademais, os cambios non nivel de marea (cunha diferenza media de nivel duns 3 m) teñen
ocasionados polas inundacións.
profundas repercusións na forma de desaugar dos ríos, tanto na desembocadura como en
As tres etapas son:
varios quilómetros augas arriba.


Avaliación Preliminar do Risco de Inundación (22 de decembro de 2011).



Definición duns Mapas de perigosidade e Mapas de risco de inundación (22 de naturais dos ríos por parte do home. Entre elas as máis frecuentes son as provocadas pola
decembro de 2013).
obstrución de pontes e/ou estruturas, ou as que prodúcense en núcleos costeiros onde o

Existe outro tipo de enchentes provocadas por as ocupacións e modificacións dos canles

río o regato é canalizado (o entubado) á entrada do mesmo.
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Así, o que nun principio é un proceso natural de funcionamento dun río, convértese nun dos A partir desta información realizase no Plan Hidrolóxico, unha avaliación preliminar do risco
riscos máis destacados, producindo illamentos de núcleos de poboación, grandes perdas de de inundación, determinándose as zonas nas que estímase que existe un risco potencial de
bens e de materiais chegando en ocasións á perda de vidas humanas.

inundación significativo ou nas que a materialización de tal risco pode considerarse probable.

Metodoloxía na clasificación do risco

Os mapas de perigosidade, que elabórense de acordo á avaliación preliminar do risco de

Tómase como base principalmente o actual Borrador do Plan Hidrolóxico da Demarcación
Hidrográfica de Galicia-Costa.

inundación incluirán as zonas xeográficas sometidas a un risco potencial de inundación
significativo ou nas cales a materialización dese risco pode considerarse probable, segundo
os escenarios seguintes:

O Artigo 4 da Directiva 2007/60/CE de 23 de outubro obriga aos estados membros a



Baixa probabilidade de inundación ou escenario de eventos extremos.

realizar unha avaliación preliminar do risco de inundación (EPRI), tal e como reflexa o Artigo 5



Probabilidade media de inundación (período de retorno ≥ 100 anos).

del RD 903/2010, de 9 de xullo, cuxo obxectivo principal é a determinación de aquelas zonas



Alta probabilidade de inundación, cando proceda.

do territorio galego sometidas a un risco potencial de inundación significativo ou nas cales a
materialización dese risco pode considerarse probable. Esta avaliación do risco potencial
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Augas de Galicia avanzou nos últimos anos na elaboración de mapas de perigosidade, e que
no caso de Coristanco expoñerase a continuación:

seguintes aspectos:



Resumo dos traballos previos do risco por inundación na Demarcación Hidrográfica de

Inundacións ou avenidas significativas que ocorreran no pasado, súa localización e Galicia-Costa
extensión.
Na elaboración do mapa previo de risco, a distinta natureza dos problemas das concas fixo
Consecuencias adversas de inundacións ou avenidas significativas que ocorreran que no seu estudo clasificárase en función do tipo de conca e da natureza dos datos.
no pasado.



Nas concas de interior, máis grandes e con problemas máis documentados



Consecuencias adversas de inundacións potenciais futuras.



Efectividade das infraestruturas de defensa existentes contra inundacións.



Impactos do cambio climático sobre a frecuencia das inundacións.

características morfolóxicas, físicas, sociais e ambientais das concas, propoñendo



Outra información dispoñible ou facilmente deducible tais como información xeral

parámetros que definan a perigosidade e vulnerabilidade de cada unha das concas

sobre aspectos hidrolóxicos e xeomorfolóxicos dos canles fluviais, e a localización

e cruzando os resultados para obter un análise do risco.

históricamente, realizáronse uns estudos previos baseados nun análise histórico.


Nas

concas

costeiras,

realizáronse

uns

estudos

previos

baseados

nas

dos puntos de poboación ou de zonas de actividade económica


No caso das inundacións causadas polas augas costeiras e de transición, terase en
conta tamén a información dispoñible sobre a batimetría da franxa marítima
costeira, os procesos erosivos da zona e a tendencia no ascenso do nivel medio do
mar.
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‐
‐

Análise do Risco

A avaliación do risco obtense cruzando a información resultante do análise de perigosidade e

Análise da Perigosidade

Este parámetro conten información sobre a morfoloxía das concas, as características de vulnerabilidade duna conca. Para elo asígnanse valores aos índices de vulnerabilidade e
hidrolóxicas das concas (tipo de solo, uso do solo e pendente) e das choivas da zona.

perigosidade do 1 ao 5 segundo sexan MOI BAIXO, BAIXO, MEDIO, ALTO ou MOI ALTO. O
parámetro de risco obtense multiplicando ámbolos dous valores.

‐

Análise da Vulnerabilidade

A vulnerabilidade corresponde á predisposición o susceptibilidade que ten un elemento a Planos inundación do Concello de Coristanco
Areas de Risco Potencial Significativo
ser afectado ou a sufrir unha perda. Defínense tres criterios:
Vulnerabilidade social

As Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundación son tramos de ríos da Demarcación

Vulnerabilidade física

Hidrográfica de Galicia Costa que tras unha avaliación preliminar de risco, na que se

Vulnerabilidade medioambiental

comparan
datos históricos, consultas e estudos previos e nas demarcacións, criterios xeomorfolóxicos..
determínase teñen un risco de inundación.
No concello de Coristanco atopamos un destes tramos no río Grande, dentro do Sistema de
Explotación “RÍO ANLLONS E COSTA DE A CORUÑA ATA O LÍMITE CON ARTEIXO”
ES014-CO-10
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‐

Análise do Risco

A avaliación do risco obtense cruzando a información resultante do análise de perigosidade e
de vulnerabilidade duna conca. Para elo asígnanse valores aos índices de vulnerabilidade e
perigosidade do 1 ao 5 segundo sexan MOI BAIXO, BAIXO, MEDIO, ALTO ou MOI ALTO. O
parámetro de risco obtense multiplicando ámbolos dous valores.

Planos inundación do Concello de Coristanco
Areas de Risco Potencial Significativo
As Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundación son tramos de ríos da Demarcación
Hidrográfica de Galicia Costa que tras unha avaliación preliminar de risco, na que se
comparan
datos históricos, consultas e estudos previos e nas demarcacións, criterios xeomorfolóxicos..
determínase teñen un risco de inundación.
No concello de Coristanco atopamos un destes tramos no río Grande, dentro do Sistema de
Explotación “RÍO ANLLONS E COSTA DE A CORUÑA ATA O LÍMITE CON ARTEIXO”
ES014-CO-10
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Zona de Fluxo Preferente

Comparativa de chairas de inundación

A documentación detallada deste tramo indícanos a zona de fluxo preferente que é

Dentro desta área o Plan Hidrolóxico de Galicia presenta os planos de inundación con

aquela zona constituída pola unión da zona ou zonas onde concéntrase preferentemente o chairas de inundación para períodos de retorno de T= 2.33, 10, 25, 100 e 500 anos, resultado
fluxo durante as avenidas, ou vía de intenso desaugue, e da zona onde, para a avenida de do estudo de inundación realizado pola Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa.
100 anos de período de retorno, pódanse producir graves danos sobre as persoas e os bens,
quedando delimitado seu límite exterior mediante a envolvente de ámbalas dúas zonas.
O tramo estudado dentro do concello de Coristanco é o seguinte:

FONTE: PLAN HIDROLÓXICO GALICIA-COSTA

Zonificación do Risco de Inundación no concello de Coristanco
Para efectos de planificación ante este tipo de sucesos, hai que considerar como áreas de
perigo de inundacións aquelas zonas que ó longo do rexistro histórico se viron afectadas por
este fenómeno.
Dos diferentes tipos nos que se pode clasificala orixe das precipitacións, que poden dar a
inundacións son:
Precipitacións ó paso de borrascas tipo ciclónico
Precipitacións convectivas
Sen entrar en detalle pódese asegurar que toda a precipitación que se rexistra en Coristanco é
de tipo ciclónico e a maior parte ocorre ó paso dos sistemas frontais asociados ás borrascas
que ó longo de case todo o ano cruzan Galicia, sobre todo entre os meses de outubro a marzo
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Zonificación: aquelas zonas que ó longo do rexistro histórico se viron afectadas por
este fenómeno. Aínda así pódese producir este evento en tódalas parroquias
Estacionalidade: meses de novembro a febreiro
Ponderación do risco: MEDIO

Sismicidade por Terremoto
Os terremotos son un dos fenómenos naturais con maior capacidade para producir
consecuencias catastróficas, podendo dar lugar a cuantiosos danos en edificacións,
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infraestruturas e outros bens materiais, interromper gravemente o funcionamento de servizos
esenciais e ocasionar numerosas vítimas entre a poboación afectada.
O risco sísmico en España pode cualificarse de moderado, pero a súa historia sísmica
recórdanos que houbo nos últimos 600 anos polo menos 12 grandes terremotos producidos.
Galicia pódese cualificar como unha zona de actividade sísmica moderada, aínda que cun
fundamentándose en:
‐

A norma sismorresistente anterior.

‐

Os estudos sismotectónicos.

‐

Os últimos episodios de sismos no Leste da rexión.

‐

A simulación de escenarios sísmicos.

‐

As intensidades sísmicas iguais ou superiores a VI son esperables para períodos de
retorno de 100 e 500 anos

Unha das funciones do documento do SISMIGAL (Plan Especial de Protección Civil ante o
Risco Sísmico en Galicia), no que basearémonos, é caracterizar o risco sísmico no ámbito
territorial de Galicia, tomando como punto de partida as estimacións de perigo e de
vulnerabilidade elaboradas ao efecto; todo elo co obxectivo esencial do plan é dar unha
resposta rápida, eficaz e coordinada dos recursos públicos ou privados ante os danos
producidos polos movementos sísmicos
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O mapa de intensidades representa a intensidade máxima que se sentiu ou que se espera

Zonificación: todo o concello

sentir en cada punto da comunidade como consecuencia dos sismos ocorridos en Galicia e

Estacionalidade: todo o ano

os seus arredores desde a época instrumental, 1960 data mais antiga con información

Ponderación do risco: BAIXO

sísmica dispoñible, e dos que posteriormente poden ocorrer

Incendios Forestais
Os incendios forestais constitúen un grave problema, non só polos danos causados de
forma inmediata ás persoas e bens, especialmente ós forestais, senón tamén polas
consecuencias que derivan dunha situación de deforestación que comporta unha grave
deterioración do ambiente.
As circunstancias que concorren nos incendios forestais, como factores capaces de orixinar
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situacións de grave risco, catástrofe ou calamidade pública a que se refire a Lei 2/1985, do 21
de xaneiro, sobre Protección Civil, fan necesario o emprego coordinado dos recursos e
medios pertencentes ás distintas administracións públicas e a outras entidades públicas e
privadas.
ten como obxecto que as actuacións fronte ós incendios forestais non sexan froito da
improvisación, senón que estas sexan planificadas e coordinadas, ademais de servir coma
guía para os Planes de Acción Municipal.
As ferramentas para a prevención de incendios forestais contempladas no Plan son as
actuacións xerais, os plans de prevención de incendios forestais, os planes municipais e a
regulación de usos e lugares susceptibles de provocar incendios forestais, así como a
regulación dos lugares vulnerables.
Polo tanto, este Plan Especial é una ferramenta lexislativa desenvolvida para regular a loita
contra os incendios forestais en Galicia, refundindo e actualizando a lexislación de ámbito
nacional y autonómico.
INTENSIDADE CONCELLO V-IV

Como pode observarse nas figuras anteriores, o termo municipal de Coristanco presenta un

Ademais, tamén é unha ferramenta técnica dinámica, posto que ano a ano vaise
mellorando e renovando o dispositivo de extinción coas novas tecnoloxías desenvoltas, tanto

risco moderado de ocorrencia de procesos sísmicos.

Ante os datos anteriormente reflexados considerase que non é necesario realizar un Mapa de na Comunidade Autónoma de Galicia, como noutros organismos colaboradores, para así
Risco que reflexe o factor de sismicidade, xa que o concello de Coristanco non ostenta unha optimizar os recursos e organizalos da maneira máis eficaz.
perigosidade sísmica que poda ser de interese, aínda que se constatou un pequeno aumento
da perigosidade podendo chegar, nalgúns casos,a valores de 0.04 de aceleración sísmica
básica.
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Áreas de especial protección

Características do Concello
‐

Hábitats protexidos. Atopámonos no concello de Coristanco con espazos naturais

Aspectos climatolóxicos

O clima de Coristanco englóbase dentro do dominio oceánico húmido, que se reflexa en catalogados como son :
temperaturas suaves distribuídas segundo un gradiente descendente desde a costa ata o

LIC do Río Anllóns

interior e precipitacións moderadas repartidas o longo de todo o ano, pero predominantes na

Lagoa de Alcaián e Braña Rubia

estación fría.

Humedais

Na conca do Anllóns, ao acercarnos á costa, o clima suavízase cunha temperatura media
Ademais, o concello conta con importante Patrimonio Natural e Cultural

de 14ºC e as precipitacións duns 1.300 mm
Ao sur do concello, o clima experimenta unha certa continentalización, cunhas
temperaturas máis baixas e unha maior oscilación térmica. As temperaturas medias son

Análise do Risco

duns 12ºC e as precipitacións aumentan considerablemente (1.500 mm. anuais). É nesta

O risco de incendio forestal defínese como a probabilidade de que prodúzase un incendio
nunha zona.

zona onde poden producirse maior número de xeadas
‐

53.

A análise de risco de incendios realízase considerando tres índices: o índice de frecuencia,

Vexetación

caducifolio, aínda que na actualidade a súa representación áchase reducida debido á acción
antrópica e por introdución de especies de crecemento rápido, fundamentalmente Pinus

Ademais establécense distintas épocas de perigo:
‐

Época de perigo Alto: A previsión actual do PLADIGA comprende con carácter xeral

pinaster e Eucalyptus globulus, que foron desprazando rodais de especies caducifolias.

os meses de Xullo, Agosto e Setembro, máis un período adicional de aproximadamente

Tamén son abundantes os prados de sega, principalmente no norte do concello. As zonas de

un mes en función das condiciones meteorolóxicas e de risco.

brañas encóntranse bordeadas por arbustivas da asociación Genista berberideae- Ericetum

‐

Época de perigo Medio: Comprende, con carácter xeral, os meses de febreiro, marzo,

tetralis, cuxa composición florística é: Erica tetralix, Calluna vulgaris, Erica ciliaris, Potentilla

abril, maio, xuño, e outubro, se ben calquera destes meses pode pasar a formar parte

erecta, Genista berberidea, Ulex minor e Viola palustris. Nas ripisilvas atópanse as especies

doutra época de perigo.

Betula celtiberica, Salix atrocinerea, Laurus nobilis, Quercus robur, Corylus avellana, Juncus

‐

Época de perigo Baixo: Con carácter xeral comprende os meses de xaneiro,
novembro e decembro, podendo pasar a formar parte doutra época de perigo.

conglomeratus
Ademais no concello encóntranse os seguintes hábitats:

Vulnerabilidade

HABITAT 3260 . Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion e de

En función dos elementos vulnerables expostos o efecto dos incendios forestais, faise unha
análise cuantitativa das consecuencias dos incendios. Os elementos vulnerables considerados

Callitricho-Batrachion.

HABITAT 4020*. Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica son persoas e bens tanto de natureza forestal como calquera outra. Os valores xenéricos que
hai que protexer son:

tetralix.
HABITAT 4030. Uceiras secas europeas.
HABITAT 91EO* INCLUIDO EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 92/43 CEE. Bosques
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
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A maior parte da zona de estudo correspóndelle como vexetación potencial o bosque índice de causalidade e a perigosidade derivada do combustible forestal.
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Reflíctense no plano IM-15 do PXOM de Coristanco “Valores, potencialidades e fraxilidades”

‐

Valores de protección para os riscos da vida

‐

Valores de protección de instalacións e zonas habitadas

os datos planimétricos das superficies queimadas no período comprendido entre 2010 e 2013,

‐

Valores económicos

e na seguinte táboa, as superficies totais queimadas no concello, nos últimos dezasete anos.

‐

Valores de protección contra a erosión do solo

‐

Valores de singularidade ecolóxica

‐

Valores paisaxísticos

‐

Valores de patrimonio histórico-artístico
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Zonificación do Territorio
A partir da resolución do 27 de decembro, publicada no D.O.G. nº 250 de 29 de decembro
de 1999, a zonificación do territorio a efectos da defensa contra incendios forestais pasa a
‐

ser de: provincias, distritos forestais, demarcacións forestais e concellos.

Áreas de risco para a poboación

Son os núcleos de poboación, zonas industriais, estradas (pola posibilidade de accidentes),

tendo en conta as condicións meteorolóxicas, establécese unha zonificación, co fin de
determinala distribución territorial dos recursos dispoñibles.

e en xeral tódalas zonas nas que o incendio poda representar un perigo para as persoas e os
seus bens.
En xeral considérase que un incendio presenta un perigo para a poboación cando se atope
a menos de 300 m dos lugares citados.

A efectos de defensa contra incendios forestais, Coristanco encádrase na provincia de A
Coruña, Distrito II Bergantiños-Mariñas Coruñesas, comarca de Bergantiños. Este distrito
ambiental II abarca os concello de Cabana de Bergantiños, Carballo, Laxe, Malpica de
Bergantiños, Coristanco, Coristanco, Aranga, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa,
Miño, Oza dos Ríos, Paderne, Vilasantar, Vilamaior, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre,

Nos últimos anos os lumes forestais arrasaron con boa parte da superficie arborada e rasa
de moitos concellos de Galicia, co cadro que se amosa a continuación pódese ver o aumento
da superficie arborada arrasada no concello de Coristanco.
O concello de Coristanco está recollido como Zona de Alto Risco de Incendios no Plan de
Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia.

Carral, A Coruña, Culleredo, Laracha, Oleiros e Sada.
Coristanco atópase na Demarcación de Bergantiños. Dentro do concello a zonificación
que establécese é a seguinte:
‐

Áreas de risco forestal

Todo o concello de Coristanco (Zona ZAR)
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Considerando os parámetros de índice de risco local e os valores que hai que protexer, e
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3.13 ANÁLISE DOS RISCOS TECNOLÓXICOS NO CONCELLO
Os riscos tecnolóxicos débense á existencia de actividades de carácter tecnolóxico e de
estruturas fixas ou móbiles, deseñadas e construídas polo home.
Os efectos son planificables coñecendo o sector ó que pertencen, as materias que
empregan, e a cantidade que almacenan, pero non se pode definir “a priori” en qué momento
vaise a materializar o risco.
A prevención é o que pode reducir de forma importante o risco.
Considéranse mercadorías perigosas todas aquelas sustancias que, en caso de accidente
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durante o seu transporte pola estrada e ferrocarril, poidan supoñer riscos para a poboación, os
bens e o ambiente e que, por isto, as súas condicións de transporte se atopan
regulamentadas no Regulamento internacional do transporte de mercadorías perigosas (RID)
e no Acordo Europeo sobre Transporte de Mercadorías Perigosas por Estrada (ADR).

Nestas zonas ZAR recoñécese como prioritaria a aplicación das medidas máis rigorosas

Os tres produtos perigosos máis transportados polas estradas galegas son o

de defensa contra incendios forestal ante o elevado risco de incendio, pola frecuencia ou a propano/butano, a gasolina e o gasóleo. Estes representan só o 80% das mercadorías
virulencia dos incendios forestais ou a importancia dos valores ameazados.

perigosas que viaxan pola comunidade. De modo xeral, os produtos que integran cada clase
son:

Zonificación: Tódalas parroquias

Clase 1. Materias e obxectos explosivos

Estacionalidade: primavera e verán

Clase 2. Gases comprimidos licuados ou disoltos a presión

Ponderación do risco: ALTO

Clase 3. Materias líquidas inflamables

Medidas Preventivas
Como medidas preventivas pode citarse:

Clase 4.1. Materias sólidas inflamables

‐
‐
‐
‐
‐

Clase 4.2. Materias susceptibles de inflamación espontánea

Queimas controladas: non deben realizarse sen a preceptiva autorización da

Clase 4.3. Materias que, ó contacto coa auga, desprenden gases inflamables

Consellería de Medio Ambiente a través de SDCIF.

Clase 5.1. Materias comburentes

Rede de observatorios meteorolóxicos, distribuídos polos distintos distritos forestais e

Clase 5.2. Peróxidos orgánicos

que permitan determinar o índice de Risco Diario.

Clase 6.1. Materias tóxicas

Establecemento dunha rede de vixilancia, baseada en torres de vixilancia con persoal

Clase 6.2. Materias infecciosas

provisto de medios de detección específicos que permitan dala alerta inmediata.

Clase 7. Materias radioactivas

Puntos de auga, especialmente naquelas zonas con maior índice de risco forestal ou

Clase 8. Materias corrosivas

con menor reserva de manantiais.

Clase 9. Substancias perigosas varias

Devasas naqueles lugares no que exista preciso preservar algunha zona específica.
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- Medidas de protección
o Á poboación
As principais medidas de protección á poboación que considéranse son:
Avisos á poboación.
Control dos accesos.
Confinamento.
Aloxamento.
Evacuación.
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Medidas básicas de autoprotección persoal
o Ao medio ambiente
Así, as alteracións graves para o medio ambiente consideradas son:
embalses ou charcas, e no subsolo.
- Emisión de contaminantes á atmosfera alterando gravemente a calidade do aire.
- Aqueles accidentes capaces de deteriorar monumentos nacionais ou outros elementos
do Patrimonio Histórico Artístico ou paisaxístico localizados no territorio.
- As medidas de protección deberán ser acordes co tipo de emisión, a perigosidade do
produto e a cantidade do mesmo. As medidas pertinentes (como limpeza de derrames,
contención de derrames para evitar vertidos en alcantarillados ou sótanos, etc) en
caso de accidente que poda producir contaminación, serán tomadas polos técnicos de
a Consellería en colaboración coa empresas transportista, expedidoras, fabricantes e
receptoras.
Riscos das mercadorías perigosas en Coristanco
O Concello de Coristanco non dispón de P.A.M. de mercadorías perigosas xa que non lle é
preciso xa que conta cun risco baixo no fluxo deste tipo de mercadorías.
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- O vertido de sustancias tóxicas nos canles naturais, no lecho de lagos, lagoas,
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Estacionalidade: Todo o ano
Ponderación do risco: BAIXO
INDUSTRIAS, GASOLINERAS E ALMACENAMENTO DE SUSTANCIAS PERIGOSAS

CONCELLO

SECTOR

Agro-Forestal Ures Torrado

Coristanco

Maquinaria

Agro-Forestal Ures

Coristanco

Maquinaria

Alberto Blanco Figueras

Coristanco

Madeiras

Almacenes Cros

Coristanco

Ferraxería

Canteira de Santa Cristina (Construcións López

Coristanco

Canteira

Cao)

Os riscos de orixe industrial van asociados ao desenvolvemento tecnolóxico e á utilización e

Carlos Busto

Coristanco

Maquinaria

almacenamento de sustancias perigosas, así como aos procesos e sistemas que debido a

Carpineba

Coristanco

Madeiras

fallos no seu funcionamento poden causar accidentes có resultado de danos á poboación, os

Carpintería J.M.

Coristanco

Madeiras

Carpintería e Construcións Varela

Coristanco

Madeiras

Cepsa

Coristanco

Estación de servizo

bens e o medio ambiente.

Editex

Coristanco

Electricidade

Inclúense os fenómenos derivados do uso e almacenamento de materias perigosas

Estación de servizo Acampara

Coristanco

Estación de servizo

(emisións, fugas ou vertidos), a emisión de grandes cantidades de enerxía (incendios e

Estación de servizos Pazos

Coristanco

Estación de servizo

explosións). Os sectores afectados por este tipo de risco son os sectores químico, enerxético

Fontanería Carlos Busto, S.L.

Coristanco

Maquinaria

e o transporte de mercancías perigosas que abastece a estas industrias. Tanto este tipo de

Gráficas Aries

Coristanco

Imprenta

Imprenta Coristanco

Coristanco

Imprenta

Industrias Eduardo Romay S.L.

Coristanco

Maquinaria

Jesús Castro Ordonez e outros, S.V.C.

Coristanco

Madeiras

Jesús Casto Varela

Coristanco

Madeiras

O Os focos industriais no concello non están moi concentrados, xa que o nivel de

Jesús Pérez Costa

Coristanco

Madeiras

industrialización de Coristanco é baixo, as empresas que poden provocar riscos no concello

Jose Antonio Rivera Pose

Coristanco

Imprenta

son as seguintes:

Jose Francisco Pérez Verdes

Coristanco

Madeiras

Lucho

Coristanco

Ferraxería

Madeiras Estanqueiro, S.C.

Coristanco

Madeiras

Madeiras Estanqueiro

Coristanco

Madeiras

Magabas, S.L. (A Trabe)

Coristanco

Estación de servizo

Magabas, S.L. (Avda. Bergantiños)

Coristanco

Estación de servizo

María Josefa Mato Fondo

Coristanco

Ferraxería

Mariño S.L.

Coristanco

Electricidade

Montaxes Xusto, S.L.

Coristanco

Maquinaria

Soltprint

Coristanco

Imprenta

Talleres Antelo, Unión Fenosa

Coristanco

Maquinaria, electricidade

transporte como as instalacións nucleares (non existentes no concello de Coristanco) quedan
excluídas deste risco por ter elaborado un Plan Especial.
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Outro aspecto a ter en conta é a Canteira Santa Cristina, de Construcións López Cao. A
canteira situada no concello, ocupa unha superficie de 13 Ha. É unha canteira de extracción
ao descuberto de gneis gris escuro, roca da que se obtén áridos para as estradas.
Esta canteira, nun principio, está suficientemente acondicionada para que non produza
incidentes de relevancia. Aínda así é moi posible e por mor da realización de obras podan
producirse danos de forma accidental.
Dentro do termo municipal non hai ningunha empresa afectada polo R.D. 1254/1999, do 16
de xullo polo que apróbanse as medidas de control dos riscos inherentes ós accidentes
graves nos que interveñan sustancia perigosas.
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Non detectáronse no concello riscos de contaminación acústica, luminosa, electromagnética e
tecnolóxica de importancia
Zonificación: Focos industriais

Ponderación do risco: BAIXO
3.14 RESUMO DO NIVEL DE RISCOS E CONCLUSIÓN
TIPO DE RISCO

NATURAL

TECNOLÓXICO

DENOMINACIÓN DO RISCO

NIVEL

Temporais de vento

MEDIO

Nevaradas e Xeadas

BAIXO

Seca

BAIXO

Inundacións

MEDIO

Sismicidade

BAIXO

Incendios Forestais

ALTO

Contaminación Mariña

MEDIO

Transporte de mercadoría perigosa

BAIXO

Industrias, gasolineiras e almacenamento de BAIXO
sustancias perigosas

Como conclusión pódese sinalar que os riscos más importantes e frecuentes que poden causar
maiores danos no concello de Coristanco, e sobre os que pode actuarse dende o Plan Xeral, son os
riscos naturais de inundación e o risco de incendio forestal. Estes represéntanse no plano de Riscos
Naturais incorporado o ISA
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Estacionalidade: Todo o ano
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3.15 ESTRATEXIAS, PLANS E PROGRAMAS RELACIONADOS
DIRECTRICES ORDENACIÓN DO TERRITORIO
As Directrices de ordenación do territorio son un instrumento de carácter global, que
constitúen un marco xeral de referencia, establecendo as pautas espaciais de asentamento
das actividades, de acordo coas políticas sociais, económicas e culturais emanadas da
Comunidade, integrando, se é o caso, as emanadas desde o Estado así como as propostas
que xurdan desde as entidades locais.
Os criterios fundamentais que constitúen as liñas estratéxicas das DOT oriéntanse a:
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- Favorecer a compacidade, harmonizar o desenvolvemento das cidades e previr a
urbanización difusa.
- Fortalecer os núcleos tradicionais, o litoral e poñer en valor o territorio.
- Mellorar a accesibilidade e mobilidade no territorio.
- Incorporar a perspectiva do metabolismo urbano para unha maior eficiencia ambiental.
O Anexo 1 da Memoria Xustificativa do PXOM de Coristanco expresar dun xeito
sintético a maneira en que o PXOM atende ás determinacións das Directrices de
Ordenación do Territorio consonte o expresado no apartado 10.1.18 destas.
PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 2010-2020
O PXRUG quere conseguir, por medio do despregamento de instrumentos para unha mellor
xestión dos residuos:
- Reducir o uso de recursos no ámbito de Galicia e a presión que este uso exerce sobre
os sistemas de apoio (reducindo a cantidade de residuos xerados e recuperando a
maior parte para volvelos introducir no ciclo produtivo).
- Reducir os impactos asociados á extracción destes recursos e a súa xestión unha vez
se converteron en residuos (consumo enerxético, emisións no medio atmosférico –e
especialmente, incidencia nos procesos de cambio climático–, contaminación do solo,
impacto paisaxístico do mobiliario urbano de recollida e as instalacións de tratamento e
depósito final de residuos, ruído, cheiros...)
A partir destas dúas premisas o Plan desenvolve toda unha serie de obxectivos, todos de tipo
ambiental.
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- Protexer o patrimonio natural e cultural.
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PLAN MOVE E PLANS DE ACTUACIÓN NO ÁMBITO DAS INFRAESTRUTURAS.

PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 2007-2013

O Plan MOVE é un Plan de Mobilidade e ordenación viaria estratéxica para o 2010-2015 que Os obxectivos fundamentais do Plan Desenvolvemento Rural son os seguintes:
establece as orientacións estratéxicas en materia de infraestruturas de transporte coa
finalidade de facilitar a mobilidade das persoas e o acceso aos mercados, contribuíndo deste
xeito á mellora da competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.

- Aumentar o esforzo en I+D+i agrario e alimentario e forestal
- Fomentar a valorización dos espazos forestais
- Fomentar a diversificación produtiva agraria

PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA 2008-2015
O Plan de Saneamento de Galicia 2008-2015 xurde da necesidade de dispoñer dunha
ferramenta de planificación das obras e actuacións en materia de saneamento, que recolla os
requisitos establecidos na Directiva Marco da Auga e polo tanto actualice a planificación
recollida no Plan de Saneamento 2000-2015

- Apoiar o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías
- Potenciar o asociacionismo agroalimentario
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- Fomentar a agricultura ecolóxica
- Mellorar as condicións de protección, conservación e xestión do ámbito natural

que marca a mesma.

- Mellorar a ordenación e capacidade de defensa de espazos forestais
- Mellorar o acceso a servizos básicos nas zonas rurais.

PLAN AUGA

- Conservar e mellorar o patrimonio rural

Os obxectivos fundamentais do Plan Auga son os seguintes:
- Garantir as necesidades actuais e futuras de abastecemento de auga potable a

AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE INUNDACIÓN (ERI)

tódolos núcleos de poboación superior a 50 habitantes de Galicia

Ten como obxectivo principal reducir as consecuencias das inundacións sobre a saúde
-

Planificar as infraestruturas de captación, regulación, transporte, tratamento e

humana, o medio ambiente, o patrimonio cultural e a actividade económica.

distribución necesarias
-

PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE ÁREAS EMPRESARIAIS NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA

Planificar o tratamento das augas

- Planificar as infraestruturas necesarias de interconexión entre sistemas de

-

Plan de Solo Empresarial está dirixido a planificar e administrar de forma racional o solo

abastecemento, coa fin de que os recursos estean á disposición do máximo número de

industrial de Galicia, co obxecto de axustar a dispoñibilidade de solo á demanda existente e

usuarios

ás condicións do mercado.

Propor medidas dirixidas a unha xestión máis eficaz e eficiente dos sistemas de
abastecemento

-

Propor instrumentos e medidas para fomentar o uso racional e de aforro de auga

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CORISTANCO
Documento Refundido para Aprobación Definitiva

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:
- INFORME SOSTENIBILIDADE AMBIENTAL DE ACORDO AO INFORME DE CALIDADE DO ISA DO 22/02/2013 CÓDIGO 1045/2010 E A MEMORIA AMBIENTAL

3. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA

Ten por obxectivo o cumprimento da Directiva Europea dentro do territorio galego nos prazos
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PLAN DIRECTOR DA CONSERVACIÓN DA REDE NATURA E AMPLIACIÓN DA REDE PLAN DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE
NATURA 2000 DE GALICIA
GALICIA, PLADIGA 2013
Para a planificación e a xestión dos lugares que integran a Rede Natura 2000 e a da súa Ten por obxecto o establecemento da organización e do procedemento de actuación para
ampliación establécese un réxime de usos e actividades permitidas nos lugares de acordo facer fronte aos Incendios Forestais dentro do territorio galego, e permitir, no seu caso, unha
cunha zonificación deles, así como as limitacións que se consideren necesarias para a coordinación e actuación conxunta dos diversos Servizos e Administracións implicadas na
conservación dos hábitats naturais e das especies silvestres.

loita contra o lume.

O PXOM deberá coordinarse coas figuras de protección integrantes da Rede Natura 2000 e O obxectivo xeral do PLADIGA é reducir ao mínimo os danos ecolóxicos, económicos e
cos seus contornos.

sociais producidos polos lumes forestais na Comunidade Autónoma Galega, dentro dos
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recursos dispoñibles

PLAN SECTORIAL EÓLICO

PLAN TERRITORIAL DE EMERXENCIA DE GALICIA, PLATERGA

O Plan ten por obxecto impulsar o desenvolvemento da política enerxética galega e regular o O PLATERGA é un documento técnico que ten como fin actuar como marco
polas características especiais do interese público que representan trascende do termo de coordinación entre as distintas Administracións públicas implicadas e destas cos
municipal no que se localizan. Trátase do documento no que se recollen as accións para particulares, do mesmo modo establece as instrucións a levar a cabo para permitir a
desenvolver no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia relacionadas coa enerxía mobilización dos recursos humanos e materiais necesarios para a protección de persoas e
eólica, planificando a investigación e desenvolvemento dos ditos recursos, así como a bens.
infraestrutura tanto eléctrica como industrial necesaria para a súa implantación.
O obxectivo fundamental do PLATERGA é obter a máxima protección para as persoas,
médio ambiente e os bens que resulten ou poidan resultar afectados en calquera situación de
emerxencia e planificar as actuacións co fin de poder dar unha resposta rápida e eficaz ante
calquera das ditas emerxencias no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Polo que, este documento comprende un conxunto de normas e procedementos de actuación
que constitúen o sistema e dispositivo de resposta das administracións públicas fronte a
calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia, entendendo como emerxencia a estes efectos aquela emerxencia non
ordinaria, é dicir, aquela que supera a capacidade de resposta dos dispositivos habituais de
atención a emerxencias, e que non precisa, polo tanto, das medidas adicionais e
extraordinarias que supoñen a activación do Plan.
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o

No PLATERGA, ademais, determínase a estrutura xerárquica e funcional dos organismos
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chamados a intervir, establecéndose o sistema de coordinación dos medios e recursos
utilizables tanto públicos como persoais, para a prevención e actuación ante situacións de
risco, definindo as condicións que caracterizan cada nivel de gravidade e os mecanismos de

PLANEAMENTOS DOS CONCELLOS LIMÍTROFES CONSULTADOS

o Carballo: N.S.P 20.06.1980
o Cabana de Bergantiños: P.X.O.M. 09.06.1999
o CORISTANCO P:X.O.M. 26.08.2002
o Tordoia: D.S.U. 22.01.1979
o Santa Comba: P.X.O.M. 05.04.2001
o Zas: P.X.O.M. 07.09.2007
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4. DEFINICIÓN DOS OBXECTIVOS
4.1.

VARIABLES E
REFERENCIA

CRITERIOS

4.2.
ESPECIFICADOS

NO

DOCUMENTO

DE

OBXECTIVOS XERAIS

Definido o marco legal de referencia; establecidos os criterios xerais de ordenación e os
criterios ambientais estratéxicos; e analizada a problemática territorial e urbanística do

O Órgano Ambiental aprobou o Documento de Referencia DR correspondente ao PXOM de territorio a través dos estudos elaborados na Información Urbanística, Estudo do Medio Rural,
Coristanco con data 27 de Decembro de 2010. Dito DR serve de guía no proceso de Análise do Modelo de Asentamento Poboacional, Catálogos e demais documentos
Avaliación Ambiental Estratéxica AAE do Plan á hora de integrar os criterios de sostibilidade realizados; establécese os obxectivos xerais do Plan Xeral de Coristanco.
ambiental.
Para iso, determina unha serie de variables e criterios de sostibilidade que serán a base para

OX 1 Identificar, manter e mellorar o modelo de asentamento rural, recoñecendo as

a análise das alternativas propostas.

funcións do medio rural e comprendendo o modelo de asentamento

As variables e criterios expóñense a continuación:

OX 2 Identificar e recoñecer os valores inherentes do territorio natural e construído e
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establecer a súa protección e potenciación como recurso
OX 3 Facilitar o desenvolvemento de actividades económicas pouco potenciadas na
actualidade, que reforcen a estrutura social e económica de Coristanco dentro do seu
marco territorial Existen dúas áreas nas que poder materializar ese obxectivo OX 5. Unha
autoestrada e a segunda é no norte da parroquia de Erbecedo, onde actualmente está a
fábrica de transformación de madeira “UNEMSA”.
OX 4 Promover o desenvolvemento da vila principal, como foco de apoio ao medio rural e
as actividades economicas.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN ÁS ÁREAS DE ASENTAMENTO
E OS SEUS CRECEMENTOS

O fenómeno urbano acontecido é reflexo do cambio social e económico das derradeiras
décadas nas que o sector primario perdeu a súa hexemonía a favor de actividades do sector
servizos, a industria e a construción. É o momento de acoutar as vilas e acometer a súa
mellora e acabado.

ÁREA RURAL
-

o Sendo coherente coa clasificación dos asentamentos e da súa contorna
-

ÁREA URBANA
-

OE 1.1 Articular as medidas tendentes a facilitar e reforzar o acabado e mellora do solo

o Axustando os parámetros das ordenanzas reguladoras de núcleos á realidade
existente

OE 1.2 Reforzar a estrutura económica e social dos núcleos urbanos creando e

-

ordenando de forma axeitada os solos suceptibles de soportar usos ou actividades

OE 2.3 Incorporar as áreas recentes de medra dos asentamentos, tentando corrixir a

o Analizando a dinámica de asentamento recente, e potenciando as relacións

OE 1.3 San Roque e Bormoio herdan unha estrutura urbana débil e inconexa

entre os tecidos existentes mediante a consolidación dos mesmos

nalgunhas zonas, co que as actuacións deben ser tendentes a cohesionar e relacionar
ámbitos afastados por baleiros.
-

-

OE 1.4 Romper a actual tendencia de medra lineal residencial ao bordo da estrada AC552

-

OE 1.5 Formular novos ámbitos de desenvolvemento tendentes a reforzar o tecido
existente e a atopar un motivo de solución a problemas colaterais como poda ser a
necesidade dunha determinada actividade, dotación ou infraestrutura

64.

tendencia aos crecementos dispersos e desarticulados

demandados, dando solución a problemas morfolóxicos detectados.
-

OE 2.2 Conservar e respectar as estruturas e trazos morfotipolóxicos
o Procurando unha delimitación de núcleos relacionada coa súa contorna

urbano
-

OE 2.1 Recoñecer e protexer o sistema de asentamento rural

OE 2.4 Protexer o seu valor cultural patrimonial
o Sinalando a singularidade dos tecidos ou conxuntos
o Favorecendo a conexión territorial mediante redes de mobilidade sostible e
itinerarios de cohesión dos valores culturais e naturais.
o Impulsando a rehabilitación e a implantación de infraestruturas de turismo rural

A ordenación do solo urbano formúlase atendendo a tres consideracións:
▫ Áreas ou zonas sobre as que é preciso establecer unha ordenación dende o Plan
mediante determinacións gráficas e normativas que regulan os sistemas, usos, niveis
de intensidade, tipoloxías edificatorias, etc. Afecta ao solo urbano consolidado.
▫ Ámbitos de ordenación pormenorizada provenientes do planeamento anterior cuxas
determinacións se consideran vixentes e operativas en tanto que regulamentan cun
alto grao de especificidade. E o caso do ámbito do centro comercial, no cal se mantén
subsistente a ordenación do Plan de sectorización do solo urbanizable non delimitado
APU-M1.
▫ Ámbitos de solo urbano cuxa problemática específica requira da formulación dun
instrumento de ordenación detallada, de cuxas determinacións xurdirá unha solución
axeitada e co suficiente nivel de detalle.
Para os ámbitos de solo urbano non consolidado, o Plan remite a ordenación pormenorizada
a Plans especiais de reforma interior coa finalidade de completar o mallado urbano.
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4.4.
ÁREA DE ACTIVIDADE

OBXECTIVOS EN RELACIÓN AO SISTEMA DE DOTACIÓNS E DE
INFRAESTRUTURAS

- OE 4.1 Mellorar o sistema de comunicación viaria.
o Evitando o crecemento anárquico dos tecidos residenciais entorno ás vías do
sistema xeral viario

OE 3.1 Reforzar os enclave empresarial e industriais de Coristanco
o Reservando novas áreas de desenrolo en contacto coas existentes

o Promovendo a defensa dos itinerarios de preferenza peonil e ciclista

-

o Reformulando a sección transversal dos viarios dando prioridade á seguridade e
funcionalidade.

OE 3.2 Impulsar novas actividades de carácter terciario e comercial
o Reservando espazos aptos para a actividade, que sustenten nas redes de
comunicación municipais e supramunicipais

o Provendo melloras nas áreas de estacionamento
-

OE 4.2 Dotar o concello dunha rede complexa e variada de espazos libres

-

OE 4.3 Previndo a ubicación das cesións de equipamentos dun xeito racional dentro de
cada un dos distritos

o Relacionando os novos espazos de uso terciario e comercial cos tecidos
residenciais de maior densidade.
-
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OE 3.3 Favorecer dinámicas de actividade en proximidade
4.5.
o Impulsando a convivencia e complementariedade de usos a través das
ordenanzas reguladoras.

OBXECTIVOS EN RELACIÓN AOS VALORES AMBIENTAIS E RECURSOS
NATURAIS

-

OE 5.1 Procurar o equilibrio entre os valores, as potencialidades e as feblezas do
territorio en atención aos múltiples intereses que a sociedade ten sobre o mesmo.

o Promovendo a relación peonil nas áreas urbanas a través da mellora das
infraesruturas viarias.

-

OE 5.2 Preservar os valores naturais dos montes e dos fondos de val, atendendo á
protección dos hábitats.

En atención ao exposto, o Plan propón a delimitación de dous sectores de solo
urbanizable para o desenvolvemento da actividade empresarial:

-

OE 5.3 Identificar as zonas de fraxilidade paisaxística

-

OE 5.4 Impulsar o mantemento da paisaxe rural

-

OE 5.5 Promover a integración paisaxística das novas intervencións

-

OE 5.6 Promover o coñecemento dos espazos naturais de excelencia no concello, e
dos valores patrimoniais destacados mediante a súa inclusión en itinerarios de
mobilidade sostible, que os fagan máis accesibles e lle aporten unha visión de
continuidade

-

OE 5.7 Promover a rexeneración dos espazos naturais degradados

-

OE 5.8 Impulsar a participación dos tecidos de asentamento ou actividade co seu
entorno natural.

o Reforzando os espazos de estacionamento.

− Sector T de solo urbanizable de uso terciario, situado en San Roque en
continuidade ao ámbito APU-M1 de uso comercial.
− Sector 1 de solo urbanizable de uso industrial, situado en Montecelo para a
construción dun parque empresarial.
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espacial.
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4.5.1. OBXECTIVOS AMBIENTAIS DO PLAN
Especificados os obxectivos xerais e específicos do Plan e estudadas as variables e criterios
de sostibilidade reflectidos no DR, establécense unha serie de obxectivos ambientais. Estes
obxectivos relaciónanse coas variables e criterios definidos:

4.6. COHERENCIA DOS OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN
Definidos os obxectivos xerais e específicos do Plan, e os obxectivos ambientais, avalíase a
coherencia entre ambos.
Metodolóxicamente, realízase un cadro matiz onde se valora a integración ou non dos
obxectivos ambientais nos diferentes obxectivos xerais e específicos do Plan, significando a
integración con cor verde, a non integración con cor vermella e establecendo a cor branca
cando non existe unha incidencia específica.
Reflíctese claramente o alto grado de integración dos obxectivos ambientais, resultando
positiva a avaliación
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5. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DO PXOM

5.1.

ALTERNATIVA CERO OU NON PLANEAMENTO

No proceso de desenvolvemento do Plan xorden diferentes opcións para acadar os

A Alternativa Cero supón non formular un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal para o

obxectivos de planeamento fixados. Estas opcións culminan nunha serie de alternativas que

Concello de Coristanco polo que o escenario urbanístico creado no concello continuaría

son valoradas cualitativamente en función aos criterios de sustentabilidade establecidos co fin

rexido polo antigo Plan Xeral.

de determinar a alternativa seleccionada para dar resposta ás necesidades e expectativas do
territorio, acadando o nivel necesario de consecución dos obxectivos ambientais previstos,

A consecuencia máis perceptible desta ausencia de desenvolvemento do P.X.O.M proposto

sempre segundo o establecido na lexislación vixente.

centraríase na vila de San Roque, a cal xa antes do planeamento anterior comezara un
proceso de deterioro na xestión do solo do núcleo urbano e do sistema de núcleos rurais do

Establécense como alternativas: a alternativa por defecto, denominada “0”, valorada para
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concello.

as alternativas derivadas da análise obxectiva do contorno e dos obxectivos do Plan.

En canto ao medio rural, aínda que o anterior planeamento recoñeceu un modelo de

Deste xeito, as alternativas avaliadas son tres:

asentamento rural baseado na dispersión territorial, así como nos valores naturais do
territorio, obsérvase un forte desequilibrio entre as dotacións e equipamentos existentes nas

 A Alternativa 0, básase no mantemento da situación actual do territorio, é dicir, optar

diferentes parroquias. Por outra parte estímase a necesidade dun uso do medio e dos seus

por non desenvolver o Plan e continuar co planeamento vixente na actualidade. Esta

recursos máis compatible coa fraxilidade do territorio e a paisaxe de Coristanco, como

alternativa non é viable dado que non resolve os problemas estruturais observados no

aspectos que deben de ser postos en valor e integrados no Concello de Coristanco dende

municipio

unha perspectiva sostible que permita seu goce pola poboación pero á vez outórguelles

 A Alternativa 1, alternativa tecnicamente viable, que opta por un modelo territorial
potenciando o establecemento de novas actividades

unha protección adecuada dende o planeamento. En ausencia de planeamento, estes
espazos poden ser susceptibles de degradación ou fenómenos antropizadores e polo tanto
suporía unha perda del patrimonio natural do Concello, seus habitantes e finalmente das

 A Alternativa 2, alternativa tecnicamente viable, que opta pola continuidade do actual

generaciones futuras.

modelo territorial potenciando os crecementos residenciais reforzando a oferta de
Por outra banda o Concello de Coristanco está véndose favorecido como centro de

vivenda do municipio.

actividades económicas e comerciais.
A necesidade dun novo P.X.O.M. no Concello de Coristanco, xorde como consecuencia da
aparición de novas lexislación urbanística e medioambiental á que hai que adaptarse. Os seu
obxectivo e reforzala súa estrutura xeral territorial:

feito

tradúcese

na

necesidade

de

ampliar

a

oferta

de

solo

para

uso

industrial/empresarial, ampliación que debe de ser considerada no planeamento que estase

-

Definíndoa con precisión.

-

Corrixindo os seus vicios ou defectos.

-

Reforzándoa mediante a incorporación de novos elementos.

-

Potenciando aqueles elementos que se consideran máis importantes.
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Valoración da alternativa 0 fronte a proposta de planeamento

Destrución da paisaxe. A tendencia actual, sen Plan, é a de non ter en conta a calidade

O desenvolvemento urbanístico non planificado ocasionaría importantes impactos sobre o paisaxística. O PXOM, pola conta, protexe zonas coa devandita calidade paisaxística.
medio ambiente, sobre todo de tipo paisaxístico y de recursos. As consecuencias inmediatas
causadas por un desenvolvemento difuso serían as seguintes:



Ineficiencia na integración paisaxística das novas edificacións. O entramado urbano

presenta escaseza de fitos ou referencias, isto contribúe a crear unha imaxe dura e monótona


Consumo intensivo de solo. Ocupación indiscriminada do solo cun crecemento das zonas que carecen de estes. O plan propón medidas de ordenación que integren e

desordenado, perda de poboación e servizos. Coristanco é un concello cun modelo de resolvan a interrelación entre as distintas tramas urbanas, compatibilizando tipoloxías,
asentamento rural cunha gran dispersión territorial.

deseñando o espazo urbano.

Contra isto, este PXOM configura un sistema equilibrado de asentamentos, segundo a súa
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poboación, potenciando a rehabilitación dos núcleos tradicionais ao tempo que dota de Por todo elo, entendemos que a alternativa cero ou alternativa sen P.X.O.M., resulta inviable,
pequenas áreas de expansión ós núcleos que se teñen mostrado máis dinámicos.

non só polos efectos antes sinalados, se non porque o desenvolvemento dun novo P.X.O.M.
baseado na sostibilidade dos recursos e a minimización dos impactos sobre o medio é

Transporte insostible. Conexión entre radios é moi deficitaria, forzando percorridos necesario en cumprimento da lexislación actual vixente.

longos e pouco lóxicos.


Perda de calidade de vida por dependencia do vehículo privado.



Maior presión sobre o medio natural e rural. Degradación progresiva dos recursos

naturais por mor de múltiples causas: envellecemento da poboación, falla de potenciación dos
recursos agrogandeiros, falla de posta en valor do patrimonio natural, incendios forestais,
contaminación difusa, etc. Pola contra, co novo PXOM o patrimonio natural queda protexido e
mellorado e posta en valor, tanto considerando a rede hídrica como un auténtico corredor
natural, proxectando as zonas de maior interese paisaxístico, natural, agrario e forestal.
Tamén o patrimonio cultural quedará protexido mediante a creación do catálogo de elementos
de interese.


Segregación social.



Ineficiencia do sistema. Na actualidade non hai medidas de eficiencia enerxética. Co

Plan a eficacia enerxética pode acadar un moi bo nivel mediante medidas de regulación nos
proxectos de edificación, mediante mecanismos de autoabastecemento enerxético,
incrementando a produción de enerxías renovables.
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ALTERNATIVAS AOS DESENVOLVEMENTOS DO P.X.O.M. DE CORISTANCO
CON INCIDENCIA NO MEDIO

ALTERNATIVAS
Tódalas alternativas contan coa creación dunha rede de dotacións e equipamentos públicos
para satisfacer as necesidades actuais.

Datos que se tiveron en conta na redacción das alternativas
A dinámica poboacional estudada no medio rural de Coristanco apunta pola non renovación

As dúas alternativas delimitan tanto o solo dos núcleos urbanos como o rural máis que o

dos seus efectivos, por elo é necesaria a revitalización económica do concello para a

actual planeamento, ata poñelo nuns valores máis reais tendo en conta a dinámica

recuperación demográfica.

poboacional de Coristanco.

Tamén é necesario conseguila definición dun bordo urbano mellor rematado do que está na

Durante o proceso de definición da proposta de planeamento as dúbidas ou posibilidades

actualidade así coma conseguir, mediante a urbanización e xestión, a obtención de dotacións

que xurdiron nos diferentes usos para conseguir os obxectivos do PXOM foron as

necesarias para o medio urbano resultante, e un viario qu facilite a conexión co Polígono

seguintes:

Industrial proposto.

-

70.

Uso industrial: A necesidade de mellora do tecido industrial de Coristanco, e así

O actual Polígono Industrial de Coristanco está a índa por se desenvolver. É importante para

para dito fin. Tívose en conta que no planeamento anterior xa existise un sector de solo

o Concello o desenvolvemento deste Sector, clasificado xa no planeamento anterior, para

urbanizable industrial en Montecelo, preto do límite municipal con Carballo e ao carón

activar o tecido empresarial.

do enlace da autoestrada. Dito sector aparece recollido no recentemente aprobado
Plan Sectorial de Áreas Empresariais; se ben, existe a alternativa doutra localización

E necesario tamén a ampliación do actual colexio da vila de San Roque e a obtención de

máis próxima ao núcleo de San Roque.

solo para ampliar os ceminterios do concello.

Por outra banda e, nun primeiro momento, considerouse a posibilidade de ampliar o
solo industrial no enclave da fábrica UNEMSA, en Erbecedo, mais logo de actualizar os

As propostas do Plan diríxense especialmente ao núcleo de San Roque

mapas de risco de inundación, comprobouse que dita ampliación resulta incompatible.
Finalmente o ISA e o Plan rexeitan desta posibilidade. Recoñécese entón como solo
urbano o enclave actual da fábrica de taboeiros.
-

Uso residencial: A primeira dúbida foron as necesidades reais de solo adecuadas
para clasificar con este uso respecto ao crecemento estimado da poboación de
Coristanco e polo tanto da demanda de nova vivenda, así como para conseguir de
maneira adecuada un dos obxectivos do PXOM que é completar de forma racional e
ordenada o núcleo urbano de San Roque, condicionado polo seu crecemento lineal ao
longo da estrada AC-522.

-

Uso terciario: E necesaria a reserva de solo para este uso e cubriren así as
necesidades actuais do concello.
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reforzar a estrutura económica do concello, fai que o PXOM propoña a reserva de solo
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Infraestrutura viaria: Na estrutura da rede viaria de Coristanco destaca a
estrada AC-522, que cruza o núcleo de San Roque. O plan propón facer
una estrada que conecte o solo de uso industrial proposto nunha das
alternativas como a AC-522. Esta estrada realízase sobre un camiño xa
existente.

71.

5.3. DESCRICIÓN DAS LIÑAS DE ACTUACIÓN DA ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1. NÚCLEO DE SAN ROQUE

ALTERNATIVA 1. NÚCLEO A AUGALADA
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Establécese unha alternativa real de ordenación posible técnica e economicamente
denominada “Alternativa 1”, poñendo tódolos medios que a lexislación urbanística pon ao
noso alcance e incidindo en aspectos fundamentais que permitan un auténtico relanzamento
e consolidación da actividade económica, conseguila definición dun borde urbano mellor A necesidade de servizos no concello, fai preciso un desenvolvemento de uso terciario que
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rematado do que está na actualidade dándolle un uso racional e proporcionado aos espazos satisfaga a demanda. Proponse facer a desenrolo próximo ao Carrefour, e así concentrar os
Coristanco.

San Roque conseguindo así reducir a necesidade de mobilidade cara outros concellos para
poder acceder a estes servizos, e aproveitando os espazos baleiros do núcleo. Proponse a

Nesta alternativa a reserva de solo para uso industrial realízase tal e como redáctase no reserva deste solo respectando o trazado do cauce inventariado próximo ao sector e no que
planeamento vixente (APU-I). É unha zona coa vantaxe de que está ben comunicada, polo localizarase o espazo verde necesario para o desenvolvemento do sector.
que non é preciso a creación de novos viarios, aínda que necesitase unha intersección ACNon se proxectan espazos libres públicos en San Roque. Unicamente o sistema de espazos

552.

libres actual da vila completarase coa reserva de solo para este fin nos desenrolos dos
Ao que refírese a solo urbano para uso residencial non se proxecta ningún urbanizable, urbanizables industriais e terciario previstos, para cumprir así co art. 47 de calidade de vida e
unicamente delimítanse as áreas de reparto e de solo urbano non consolidado coma medida cohesión social da LOUGA.
para orientar o posible crecemento do núcleo e rematar coa indefinición urbana. Consérvase Respecto dos equipamentos o Plan únicamente expón a ampliación do colexio público e
o solo urbano non delimitado do actual Plan Vixente denominado APU-R7, no que comezouse ampliacións nos ceminterios do concello
o desenrolo pero non rematouse.
No sistema viario proponse a mellora da conexión da estrada principal AC-552 coa DP-1912,
pasando un novo viario polo parque empresarial previsto, e facilitando a súa comunicación
coa fábrica de taboleiros de O Erbecedo.
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5.4. DESCRICIÓN DAS LIÑAS DE ACTUACIÓN DA ALTERNATIVA 2
Como resultado obtemos o seguinte esquema da Alternativa 2:

A alternativa 2 tamén se limita a niveis de sustentabilidade ambiental e
paisaxística coherentes co espazo e a dinámica territorial, recoñecese a
realidade actual e intenta subsanar a problemática detectada. Nesta alternativa
as accións plantexadas van dirixidas cara a potenciar o uso residencial.
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Nesta alternativa proponse realizar a reserva de solo para uso industrial nunha
localización diferente á exposta na alternativa 1. Resérvase un solo industrial
existencia na zona proposta de varias naves deste tipo.

Para o uso residencial establécense as áreas de reparto no núcleo de San
Roque, conservando ao igual que na anterior alternativa o sector do Plan Vixente

ALTERNATIVA 2. NÚCLEO DE SAN ROQUE

PAU-R7 pero cunha superficie máis reducida e propoñendo no seu defecto
outras dous zonas coas que preténdese conseguir algúns dos obxectivos do plan
ao igual que na anterior alternativa, si bien en diferente medida, rematando
harmonicamente o borde urbano mediante a ocupación dos espazos baleiros e
rematando a trama urbana.
No sistema viario proponse a mellora da conexión da estrada principal AC-552
coa DP-1912 facilitando a comunicación do núcleo urbano coa fábrica de
taboleiros de O Erbecedo.
Para resolver a necesidade de servizos no concello, proponse facer un
desenrolo próximo ao nucleo de San Roque de tipo urbanizable industrial, e así
concentrar as actividades economicas e industriais na vila.

ALTERNATIVA 2. NUCLEO DE A AGUALADA
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Os equipamentos plantexados, son os mesmos que a alternativa 1; a ampliación do
colexio público e ampliacións dos ceminterios do concello.

5.5. AVALIACIÓN DAS ALTERNATIVAS
Tódalas as alternativas expostas cumpren os obxectivos perseguidos pero unhas en maior
contía que outras dende o punto de vista da sustentabilidade ambiental no consumo de

O sistema de espazos libres actual completarase coa reserva de solo nos desenrolos
dos urbanizables industriais e terciario previstos, e así cumprir co art. 47 de calidade de
vida e cohesión social da LOUGA.

recursos. Con ambas mellóranse os sistemas de infraestruturas e dotacións favorecendo a
mobilidade e a calidade de vida dos habitantes do concello. Neste apartado imos a valoralas en
función da maior calidade de cumprimento de ditos obxectivos.
-

Reforzala estrutura social e económica de Coristanco dentro do seu marco territorial:
Ámbalas dúas alternativas cumpre este obxectivo pero a 1 o desempeña mellor xa que
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favorece en maior medida o desenvolvemento industrial, situándose nunha zona mellor
comunicada e que harmoniza racionalmente as necesidades do concello de Coristanco
cos usos previstos.
Identificar os valores do territorio de Coristanco, xa sexan naturais o construídos, así como
establecer medidas para a súa protección:
Entendemos que ambas alternativas desempeña ben este obxectivo xa que nelas
proponse realizar unha operación de revalorización mediante unha restauración ambiental
dos seus valores ecolóxicos. Aínda así, na alternativa 1 os desenvolvementos industriais,
residenciais e terciarios ocupan unha menor superficie de solo, polo tanto o impacto sobre
o territorio é menor.
-

Facilitar o desenvolvemento de actividades económicas pouco potencializadas na
actualidade así como establecemento de outras novas:
As dúas alternativas propostas expoñen novos desenvolvementos industriais, pero o fan
en localizacións diferentes tanto por situación como por xeomorfoloxía. Dende este punto
de vista entendemos que a alternativa 1 é máis respectuosa medioambientalmente tanto
no consumo do solo como nos recursos, xa que ten unha superficie que entendemos
suficiente para o horizonte de desenvolvemento económico e industrial esperado e
localízase nun espazo con máis propicio para urbanizar polos motivos expostos.

A alternativa 1 faino mediante a reserva de solo aos dous lados da estrada AC-552, mentres que
a alternativa 2 faino unicamente completando o espazo baleiro existente entre o Centro
Comercial e o núcleo de San Roque, dándolle unha continuidade lóxica a este espazo.
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A vantaxe de escoller unha ou outra é que na alternativa concentramos as actividades nunha

MATRIZ DE AVALIACIÓN RESPECTO SÚA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS

zona xa antropizada de uso comercial e na segunda, se fai una mestura entre o núcleo

ALTERNATIVAS DO PXOM DE CORISTANCO

urbano e o uso industrial que entendemos que no en conveninte dende o punto de vista de
non compatibilizar usos residenciais e urbanos cos industriais, que entendemos xeneran

Analízanse de seguido brevemente as diferentes alternativas, dunha maneira gráfica

nestas zonas impactos negativos sobre a poboación.

utilizaremos unha metodoloxía para avaliar as alternativas posibles para o Plan, basearase
na consecución dun único valor resultado para cada unha delas, a través dunha valoración
semi-cualitativa do grado de Integración dos criterios de sustentabilidade para cada unha

Identificar, manter e mellorar o modelo de asentamento rural:

A alternativa 1 e 2 respectan este obxectivo xa que recoñecen e manteñen as funcións do

das variables establecidas no documento de referencia de Coristanco.

medio rural e os seus asentamentos. Para elo evítase a dispersión existente no concello, se
actúa delimitando os asentamentos espontáneos sen propoñerse novos desenvolvementos.
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O resultado será un valor único que represente como se tiveron en conta as variables de
sustentabilidade en cada unha das alternativas, e que ademais permita realizar unha

-

elección final.
Establecer as medidas necesarias para rematar e mellorar a trama urbana
existente, a estrutura viaria e as infraestruturas de servizo público:

PXOM

vixente

establece

un

modelo

urbanístico “descentralizado

e

disperso”. As

O valor global para a elección da alternativa virá dado pola seguinte expresión:

alternativas 1 e 2 cumpren o obxectivo de consolidar a trama urbana, xa que buscan rematar
a indefinición dándolle uso aos espazos baleiros presentes nos núcleos principais e
determinando así unha estrutura urbana sólida consolidando de forma racional a estrutura
viaria e as súas conexións tanto coa periferia rural como co resto da comarca. Se ben, a
Alternativa 1 e mellor dende o obxectivo de afectar á menor superficie de solo.
-

Unha cuestión a ter en conta para a análise das alternativas son as carencias de
información en relación a aspectos ambientais que obriga moitas veces a partir de
hipóteses, extrapolacións ou do coñecemento e experiencia dos técnicos tanto do equipo
como dos consultados nas materias obxecto da análise e valoración.
O resultado da avaliación recóllese na táboa seguinte
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CONCLUSIÓN
Para formular un planeamento que cumpra cos obxectivos marcados e que manteña o
equilibrio entre os usos residencial, industrial e terciario e que estea baseado en perspectivas

76.

realistas respecto ao crecemento e desenvolvemento de cada un deles no marco
socioeconómico do Concello de Coristanco, e que ademais solucione problemas de
expostas xa que na avaliación das variables nas que interveñen as alternativas alcanzou un
valor maior á alternativa 2.
Isto débese a que a alternativa 1 establece mellores medidas de protección do paisaxe e a
natureza pola menor ocupación do solo na realización dos obxectivos, boas comunicacións
para a instalación do novo parque empresarial e a mellora do desenvolvemento de
actividades comerciais axustadas as necesidades do concello. Tamén compre ben o
obxectivo de mellorar a calidade de vida dos habitantes xa que facilita a mobilidade.
Dende o punto de vista da sostibilidade ambiental e paisaxística, entendemos que esta é a
alternativa válida como punto de partida do planeamento e polo tanto a ALTERNATIVA
ELEXIDA É A Nº 1.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CORISTANCO
Documento Refundido para Aprobación Definitiva

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:
- INFORME SOSTENIBILIDADE AMBIENTAL DE ACORDO AO INFORME DE CALIDADE DO ISA DO 22/02/2013 CÓDIGO 1045/2010 E A MEMORIA AMBIENTAL

5. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DO PXOM

dispersión e de indefinición dos asentamentos considérase a alternativa 1 como a mellor das

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

5.6. ANÁLISE DOS EFECTOS DA ALTERNATIVA SELECCIONADA SOBRE AS
VARIABLES DE SUSTENTABILIDADE E EFECTOS QUE DERIVARÍAN DA
ALTERNATIVA 0 OU DE NON PLANEAMENTO.

5.7. ALTERNATIVA CERO OU NON PLANEAMENTO
A Alternativa Cero supón non formular un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal para
o Concello de Coristanco polo que o escenario urbanístico creado no concello continuaría
rexido polo antigo Plan Xeral.
A consecuencia máis perceptible desta ausencia de desenvolvemento do P.X.O.M
proposto centraríase na vila de San Roque, a cal xa antes do planeamento anterior
comezara un proceso de deterioro na xestión do solo do núcleo urbano e do sistema de

77.

núcleos rurais do concello.
En canto ao medio rural, aínda que o anterior planeamento recoñeceu un modelo de
asentamento rural baseado na dispersión territorial, así como nos valores naturais do
nas diferentes parroquias. Por outra parte estímase a necesidade dun uso do medio e
dos seus recursos máis compatible coa fraxilidade do territorio e a paisaxe de Coristanco,
como aspectos que deben de ser postos en valor e integrados no Concello de Coristanco
dende unha perspectiva sostible que permita seu goce pola poboación pero á vez
outórguelles unha protección adecuada dende o planeamento. En ausencia de
planeamento, estes espazos poden ser susceptibles de degradación ou fenómenos
antropizadores e polo tanto suporía unha perda del patrimonio natural do Concello, seus
habitantes e finalmente das generaciones futuras.
Por outra banda o Concello de Coristanco está véndose favorecido como centro de
actividades económicas e comerciais.
Este feito tradúcese na necesidade de ampliar a oferta de solo para uso
industrial/empresarial, ampliación que debe de ser considerada no planeamento que
estase a redactar, e polo tanto na súa ausencia, non podería levarse a cabo de maneira
adecuada e sostible seu posible expansión de maneira respectuosa có medio e seus
recursos.
-
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5.8. MATRIZ DE AVALIACIÓN RESPECTO SÚA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
DAS ALTERNATIVAS DO PXOM DE CORISTANCO

78.

Analizouse cada unha das Alternativas en relación aos criterios de cada unha das variables
de estudo, observando o seu nivel de integración. Para reflectir os resultados de forma
integración moi baixa” ata “5 – integración moi alta”). Deste xeito, adxudicouse un valor
sintético a cada Alternativa no tocante a cada variable, de modo que fose máis operativa a
descrición do proceso e a súa comprensión, e que ademais permite realizar unha elección
final.
O valor global para a elección da alternativa virá dado pola seguinte expresión:

O resultado da avaliación recóllese na táboa seguinte:
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CONCLUSIÓN
Para formular un planeamento que cumpra cos obxectivos marcados e que manteña o EFECTOS PREVISIBLES DO PLANEAMENTO SOBRE A LEXISLACIÓN SECTORIAL
equilibrio entre os usos residencial, industrial e terciario e que estea baseado en perspectivas O PXOM ten un efecto positivo no que se refire o seu impacto xa que as determinacións e
realistas respecto ao crecemento e desenvolvemento de cada un deles no marco normativa serán sometidas á lexislación urbanística e sectorial vixente.
socioeconómico do Concello de Coristanco, e que ademais solucione problemas de
dispersión e de indefinición dos asentamentos considérase a alternativa 1 como a mellor das Os sistemas de equipamentos e sistemas de espazos libres que se propoñen coas reservas
expostas xa que na avaliación das variables nas que interveñen as alternativas alcanzou un de solo necesarias cumprirán cos estándares de equipamentos establecidos legalmente.
valor maior á alternativa 2.
Para a proposta de PXOM de Coristanco tívose en conta as directrices que sobre o concello
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Isto débese a que a alternativa 1 establece mellores medidas de protección do paisaxe e a establece as D.O.T (Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia), respectando as
natureza pola menor ocupación do solo na realización dos obxectivos, axústase mellor ás zonas que marca como de especial protección.
necesidades de reserva de solo de uso residencial do concello e a mellora do
compre ben o obxectivo de mellorar a calidade de vida dos habitantes xa que facilita a Naturais (Z.E.P.V.N) / Río Anllóns- ES1110015, espazo natural protexido e incluído na Rede
mobilidade e conecta espazos mediante zonas verdes.

Natura 2000, respectado estritamente polo P.X.O.M. ademais doutros espazos de interese
natural, ambiental, ecolóxico e paisaxístico do concello.

Dende o punto de vista da sustentabilidade ambiental e paisaxística, entendemos que esta é
a alternativa válida como punto de partida do planeamento e polo tanto a ALTERNATIVA
ELEXIDA É A Nº 1.
A integración de criterios ambientais e de sostibilidade nas distintas fases de planificación
permiten evitar impactos negativos antes de que estes se produzan mediante a coherente
aplicación de medidas preventivas/correctoras.
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6. IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS SOBRE O MEDIO:
SOSTIBILIDADE DOS RECURSOS NATURAIS DO PXOM E DOS ÁMBITOS
PROPOSTOS NO P.X.O.M. DO CONCELLO DE CORISTANCO
IDENTIFICACIÓN DOS EFECTOS XERAIS SOBRE O MEDIO
CLASE DE SOLO

EXTENSIÓN (Ha)
108,70

CONSOLIDADO
URBANO

4,24

NON CONSOLIDADO
NÚCLEO
RURAL

HISTÓRICO

272,57

COMÚN

324,85
11,92

RESIDENCIAL
DELIMITADO

5,12

TERCIARIO

URBANIZABLE

NO DELIMITADO

INDUSTRIAL

17,46

RESIDENCIAL

16,98

PROTECCIÓN AGROPECUARIA

4.055,91

PROTECCIÓN FORESTAL

7.159,67

PROTECCIÓN DE AUGAS

2.156,58

PROTECCIÓN DE ESPAZO NATURAL

EFECTOS DO PLAN
Solo

779,50

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
RÚSTICO

80.

-

1.521,44

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO

23,52

PROTECCIÓN ORDINARIA

15,04

A execución dos desenvolvementos urbanísticos propostos polo plan (sectores Industrial,
Terciario e Residencial), suporán cambios nas coberturas e usos do solo actuais; mais, dado
o carácter contido dos desenvolvementos e que, as máis das veces, suceden en solos

988,83

PROTECCIÓN DA PAISAXE

Cobertura do solo polos sectores a desenvolver

degradados, podemos concluír que os efectos do Plan neste apartado son moderados.

TABLA DA CLASIFICACIÓN DO SOLO DO PXOM

Para paliar esta situación estableceranse medidas preventivas para evitar a perda ou
O presente Plan contempla as seguintes actuacións:

ACTUACIÓNS DE
DESENVOLVEMENTO EN
SOLO URBANO

degradación dos recursos edáficos durante as obras de urbanización, de forma que se
ACTUACIÓNS DE
DESENVOLVEMENTO
SOLO URBANIZABLE

contemple a súa axeitada reutilización.
O territorio de Coristanco acolle espazos estratéxicos que, pola súa singularidade ambiental e
ecolóxica, son merecedores de protección respecto á actividade antrópica. Son a área

AR-SU-SR1

5.741 m²

AR-SECTOR-T

51.237 m²

estratéxica de conservación do ZEPVN-LIC Río Anllóns e o conxunto de humedais recollidos

AR-SU-SR2

24.784 m²

AR-SECTOR-1

174.628 m²

no Inventario de Humedais de Galicia, entre os que cabe destacar a Lagoa de Alcaián ou

AR-SU-SR3

11.897 m²
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Braña Rubia.
AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:
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6.1.

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.



Efectos positivos: sobre a economía, sociedade

Paisaxe



Efectos negativos: sobre o solo, a paisaxe e a atmosfera

O Plan realizou un estudo da paisaxe do concello, identificando os espazos de alto valor
paisaxístico e os ámbitos de especial fraxilidade, así coma as unidades que conforman a

Edificacións

No que respecta ao do parque de vivendas proposto, o Plan establece unha ordenación paisaxe do municipio. Por outra banda o PXOM inclúe así mesmo a clasificación de solo
baseada na delimitación dos asentamentos rurais e no complemento da malla urbana. rústico de especial protección da paisaxe, que cubre os ámbitos de interese paisaxístico nos
casos en que non estean clasificados como solo rústico de especial protección de espazos

Mellorando e contendo a situación actual.

naturais.
disposto na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia.

apostando pola rehabilitación do parque de vivendas


Efectos positivos: sobre a economía, a poboación



Efectos negativos: a paisaxe, consumo de recursos

81.

Sobre os efectos do Plan sobre a paisaxe municipal caben dous perspectivas. Por unha
banda, os efectos positivos do Plan sobre a paisaxe, dado que é protexido un alto porcentaje

Patrimonio Natural. Natureza

Un porcentaxe elevado do solo municipal é clasificado como rústico de especial protección de do solo municipal, incluíndose no solo rústico especialmente protexido de espazos naturais,
de augas ou patrimonial os ámbitos de especial interese paisaxístico consonte o valor
espazos naturais e especial de protección de augas.
recoñecido no Estudo do Medio Rural.
Pero as actuacións non se limitan a protexer os solos con valores naturais se non que se Por outra banda, os novos desenvolvementos poderían producir afeccións negativas na
programan actuacións de recuperación de espazos con valores naturais e ambientais que paisaxe do concello polo que é necesario emprender medidas preventivas na ordenación
pormenorizada dos ámbitos e na urbanización dos mesmos.

quedan integrados no sistema xeral de espazos libres.
O PXOM artellou unha serie de estratexias orientadas á rexeneración dos elementos naturais
e as zonas sensibles (brañas).



Efectos positivos: sobre a paisaxe, o patrimonio natural e construído, o solo, o
medio rural, a poboación, a economía.



Efectos negativos: os que poideran producir os ámbitos propostos, polo que é
necesario emprender medidas preventivas na ordenación pormenorizada dos
ámbitos e na urbanización dos mesmos.

Ademais, os cauces dos ríos e a rede de espazos libres e mobilidade sostible xeran un
sistema de corredores ecolóxicos que garanten a continuidade dos hábitats, impedindo a
fragmentación.
Por último, os novos desenvolvementos deseñados non se producen sobre solos con
especiais valores naturais.


Efectos positivos: sobre a paisaxe, o patrimonio natural , o solo, o medio rural, a
poboación, a economía.



Efectos negativos: non se consideran
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Patrimonio Cultural
O Plan Xeral elaborou un catálogo de patrimonio que inclúe elementos arquitectónicos,
etnográficos e arqueolóxicos. Cada un deles foi descrito, e protexido en función dos seus
valores.
O PXOM considera este patrimonio como peza fundamental de identidade e cohesión social,
e así o di entre os seus obxectivos xerais. As DOT recoñecen un Ámbito de interese do
patrimonio cultural: a Torre de Nogueira (Seavia).

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:
- INFORME SOSTENIBILIDADE AMBIENTAL DE ACORDO AO INFORME DE CALIDADE DO ISA DO 22/02/2013 CÓDIGO 1045/2010 E A MEMORIA AMBIENTAL

6. IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS NO MEDIO

O Plan integra medidas relacionadas coa minimización das afeccións sobre a contorna, O Plan recoñece a paisaxe coma un ben a catalogar, protexer e potenciar, seguindo o

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Considéranse que todos os efectos do Plan sobre o patrimonio cultural son positivos.
Efectos positivos: sobre a paisaxe, o patrimonio cultural, o solo, a poboación, a
economía.


Efectos positivos: sobre a poboación, a economía



Efectos negativos: os que podan xerar os novos desenvolvementos, como un
aumento de consumo enerxético(polo que se fomentará o aforro e eficiencia
enerxética mediante medidas de regulación nos proxectos de edificación) ou na

Efectos negativos: non se consideran

paisaxe (O PXOM inclúe como determinación o soterramento de liñas eléctricas

Ciclo Hídrico

que interfiren con novos desenvolvementos residenciais)

O Plan Xeral pretende a protección dos cauces dos ríos, de xeito que, todos eles se

corresponden cun solo rústico de especial protección das augas; clasificándose, ademais, Ciclo dos Materiais
coma un solo rústico de especial protección de espazos naturais e especial protección de Con respecto ao ciclo dos materiais e os residuos, o Plan xerará unha serie de efectos sobre
augas o ámbito máis próximo ao hábitat de interese prioritario ligado a ríos.

82.

o medio ambiente: por unha banda, os novos desenvolvementos deseñados polo Plan
xerarán un consumo dos recursos e produción de residuos; por outra banda, o novo modelo

Un saneamento e un abastecemento de auga axeitado, repercute, de xeito positivo na territorial proposto, baseada na contención dos asentamentos e a compactación dos solos
conservación do medio. Dende o Plan Xeral estudouse o sistema de abastecemento e urbanos, producirá efectos beneficiosos xa que a edificación densa e colectiva require un
saneamento, mellorado recentemente por medio de novas instalacións que xustifican a súa menor consumo de recursos e materiais por m2 construído e produce unha optimización na
suficiencia. Os novos desenvolvementos plantéanse con redes de tipo separativo, de acordo xestión do lixo. Polo que os posibles efectos negativos quedan paliados por unha xestión
máis eficiente.

a unha progresiva optimización do sistema


Efectos positivos: sobre o solo, natureza, a poboación, a economía



Efectos positivos: sobre a poboación, paisaxe, natureza, atmósfera, ciclo hídrico



Efectos negativos: os novos desenvolvementos poden producir un aumento de



Efectos negativos: non se consideran

consumo de auga.

Mobilidade
O desenvolvemento de itinerarios de mobilidade sustentable son liñas e actuacións que

Enerxía

Considérase que o Plan terá unha influencia xeral positiva no referente a variable enerxía xa favorecen unha diminución da dependencia do uso do coche, reducindo os desprazamentos
que, a tendencia a crear un modelo de ordenación sustentable, diminuíndo a diseminación en vehiculo, mellorando a conectividade do medio rural, mellorando a calidade de vida e a
dos núcleos; o desenvolvemento de corredores verdes peonís e de mobilidade sustentable; a cohesión social.
potenciación das enerxías renovables; etcétera; son liñas e actuacións que favorecen unha Mellora na rede viaria. O Plan propón a mellora da rede viaria coa finalidade de racionaslizar
diminución da enerxía precisa para funcionar e unha minimización do impacto sobre o medio.

os desprazamentos, contribuír a ampliar os modos de transporte e de mellorar a seguridade
viaria.

O plan adoptou a protección de solo rústico de infraestruturas para a superficie vinculada ao
os parques eólicos, de acordo a como ven expresada no Plan Sectorial Eólico de Galicia.



mobilidade, atmósfera
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Efectos positivos: sobre a sociedade, economía, medio rural e urbano, enerxía,

Efectos negativos: non se consideran
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Economía

-

Enerxía. O seu desenvolvemento implica maior consumo de auga, e unha maior
necesidade de infraestruturas de saneamento e consumo enerxético

-

Ciclo de Materiais. Supón un aumento na xeración de residuos

O PXOM incorporar centros de actividade terciaria nos núcleos principais, e prever un espazo
que permita albergar tecido industrial dada a escasa flexibilidade do solo empresarial
existente.

A posta en valor do patrimonio natural e cultural non só se entende como ferramenta de AREA DE REPARTO: AR-SECTOR I1
-

Na paisaxe:Potencia o establecemento de relacións físicas e funcionais que
favorezan a permeabilidade do espazo industrial e garantan a continuidade cos
espazos adxacentes

-

Equipamentos. Co seu desenvolvemento, obtense cesións de espazo libre e de
equipamentos que contribúen a coser o espazo público e a mellorar a transición
cos tecidos existentes.

-

Enerxía. O seu desenvolvemento implica maior consumo de auga, e unha maior
necesidade de infraestruturas de saneamento e consumo enerxético

-

Ciclo de Materiais. Supón un aumento na xeración de residuos

colectivos foráneos


Efectos positivos: sobre a sociedade, economía



Efectos negativos: os que podan xerar os novos desenvolvementos

Atmosfera
O PXOM cumpre o obxectivo de reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro mediante

83.

a conservación e identificación dos espazos naturais, a creación de masas forestais, espazos
verdes e unha rede de mobilidade sostible. Ainda así, o desenvolvemento industrial podería
considerarse como a principal actuación que podería causar efectos negativos sobre a

6.3.

SOSTIBILIDADE DOS RECURSOS

calidade do aire debido ás emisións derivadas das actividades industriais previstas e ao CONSUMO DE SOLO PROPOSTO NO P.X.O.M.
A proposta de ordenación parte do estudo dunha realidade territorial e socioeconómica,
aumento do transporte motorizado.
chegando á conclusión da existencia dun certo desequilibrio entre as potencialidades do



Efectos positivos: sobre a sociedade, economía,



Efectos negativos: os que podan xerar os novos desenvolvementos

territorio e as necesidades da poboación.
Mediante un conxunto de determinacións instrumentalizadas pola técnica do planeamento

6.2.

EFECTOS AMBIENTAIS DOS DESENVOLVEMENTOS PROPOSTOS

defínese o modelo territorial proposto para o territorio de Coristanco, o cal pódese explicar
nos seguintes puntos:

AR-SECTOR-T
Aínda que os efectos serán avaliados con detalle no caso de desenvolverse o Plan Parcial do
ámbito, faise unha observación xeral dos efectos do I3 sobre a contorna.
EFECTOS
-

Na paisaxe. Consegue conectar os tecidos existentes no seu entorno, de solo
industrial de tipologia comercial e terciaria

-

Equipamentos. Obtense cesións de espazo libre e de equipamentos que
contribúen a enriquecer o espazo público e a mellorar a transición cos tecidos
existentes(rego da balsa).

-

Mobilidade. Completa o sistema xeral viario
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identidade e de cohesión social, senón tamén como elementos de interese que poden atraer

CONCELLO
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-
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Plan recoñece maioritariamente a existencia de núcleos de carácter histórico- ESPAZOS LIBRES
tradicional e núcleos complexos, estes últimos aglutinando nunha mesma O Plan Xeral debe cumprir unha relación de 15 m² de sistema xeral de espazo libre por cada 100
delimitación áreas de asentamento histórico-tradicional con outras áreas de m² de edificabilidade residencial (artigo 47 da Lei 9/2002) para o Sistema Xeral de Equipamento
asentamento contemporáneo que non responden á definición prevista na Lei comunitario de titularidade pública en proporción non inferior a 5 metros cadrados por cada 100

Con isto preténdese expresar que tódolos núcleos comúns identificados como tais polo
presente Plan son o resultado dun crecemento ou expansión con baseamento ou orixe
nun asentamento de carácter historico-tradicional.
-

O réxime de solo protagonista en Coristanco é o solo rústico nas diferentes

metros cadrados edificables de uso residencial.
O sistema de espazos libres actual completarase co desenrolo dos accións previstas cumprindo
coas exixencias da normativa e recuperando e consolidando os espazos de interese ambiental e
potenciando ás súas características naturais.

84.

modalidades de protección, polo que o Plan recoñece:
o O valor do solo en termos de produción, identificando e diferenciando o
monte e as terras de cultivo.
o As áreas do solo de valor ambiental e natural, como son os ecosistemas
fluviais. Recordemos, ademais, que o termo municipal se ve afectado polo
LIC Río Anllóns o que implica a consideración de solo rústico de
protección de espazo natural.
o A necesidade de inventariar, identificar e protexer o patrimonio histórico e
cultural presente en Coristanco

-

Creación de novas áreas de actividade ou reforma das existentes:

Xorde a oportunidade de promocionar no concello de Coristanco usos que actualmente
teñen escasa representación como os relacionados co turismo, o medio ambiente, etc.
o No medio urbano o Plan permitirá o reforzo do sector industrial mediante a
implantación de reserva de solo para este.
o Refórzase tamén a función terciaria.
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9/2002 para núcleo histórico e, polo tanto, son considerados núcleo común.
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O principal problema detectado é a existencia de núcleos sen servizo municipal, polo que

Cumprimento dos estándares de sistema xeral de espazos libres
Sendo a capacidade edificatoria residencial prevista polo Plan Xeral 940.564 m²
construídos, implica dispor dun Sistema Xeral de Espazos Libres mínimo de 141.085 m².
A suma dos distintos ámbitos, existentes e previstos, reflectidos no Plan alcanza a cifra de
165.834 m².

dende o plan proponse a conexión dalgúns deles a rede principal, mediante a execución
dun depósito regulador na parte sur do concello que conectarase á ETAP existente a
través dunha impulsión. Este novo ramal a executar no sistema de San Roque, conleva a
necesaria ampliación da ETAP e do bombeo do río.

141.085 m². < 165.834 m². Cumpre

Tamén detéctase na análise do sistema municipal actual, a necesidade de aumentar a
No mencionado artigo establécese unha reserva para o Sistema Xeral de Equipamento
comunitario de titularidade pública en proporción non inferior a 5 metros cadrados por cada
100 metros cadrados edificables de uso residencial.

capacidade de regulación do depósito de cabeceira de Carrizal que abastece a San Roque.

85.

Estimación da demanda de auga do concello de Coristanco
Para xustificala capacidade de rede de abastecemento de auga considérase:
- A infraestrutura existente e as previstas no Plan.

Cumprimento dos estándares de sistema xeral de equipamentos

- A capacidade edificatoria prevista polo Plan e os novos usos previstos, mediante o cales

Segundo a capacidade edificatoria recollida polo Plan é necesaria a reserva mínima de

se farán as hipóteses da demanda.

47.028 m². Os terreos, edificios e instalacións destinadas a usos públicos colectivos suman

- Considérase a infraestrutura pública e municipal, cos elementos e datos sobre consumos

un total de 66.645 m².

e captacións recoñecidos pola administración de augas.

47.028 M² < 66.645 M² CUMPLE
Adóptanse os seguintes criterios de cálculo:
XUSTIFICACIÓN

DA

CAPACIDADE

DAS

REDES

DE

INFRAESTRUTURA:

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NO CONCELLO DE CORISTANCO

Dotación de auga no medio rural...............200 l/hab x día
Dotación de auga para novas vivendas .....200 l/hab x día

-

Dotación uso industrial...............................4.000 m3/Ha año

ABASTECEMENTO DE AUGA
O concello conta cunha traída municipal, xestionada actualmente pola empresa Aquagest,

Número habitantes- novas vivendas............ 3 hab.- viv.

que abastece ao núcleo de San Roque e arredores, así como con numerosas traídas
CAPACIDADE RESIDENCIAL ÁREA URBANA DE CORISTANCO:

veciñais que, en xeral, non reciben ningún tratamento.
No sistema municipal, a auga é captada do río Vao (afluente do Anllóns) e impulsada, tras
o seu paso pola ETAP, ó depósito de Carrizal (duns 690 m3), dende o que é distribuída ó

As actuacións urbanizadoras, baseadas na prudencia e a racionalidade, resúmense na
seguinte táboa de capacidade edificatoria residencial e de estimación de vivendas

núcleo de San Roque e arredores.
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Estimación da demanda de auga da área urbana de San Roque
-

Demanda actual
(578 habitantes)

115.600 l/día
(1,34 l/s)

-

Demanda segundo a capacidade de edificación
Solo urbano consolidado (1.895 viv. – 5.685 hab.)

1.137.000 l/día
(13,16 l/s)
40.800 l/día
(0,47 l/s)

-

86.

Demanda segundo a capacidade de edificación
Solo urbano urbanizable (198 viv. – 594 hab.)

118.800 l/día
(1,37 l/s)

Total

1.412.200 l/día
(16,34 l/s)

-

Demanda prevista no solo industrial
69.200 m3/ano
(2,19 l/s)

Demanda total estimada para San Roque:

18,53 l/s

Estimación da demanda de auga da área urbana de Agualada
-

Demanda actual
(395 habitantes)

79.000 l/día
(0,91 l/s)

-

Demanda segundo a capacidade de edificación
Solo urbano consolidado (223 viv. – 669 hab.)

133.800 l/día
(1,55 l/s)

Solo urbano non consolidado (50 viv – 150 hab.)

30.000 l/día
(0,35 l/s)

Total

163.800 l/día
Demanda total estimada para Agualada:
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Solo urbano non consolidado (68viv. – 204 hab.)
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-

SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS

Na actualidade o concello conta con dúas EDAR en funcionamento. Unha é a de Conles, na
parroquia de Traba e outra sitúase na parroquia de Oca.
Tamén está en construción a EDAR de Ardaña, no concello de Carballo na zona do Río
Grande na Agra de Noví, e dará servizo a uns 2.000 habitantes dos concellos de Carballo e
Coristanco, unha cifra que se duplicará de cara ao futuro porque a obra civil foi deseñada
para 4.000 habitantes. Os novos colectores recollerán as augas fecais das parroquias
En proceso de proxecto atópase a EDAR de Vilaverde que pretende resolver os problemas

87.

de vertidos de augas residuais nas parroquias de Cereo e Valencia, cunha capacidade para
1.000 habitantes equivalentes.

Estimación da demanda de auga da área urbana de San Roque
-

Demanda actual
(578 habitantes)

115.600 l/día
(1,34 l/s)

-

Demanda segundo a capacidade de edificación
Solo urbano consolidado (1.895 viv. – 5.685 hab.)

1.137.000 l/día
(13,16 l/s)

Solo urbano non consolidado (68viv. – 204 hab.)

Estimación da demanda de auga nos núcleos rurais
Demanda actual
(7.452 habitantes)

(0,47 l/s)
1.490.400 l/día

-

(17,25 l/s)
-

Demanda segundo a capacidade de edificación
Solo urbano urbanizable (198 viv. – 594 hab.)

Demanda segundo a capacidade de edificación
Solo urbano consolidado (1.661. – 4.983 hab.)

118.800 l/día
(1,37 l/s)

996.600 l/día

Total

(11,53 l/s)
-

40.800 l/día

1.412.200 l/día
(16,34 l/s)

3

Demanda solo industrial Erbecedo

112.800 m /ano

(28.20 ha)

309.041,09 l/día

69.200 m3/ano

(3,60 l/s)

(2,19 l/s)

Total

2.796.041,09 l/día

-

Demanda prevista no solo industrial

Demanda total estimada para San Roque:

18,53 l/s

(32,40 l/s)
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carballesas de Rus e Ardaña e a colindante de Erbecedo de Coristanco.
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ENERXÍA: INFRAESTRUTURA DE ELECTRICIDADE E ALUMEADO PÚBLICO
No concello atopamos no río Calvar a Hidroeléctrica del Batán que conta cunha potencia de

Estimación da demanda de auga da área urbana de Agualada

240 kW. Ademais Coristanco conta na actualidade co Parque eólico de Castelo tamén entre

Demanda actual
(395 habitantes)

79.000 l/día
(0,91 l/s)

-

133.800 l/día
(1,55 l/s)

Solo urbano non consolidado (50 viv – 150 hab.)

30.000 l/día
(0,35 l/s)

Total

aeroxeradores. En proceso de execución atópase o Parque Eólico de FonteSilva, nos
concellos de Coristanco e Santa Comba, trátase dun parque cunha potencia total de 27,60

Demanda segundo a capacidade de edificación
Solo urbano consolidado (223 viv. – 669 hab.)

os concellos de Tordoria e Santa Comba, ese parque ten una potencia de 16,5 MW e 25

163.800 l/día

Demanda total estimada para Agualada:
(1.90 l/s)
No núcleo de Agualada o concello está pendente de instalar unha depuradora prefabricada

MW.
Co obxectivo de minimizar os recursos non renovables no ámbito de uso Industrial proposto
recoméndase como medida preventiva, a análise da posibilidade económica e técnica de
instalacións solares e fotovoltaicas co fin de aproveitar ao máximo a enerxía solar, cuxa
utilización está regrada polo recente C.T.E (Código Técnico da Edificación), RD 314/2006.
ANÁLISE DAS NECESIDADES DE MOBILIDADE
Mellorar a mobilidade require a aplicación dunha serie de medidas conxuntas que faciliten

que cubra as necesidades dos habitantes. Esta depuradora cubrirá á totalidade da poboación

os desprazamentos, reduzan o tempo empregado e diminúan o impacto ambiental

do núcleo que na actualidade é de 382 hab., e dun posible crecemento da demanda de

ocasionado, é dicir, que sirvan para aumentar a calidade de vida dos cidadáns.

saneamento. Por elo a depuradora terá unha capacidade mínima de 500 hab.-eq.

O Transporte Público
Na comarca o sector costeiro é o mellor comunicado polo transporte público, cosa lóxica se

Estimación da demanda de auga nos núcleos rurais

temos en conta que é onde concéntrase a meirande parte da poboación. No interior, e

Demanda actual
(7.452 habitantes)

1.490.400 l/día
(17,25 l/s)

-

Demanda segundo a capacidade de edificación
Solo urbano consolidado (1.661. – 4.983 hab.)

996.600 l/día
(11,53 l/s)

-

Demanda solo industrial Erbecedo

112.800 m3/ano

(28.20 ha)

309.041,09 l/día
(3,60 l/s)

Total

88.

2.796.041,09 l/día

segundo diminúen os umbrais de poboación, diminúen tamén as liñas e as frecuencias, polo
que o transporte público perde boa parte da súa funcionalidade, obrigando, moitas veces, á
poboación a utilizar medios privados de transporte.
Na actualidade, deféndese o transporte público do municipio a través dunha rede de
autobuses a cargo da empresa Autocares Vázquez, que enlaza Coristanco con Carballo e A
Coruña.
Ademais existe un servizo chamado Noite bus, cuxa finalidade é a de facilitar a mobilidade á
poboación moza da comarca as noites de fin de semana.
O horario é o seguinte:
23,30 Carballo-Coristanco-Padreiro-Santa Comba. Regreso. a las 5,30 horas

(32,40 l/s)
O concello conta tamén con catro liñas de trasporte escolar e está adherido ao programa
TES+bus que serve para aproveitar as rutas escolares, co fin de acercar a poboación as
cabeceiras municipais, lugar de localización dos centros escolares, tratando de suplir a
falta de transporte público nas zonas rurais.
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-
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A mobilidade peonil
A mobilidade rodada

particulares, incluso en percorridos curtos que contribúen de forma moi importante á

As previsións do Plan de desenvolvemento urbanístico, en especial os ámbitos de uso

contaminación e deterioro do medio ambiente, estudar de novo a posibilidade de

industrial e terciario, teñen a súa incidencia nas infraestruturas viarias e no tráfico rodado

que

xa que provocarán un aumento na carga de tráfico nos puntos de acceso a estas áreas de

determinados

traxectos

poidan

ser

realizados

polos peóns ou por ciclistas,

podendo acceder de forma sinxela tanto ás zonas residenciais como ás de ocio, dotacións

89.

actividade, comprometendo a funcionalidade das vías.

ou áreas de traballo, de forma que se reduza a dependencia dos vehículos
privados como forma complementaria, xunto co transporte público, de contribuír a un

En Coristanco, tanto o Sector T como o Sector 1, provocarán un aumento na carga do

desenvolvemento sostible.

tráfico sobre a estrada autonómica AC-552, a cal ten capacidade sobrada para asumila. O
punto crítico radica nos seus accesos, os cales son obxecto de atención dende o Plan. Así,

Tanto a rede de estradas provinciais, como a de estradas municipais atópanse en xeral

o Sector T planéase baixo o acceso actual ao Centro Comercial (APS-PS-APU-M1) o cal

nun bo estado, aínda que contan cunha sección pouco xenerosa que debera ser estudada,

confórmase en intersección en glorieta con capacidade suficiente para os novos tráficos

pensando en que atravesan núcleos de poboación e carecen de beiravías ou beirarrúas na

xerados.

maioría dos casos, o que supón unha dificultade importante de cara a organizalos tráficos
peonís e rodado. Este é un problema xeneralizado no rural galego.

No caso do Sector 1, O Plan atribúe ao desenvolvemento deste Sector a necesidade de
acometer unha nova intersección para o seu acceso. A administración titular da estrada

Co desenvolvemento do plan e as accións previstas mellorarase a mobilidade peonil

AC-552 informou favorabelemnte dita proposta.

urbana, xa que definirán unha sucesión de espazos relacionados.
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Hoxe en día é necesario, debido ao excesivo uso que se fai dos automóbiles
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRETORAS OU POTENCIALIZADORAS

determinados plans e programas sobre o Medio Ambiente, describimos as medidas
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despostas para asegurar o desenvolvemento das actuación do Plan seguindo os
principios de sustentabilidade, co obxectivo de potenciar os efectos positivos e prever,
minimizar e paliar os posibles efectos significativos negativos no medio ambiente.
A continuación establécense unha serie de medidas para potenciar os efectos positivos
pero sobre todo para prever e corrixir os posibles efectos negativos sobre o medio
ambiente dos usos e actividades establecidas no planeamento, especialmente das
actividades construtivas e urbanizadora, que serán recollidas e desenvolvidas na
Normativa Urbanística do Plan.

7.1.
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MEDIDAS TENDENTES A ACADAR UN DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
1. O Plan parcial deberá incorporar un estudo de integración paisaxística coa finalidade de integrar a
ordenación no contexto paisaxístico agrario da contorna, tendo en conta a colindancia do sector co núcleo
rural de Montecelo e co espazo natural da ribeira do Río Rosende e a Ponte Lubiáns. Neste estudo
teranse en contas, entre outras, as seguintes medidas de integración:
- Potenciar o establecemento de relacións físicas e funcionais que favorezan a permeabilidade do
espazo industrial e garantan a continuidade cos espazos adxacentes.
- Definir correctamente a escala do conxunto edificado, en canto a aspectos tales como volumetría,
cheos e valeiros, entre outros, co obxectivo de concretar os parámetros urbanísticos (altura,
edificabilidade, ocupación, recuamentos,etc) necesarios para asegurar a integración das edificacións
na súa contorna visual. Terase en conta a posible fragmentación de volumes e o axeitado tratamento
do relevo e da vexetación para facilitar a alteración da percepción escalar do polígono.
- Localizar acertadamente os espazos verdes como elementos de rótula, conexión e relación co
contorno, así como prestar especial atención ao uso da vexetación xa que, ben utilizada, colaborará
na mellora da calidade e percepción do conxunto.
- Establecer condicións especiais de acondicionamento (sobre alteración topográfica e previsión de
plantacións ou sebes vexetais) das parcelas industriais que teñan unha exposición visual cara a
contorna natural e, en particular, cara o río.
2. O Plan parcial deberá incorporar un estudo acústico que xustificará o cumprimento dos obxectivos de
calidade acústica e dos valores límite de emisión de ruído do RD 1367/2007 do 19 de outubro, nos límites
do sector co núcleo rural de Montecelo e co espazo natural da ribeira do Río Rosende.
3. O Plan Parcial deberá incluír un estudo hidrolóxico do Río de Rosende, co cálculo das cheas para un
período de retorno de 500 anos.
4. Os terreos destinados a espazo libre de sistema local localizaranse en contacto co Solo Rústico de
Protección de Espazo Natural na franxa comprendida entre a estrada AC-552 e Ponte Lubiáns. Os
hábitats existentes ao carón do Río serán obxecto de protección. Estarase no disposto no Anexo III,
apartado F), da Normativa, aos efectos de tomar as medidas para a conservación dos hábitats
5. Ao obxecto de atenuar o posible impacto da implantación sobre o medio residencial (núcleo de
Montecelo), procederase a localizar os equipamentos locais no espazo comprendido entre o núcleo e o
viario de sistema xeral de acceso ao ámbito, de xeito que asuman a transición entre o uso residencial e o
uso industrial, e contribúan a revitalizar as condicións de vida do asentamento.
6. O Plan parcial deberá integrar na súa ordenación viaria o traxecto existente entre o núcleo de A Miñata e
Ponte Lubians, o cal deberá ser peonil.
7. O Plan parcial deberá incluír nas súas determinacións a obriga de realizar un control arqueolóxico durante
as obras de urbanización. Dito control realizarase inmediatamente despois de efectuar o roce da
vexetación, nunha primeira fase e durante os movementos de terra da obra de urbanización, nunha fase
seguinte.
8. Prestarase especial vixilancia na zona onde supostamente existe unha fonte e lavadoiro, actualmente
soterrados, procedendo a súa escavación dirixida por técnico arqueólogo en coordinación coa dirección
facultativa da obra de urbanización, ao obxecto da súa valoración e decisión sobre o elemento.
9. O Plan parcial establecerá as determinacións precisas para procurar índices elevados de infiltración das
augas de choiva mediante o emprego de pavimentos filtrantes. As augas que necesariamente teñan que
evacuarse á rede de pluviais eliminaranse mediante gabias filtrantes ou ben mediante emisario ata os
canles próximos.
10. As plantacións vexetais nas zonas verdes realizaranse con especies arbóreas como freixo, salgueiro,
chopo, carballo, bidueiro, ameneiro e especies tapizantes e arbustivas ornamentais próximas ás especies
autóctonas no seu filum, de xeito que conserven as características ambientais da zona.
11. O Plan parcial deberá establecer as condicións esixibles ás edificacións en materia de uso de enerxías
alternativas, co obxecto de acadar un estándar mínimo en consumo de recursos por m².
12. O Plan parcial deberá ser sometido aos informes preceptivos do organismo de bacía e da administración
autonómica titular da estrada AC-552, quedando condicionado ao disposto en ditos informes.
13. O Proxecto de urbanización que defina as infraestruturas de abastecemento e saneamento deberá ser
sometido a Informe do Organismo de bacía, e obter as correspondentes autorizacións de aproveitamento
de augas e de vertido de augas residuais depuradas.
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CÓDIGO DA ÁREA DE REPARTO: AR-SECTOR-T

7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRETORAS OU POTENCIADORAS
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7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS A TER EN CONTA NA
PLANIFICACIÓN DO SOLO URBANIZABLE
Solo
-

No deseño da ordenación contida nos plans parciais teranse en conta as
escorrentías naturais do terreo, onde preferentemente se situarán as zonas verdes.

Paisaxe
- Integración Paisaxística das estruturas e volumes resultantes, cumprindo coas
condicións de integración e adaptación ao ambiente.
o Restauración ambiental dos noiros para a contención dos terrapléns e protección

93.

do solo e que sirva ademais como barreira visual
- Nas zonas verdes dos sectores plantarase especies arbóreas e arbustivas autóctonas
de xeito que se conserven as características ambientais da zona.
- Estableceranse sistemas de aforro de auga e melloras nos sistemas de saneamento e
abastecemento.
- As augas pluviais recollidas no interior do sector evacuaranse sempre cara a conca
natural, na zona verde de sistema local, mediante pozos filtrantes
Enerxía
- Fomentar o aforro e eficiencia enerxética mediante medidas de regulación nos
proxectos de edificación
Atmosfera e Contaminación acústica
- Na área acústica catalogada coma g) Espazos naturais que requieran unha especial
protección contra a contaminación acústica existirá unha condición que aconselle súa
protección
- Os novos desenvolvementos deberán estudar incidencia acústica dos viarios locais e
establecer as medidas necesarias para minimizar os efectos da contaminación
acústica e das vibracións segundo o disposto na lexislación sectorial vixente
Mobilidade
- O sistema xeral viario deseñarase outorgando prioridade ao tráfico rodado en base a
criterios de seguridade, racionalidade e eficiencia
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- O deseño da rede viaria adaptarase á topografía, respectándose elementos
tradicionais como camiños antigos, valados, cómaros ou calquera outro elemento

- Protección da atmosfera
o O rego dos camiños de obra, especialmente en días de vento, co fin de

característico do territorio rural.

minimizar a emisión de partículas de po á atmosfera durante a fase de obras e

- A rede de mobilidade sostible componse por un conxunto de itinerarios previstos para

en caso de ser necesario, ao lavado das rodas dos camións á saída da zona de

a circulación preferente de peóns e/ou ciclistas en virtude das necesidades e do
contexto urbano e territorial (planos de ordenación de estrutura xeral)

obras.
- Protección das augas e leitos fluviais
o Deberán vixiarse os vertidos e escorrentías os leitos hidráulicos co obxecto de
non contaminalos ou colmalos, comprobándose o funcionamento das balsas de

7.3 MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS NA FASE DE CONSTRUCIÓN

decantación previstas.

Antes de comezar a obra, a Dirección de Obra, ou o responsable da Vixilancia Ambiental
(Dirección Ambiental), ou ambos de común acordo, establecerán as localizacións axeitadas

o Calquera actuación ou afección no dominio público hidráulico ou na súa zona de

das pistas de acceso, dos lugares de vertido, almacenamento de materiais e parque de

servidume e policía (cruzamentos de pistas ou gabias do cableado…), así como

maquinaria.

calquera captación ou vertedura se é o caso, precisarán da autorización ou

94.

Comprobarase, ademais, a inclusión no Plan de Obra das medidas oportunas para evitar as

o Evitar vertidos voluntarios ou accidentais de aceites, formigón e calquera outro
produto que poda ser contaminante ou alterar o solo ou a auga.

molestias e riscos que a obra entraña para os habitantes da zona, determinando a
organización, xestión e desenvolvemento da obra, especialmente naqueles puntos máis
críticos (núcleos poboacionais da corda superior, límite da urbanización...) co obxectivo de

- Protección do solo
o As vías de acceso á obra deben coincidir coa traza da infraestrutura prevista ou
con outras vías existentes, sempre que sexa posible. Se non é, deberán abrirse

compatibilizar a viabilidade das tarefas da construción coa seguridade e confort das persoas.

novas vías con coidado, minimizando a eliminación de vexetación e a ocupación
de solo.

Realizarase a comprobación destas operacións previamente á Acta de Replanteo da Obra.
Unha vez comezada a obra, a Dirección de Obra, ou o responsable da Vixilancia Ambiental,

o Extraer e conservar axeitadamente o solo vexetal, tal e como se indica nas
medidas correctoras.

ou ambos de común acordo, manterán unha Vixilancia estrita do cumprimento das medidas
preventivas propostas.

o No caso de realizar voaduras, disporanse os medios necesarios (redes, lonas...)
para evitar a proxección de fragmentos de rocha ao contorno. En calquera caso,
se isto se producisen, deberán ser retirados da zona e depositados en
emprazamento autorizado.
- Xestión de residuos
o Empregar materiais locais tradicionais na construción (naturais, renovables),
evitando materiais de alto impacto ambiental.
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o Reducir os movementos de terras e incluír medidas de xestión dos movementos

o Tomaranse as precaucións oportunas para non afectar posibles valores naturais

de terras e dos seus vertidos.

protexidos pola lexislación vixente que puideran existir na zona. No caso de

o Reducir en xeral o consumo de materiais na edificación, incrementar o uso de

detectar algún destes elementos procederase a súa delimitación, así como á

materiais renovables ou con menor consumo enerxético na súa fabricación e

adopción das medidas precisas para garantir a súa preservación, comunicando

posta en obra, ou reciclados ou reutilizados.

achádego ao correspondente Servizo Provincial de Conservación da Natureza.

reciclables e técnicas construtivas que posibiliten a reciclaxe/desmontaxe, así
como a coordinación coa regulamentación da produción e xestión dos residuos

-

Sobre a integración paisaxística
o Deberá manterse o control da procedencia dos materiais, evitando canteiras nas
áreas de mellor conservación da vexetación natural ou en lugares moi visibles

de construción e demolición

ou próximos a núcleos de poboación.

o Dimensionar e localizar axeitadamente os espazos necesarios para os sistemas
de recollida selectiva de residuos.
o Todos os residuos que se xeren como consecuencia da construción, explotación

o As superficies afectadas ou deterioradas pola execución das obras (marxes dos
viarios, contorno das obras de drenaxe, gabias do cableado, zonas de

e desmantelamento deberán ser xestionados en función da súa natureza e

amoreamento de materiais..) deberán ser restauradas e revexetadas,

conforme á lexislación vixente, primando a reciclaxe ou reutilización fronte á

favorecendo a recuperación do solo e a reinstalación da vexetación orixinal.

vertedura.
o Antes do inicio da fase de explotación dos sectores deberán terse retirado e

95.

o Evitarase que a colocación da sinalización degrade partes da obra o do seu
entorno. En especial, vixiarase que non invadan espazos xa re-vexetados.

xestionado a totalidade dos residuos xerados na obra.
- Protección da fauna
o Para levar a cabo os labores de corta e roza de vexetación, así como os
movementos de terras, escolleranse datas fóra das épocas de nidificación e cría

7.4 MEDIDAS NA FASE DE EXPLOTACIÓN

da fauna máis sensible a este tipo de actuacións, implementando en todo caso O Plan non pode prever as características das actividades que se instalen nos novos polo que
é necesario establecer a remisión á lexislación en materia de avaliación ambiental de
as medidas necesarias para non alterar á fauna.
proxectos e actividades.

- Protección da vexetación
o Deberase comprobar que as operacións de re-vexetación se efectúan

correctamente, e manterase un control de calidade dos materiais utilizados: O Concello deberá realizar inspeccións ambientais segundo o disposto na lexislación sectorial
abonos, sementes, árbores, etc. Así mesmo, recoméndase a utilización de vixente, vixiando o cumprimento da normativa sectorial de aplicación nas actividades e
especies frondosas autóctonas, xa sexan arbóreas ou arbustivas, nos traballos

instalacións.

de re-vexetación das diferentes zonas.
Ainda así, un dos impactos principais que se terán en conta durante a fase de funcionamento
ou utilización das obras do Proxecto, son en especial as relacionadas coa circulación dos
vehículos, tales como o ruído e a contaminación do aire.
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o Establecer medidas para fomentar o emprego de materiais reciclados ou

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Control do ruído

Control dos Vertidos á Rede de Saneamento.

O nivel de ruído nos desenvolvementos do Solo Industrial, e mais concretamente nos núcleos Analizaranse os vertidos que dende a EDAR realízanse ao Río.
urbanos próximos a el entendemos virá condicionado pola intensidade e composición do
tráfico que circule pola estrada AC-419, ademais do soportado polas vías interiores de servizo, Tomarase unha mostra integral representativa de funcionamento en 24 horas e sobre ela
e a estrada do perímetro do Ámbito Industrial.

determinarase os parámetros que establece a lexislación vixente.

Será necesario comprobar eses niveis periodicamente en días de tráfico normal, para obter os
datos dun día medio. Por outra parte, conviría efectuar medicións diferentes en días de choiva Os niveis máximos indicativos son os que constan no cadro seguinte:
e secos, para detectar se se producen niveis de ruído diferentes. Será necesario a instalación

96.

dunha rede de sonómetros nas zonas máis sensibles, mentres dure a execución das obras.
1º e 2º ano

Anos sucesivos

cada seis meses

anualmente

choiva/seco

choiva/seco

Os niveis medidos nas fachadas das edificacións afectadas non deberán superar un Leq
(diurno)

= 65 dB(A).

Contaminación do aire
Sería recomendable a colocación dalgunha estación de medición na zona próxima á estrada
AC-419 como foco principal de emisión de ruídos e gases, de xeito que se controlasen con
regularidade os niveis alcanzados de contaminación do aire.

Entendemos tamén importante, e así o recomendamos, que na constitución da Asociación
de Empresarios Usuarios do Polígono consten as obrigacións comúns de colectar os

En calquera caso, realizarase a seguinte campaña de medidas que permita comprobar as
previsións realizadas:

residuos industriais ou comerciais en lugar e xeito adecuados. En concreto, deberanse
estudar as condicións coas que están xa en funcionamento os Polígonos Industriais
Ecolóxicos (P.I.E.), baseados en :
 Utilización de materiais ecolóxicos.

- Medición de índices de contaminación do aire cada seis meses.
Isto permitirá realizar o seguimento da evolución dos niveis de contaminación en inverno e
verán, en condicións climatolóxicas e de tráfico diferentes.
Deberán preverse, segundo a dispoñibilidade da administración competente, campañas

 Redución de refugallos.
 Prevención da polución.

7.5 FASE DE ABANDONO

esporádicas de seguimento da evolución dos índices de contaminación do aire cando se Unha vez rematada a vida útil ou no caso de que quedara definitivamente fora de servizo
produzan circunstancias climatolóxicas que permitan prever concentracións superiores ás por calquera causa, ao longo da fase de abandono levaranse a cabo todas as actuacións
normais, como son períodos longos sen precipitacións, inversións térmicas na atmosfera, falta necesarias para desmantelalo e recuperar a situación preoperacional da zona ocupada
pola instalación.
de movemento das capas de aire, etc.
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A súa medición realizarase xa na trama urbana máis próxima aos ámbitos.
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8. PROPOSTA DE PLAN DE SEGUEMENTO: INDICADORES DO SEGUIMENTO E
CONTROL
8.1.

INTRODUCCIÓN

Os indicadores deberán funcionar como ferramentas de medición da evolución do Plan, tendo
en conta os desenvolvementos limítrofes e o seu encadre dentro do Concello, cara ó
cumprimento dos obxectivos xerais da proposta de planeamento e os específicos para cada
variable de sustentabilidade.
Os indicadores deben cumprir cunha serie de características básicas:
-

Deben estar relacionados cos obxectivos de xeito que presenten a evolución da

97.

aplicación do planeamento cara ás intencións declaradas.
-

Deben ser facilmente medibles e posibles de analizar en series temporais. Tamén

-

Deben reflectir a evolución temporal, de xeito que podan analizarse para previr ou
corrixir tendencias negativas.

-

O seu número debe ser reducido, co obxectivo de ser facilmente comprensibles por
tódolos axentes implicados.

-

Deben estar dispoñibles facilmente e non requirir de múltiples fontes de información
para a súa obtención.

O sistema de indicadores permitirá avaliar a sustentabilidade do planeamento mediante o
seguimento da evolución do Plan cara o cumprimento dos obxectivos xerais propostos para o
desenvolvemento do Plan e do Concello de Coristanco, así como os obxectivos específicos
establecidos para cada unha das variables de sustentabilidade: paisaxe, conservación da
natureza, patrimonio, sociedade, economía, medio urbano, medio rural e medio industrial,
mobilidade, enerxía, atmosfera, ciclo hídrico, ciclos de materiais, solo e edificacións.
Seguindo os argumentos anteriores, para o Concello de Coristanco proponse uns Indicadores
de Planeamento, os cales detállanse na Memoria Xustificativa do Plan.
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deben permitir comparar o ámbito do Plan co concello.

CONCELLO

CORISTANCO

INDICADORES DE PLANEAMENTO

O Plan de seguimento conta cun sistema de indicadores da evolución das distintas variables
no Concello de Coristanco, estes Indicadores de Seguimento e Control serven como
parámetros de referencia para o propio planeamento e como avaliación do cumprimento real

-

Roteiros verdes

Descrición: Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais
Unidade de medida: Km
Fonte de datos: Municipal

do planificado.
Relaciónanse a continuación os indicadores elixidos para cada unha das variables, así como

Método de cálculo: Lonxitude total de roteiros verdes
Actualización: Anual

os seus criterios de medición e a evolución esperada de cada un deles ao longo das
sucesivas medicións a partir da aprobación definitiva do Plan.
-

98.

Descrición: Cuantificación do nº de actuacións levadas a cabo para a conservación de

PAISAXE
-

Especies e hábitats indicadores da sustentabilidade ambiental da zona

Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe

Descrición: Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público

especies vexetais e animais fora de zonas de Rede Natura 2000
Unidade de Medida: Nº de actuacións de conservación de especies vexetais e animais fora
de espazo RN2000

Unidade de medida: Número de puntos acondicionados

Fonte de datos: Consellería do Medio Rural

Fonte de datos: Municipal

Método de cálculo: Cuantificación

Método de cálculo: -

Actualización: Anual

Actualización: Anual

NATUREZA
-

PATRIMONIO

Espazos e áreas protexidas

Descrición:Superficie (ha) de espazos e áreas recollidos nalgunha das categorías da Lei
9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia e da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do
patrimonio natural e da biodiversidade así como os recollidos nos instrumentos de ordenación
do territorio con incidencia no planeamento municipal.
Unidade de medida: %
Fonte de datos: Consellería do medio rural

-

Bens de Interese Cultural (BIC)

Descrición: Cuantificación de superficie declarada como B.I.C.
Unidade de medida: Número de elementos declarados como Ben de Interese Cultural
Fonte de datos: Consellería do Medio Rural
Método de cálculo: Cuantificación
Actualización: Anual

Método de cálculo: Actualización: Anual
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8.2.
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-
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-

Adecuación para uso público dos bens patrimoniais

Taxa de actividade do sector primario, secundario e terciario

Descrición: Existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben

Definición: Incremento anual do número de postos de traballo fixos e eventuais por sector

patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial

Unidade de Medida: Nº novos postos de traballo fixos creados en cada sector

Unidade de medida: Unidades

Fonte de datos: Base de datos IGE/ INSS

Fonte de datos: Catálogo de bens patrimoniais do Plan

Método de cálculo: Cuantificación

Método de cálculo: Número de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, Actualización: Anual
turística, etc.

-

Actualización: Revisión ou vixencia do Plan

Acceso á sociedade da información

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

SOCIEDADE E EMPREGO

Fonte de datos: IGE

Evolución da poboación

Descrición: Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo

Método de cálculo: Nº de vivendas con acceso a banda ancha / nº total de vivendas

Unidade de medida: Número total de habitantes

Actualización: Anual

Fonte de datos: IGE
Método de cálculo: -

EQUIPAMENTOS

Actualización: Anual
-

-

Crecemento vexetativo

Superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao número de
habitantes

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

Descrición: Permite avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio ao aire libre

Unidade de medida: Habitantes

Unidade de medida: m2/hab.

Fonte de datos: IGE

Fonte de datos: Municipal

Método de cálculo: Nacementos-defuncións

Método de cálculo: m2 zonas verdes/nº habitantes censados

Actualización: Anual

Actualización: Revisión do Plan

-

-

Taxa total de emprego

Abastecemento de auga potable

Descrición: A taxa de emprego defínese como a proporción de persoas ocupadas dentro do Descrición: Incremento anual de usuarios con aceso ao subministro de auga potable de
grupo de poboación con idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A súa evolución calidade
positiva asóciase con maiores niveis de cohesión social e calidade de vida

Unidade de medida: nº de habitantes que teñen acceso ao un subministro de auga potable de

Unidade de medida: %

calidade

Fonte de datos: IGE

Fonte de datos: Augas de Galicia

Método de cálculo: Nº persoas ocupadas / nº persoas en idade activa

Método de cálculo: Cuantificación

Actualización: Anual

Actualización: Anual
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-

ECONOMIA
-

Accesibilidade a servizos públicos (abundancia)

Definición: Informa sobre o número de dotacionais totais (existentes e proxectados) no

Déficit público adaptado á administración local

Descrición: Déficit público municipal ocasionado polos gastos correntes derivados do planeamento en relación ao número de habitantes
planeamento no tocante ao mantemento de infraestruturas (abastecemento, saneamento, Unidade de medida: Número de habitantes por tipo de equipamento
etc.).

Fonte de datos: Equipamentos definidos polo Plan

Unidade de medida: %

Método de cálculo: Nº de habitantes totais / nº de instalacións dun determinado tipo de

Fonte de datos: Contabilidade municipal

equipamento (sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de

Método de cálculo: Manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás equipamentos
Corporacións Locais

Actualización: Revisión ou modificación do PXOM

Actualización: Anual

-

Accesibilidade a servizos públicos (distancia)

Definición: Informa sobre a distancia de desprazamento para acceder aos equipamentos

MEDIO URBANO
-

100.

contemplados no Plan

Compacidade total

Descrición: É un indicador da densidade edificatoria no tecido urbano. A compacidade Unidade de medida: M
sustentabilidade urbana que incide na forma física da cidade, na súa funcionalidade e na Método de cálculo: Distancia media entre instalacións dun determinado tipo de equipamento
organización das redes de mobilidade e de espazos libres

(sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de equipamentos

Unidade de medida: m3/m2

Actualización: Revisión ou modificación do PXOM

Fonte de datos: Capa de construcións do Sistema de información do Catastro; malla de MEDIO RURAL
referencia (celas de 200 x 200 m)

-

Superficie agraria útil (SAU)

Método de cálculo: Volume edificado (m3) / unidade de superficie urbana (m2) para a malla Descrición: Indicador da vocación agrogandeira do Concello en termos de superficie
de referencia

territorial

Actualización: Anual

Unidade de medida: Ha

-

Fonte de datos: Consellería do medio rural

Compacidade corrixida

Descrición: Corrixe o valor da compacidade absoluta (a excesiva compacidade ten efectos Método de cálculo: Sup (ha) de terras labradas e pasteiros
adversos). A substitución da sup. urbanizada polo espazo público atenuante maior de 500 Actualización: Anual
m2 permite coñecer o equilibrio entre o construído e os espazos libres e de relación
Unidade de medida: m3/m2

-

Abandono de terras agrarias

Descrición: Indica o grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está relacionado

Fonte de datos: Sistema de información do catastro; malla de referencia (celas de 200x200 coa perda de poboación, co incremento de perigo de incendio e coa perda de biodiversidade
m)

de especies de flora e fauna vinculadas a hábitats agrarios

Método de cálculo: Volume edificado (m3) / espazo público atenuante (m2) para a malla de Unidade de medida: %
referencia. Enténdese como espazo público atenuante os espazos verdes e de convivencia Fonte de datos: Consellería do medio rural
ou estancia: prazas e espazos interiores de couzada (=mazá)

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

Actualización: Anual

Actualización: Anual
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facilita o contacto, o intercambio e a comunicación de bens e servizos. É un dos eixos da Fonte de datos: Equipamentos definidos polo Plan
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Fonte de datos: Consellería do Medio Rural

Agricultura ecolóxica

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

Método de cálculo: Cuantificación

Unidade de medida: Ha

Actualización: Anual

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

-

Intensificación agrogandeira

Método de cálculo: Sumatorio da superficie agrícola ecolóxica

Descrición: A intensificación se mide en termos de carga gandeira

Actualización: Anual

Unidade de medida: UGM (unidades de gando maior)

-

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

Especialización gandeira

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

Método de cálculo: UGM de gando porcino, avícola e vacún de leite baixo sistemas

Unidade de medida: Número de cabezas de gando

intensivos de produción

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

Actualización: Anual

101.

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

MEDIO INDUSTRIAL

Actualización: Anual

Empresas con sistema de xestión ambiental

Descrición: Informa da integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción

Especialización agrícola

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

existentes. Na actualidade os sistemas máis estendidos de xestión ambiental son a norma

Unidade de medida: %

ISO14001 e o sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS)

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

Unidade de medida: %

Método de cálculo:

Fonte de datos: Rexistro EMAS: CMATI; ISO 14001: Consellería de Innovación e Industria

Superficie relativa en relación á SAU dos seguintes tipos de terras agrarias: prados, (www.observatoriocalidade.org)
pradeiras, pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, tubérculos, leguminosas, flores Método de cálculo: Nº de empresas con sistema implantado de xestión ambiental/ nº total de
e viveiros) e cultivos leñosos (froiteiras, viñedo)

empresas

Actualización: Anual

Actualización: Anual

-

-

Especialización forestal

Empresas con Autorización Ambiental Integrada

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

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

Unidade de medida: m3

Unidade de medida: Nº empresas

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

Fonte de datos: Rexistro IPPC – CMATI

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

Método de cálculo: -

Actualización: Anual

Actualización: Anual

-

Xestión forestal

-

Grao de ocupación de solo industrial de nova creación

Descrición : superficie de terreo forestal con instrumento de xestión na zona rural con Descrición: Informa sobre o grao de ocupación do solo urbanizable de uso industrial recollido
respecto ao total da superficie forestal

no PXOM e desenvolvido polo plan parcial ou plan de sectorización correspondente

Unidade de medida: % de superficie de terreo forestal que conta con instrumentos de Unidade de medida: %
xestión na zona rural
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Método de cálculo: (Parcelas ocupadas / Parcelas totais) x 100

Ni: Nº de desprazamentos en cada un dos ámbitos territoriais identificados

Nota: O cálculo faise para cada un dos sectores de solo de uso industrial

Nt: Nº total de desprazamentos obrigados

Actualización: Anual

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

MOBILIDADE
-

Actualización: Anual

Cobertura do transporte público interurbano

Descrición: Avalía o acceso ao transporte público da poboación dos Concellos que non

-

Distribución de tipos de viario no ámbito urbano

forman parte das Rexións urbanas e Áreas urbanas identificadas polas Directrices de Unidade de medida: Lonxitude para cada tipo de viario: zonas peonís, uso preferente peonil,
Ordenación do Territorio de Galicia. Defínese como a poboación con servizo de transporte carrís bici, carrís de transporte público segregado, zonas 20,30,50, etc.
público a menos de 750 m

Fonte de datos: Municipal

Unidade de medida: %

Método de cálculo: Cálculo da lonxitude dos distintos tipos de viario

102.

Fonte de datos: Base de datos de transporte público da D.X. de Mobilidade (CMATI); Actualización: Anual
sistema de asentamentos poboacionais; Nomenclátor de poboación do INE.

-

Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida

influencia das paradas de transporte público

mobilidade reducida

Actualización: Anual

Unidade de medida: % da flota adaptada

-

Fonte de datos: Municipal

Distribución modal de mobilidade obrigada

Descrición: Emprego dos diferentes modos de transporte nos itinerarios de mobilidade Método de cálculo: Datos proporcionados pola empresa concesionaria do servizo
obrigada

Actualización: Anual

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

ENERXIA
-

Implantación enerxía renovable/biomasa

Ni: Nº de desprazamentos por modo de transporte; Nt: Nº total de desprazamentos Descrición:
obrigados

Potencia

instalada

(kW)

procedente

de

renovables

en

plantas

industriais/residenciais

Os modos de transporte a considerar son: coche ou moto, autobús urbano, autobús Unidade de medida: Potencia instalada (kW) en plantas industriais e/ou residenciais a partir
interurbano, tren, a pé, bicicleta e marítimo.

de biomasa/renovables

Actualización: Anual

Fonte de datos: INEGA

-

Método e cálculo: Cuantificación

Relación entre o lugar de residencia e o traballo

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

Actualización: Anual

Unidade de medida: % 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
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Método de cálculo: Poboación das entidades singulares de poboación dentro da área de Descrición: Indica o grao de accesibilidade dos medios de transporte colectivo a persoas con

CONCELLO

CORISTANCO

Consumo total de enerxía en equipamentos municipais

ATMÓSFERA

Descrición: Consumo anual de enerxía (electricidade, calefacción e auga quente) polos

-

Emisións á atmosfera de orixe industrial

equipamentos municipais por habitante censado no Concello

Descrición: Volume de emisións á atmosfera xeradas polas instalacións de produción

Unidade de medida: kWh/ habitante

industrial emprazadas no Concello. Este indicador abrangue as emisións de gases de efecto

Fonte de datos: Facturas de electricidade, calefacción e auga quente; Padrón de habitantes

invernadoiro (GEI): CO2, CH4, N20, HFC, SF6, PFC

Método de cálculo: Consumo total de enerxía/ número de habitantes empadroados

Unidade de medida: t/ano

Actualización: Anual

Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes EPER-PRTR

-

Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais

Método de cálculo: -

103.

Descrición: Número de edificios ou equipamentos con produción autónoma de electricidade, Actualización: Anual
auga quente ou calefacción, mediante sistemas de paneis solares térmicos ou fotovoltaicos,

-

Exposición da poboación á contaminación acústica

eólica, xeotérmica ou caldeiras de biomasa con subministro local

Descrición: Ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo ruído

Unidade de medida: Unidades

segundo o índice de ruído Lden nos eixos viarios, ferroviarios e aeroportos

Fonte de datos: Municipal

Unidade de medida: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos

Método de cálculo: -

Fonte de datos: Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (Dirección

Actualización: Anual

Xeral de Infraestruturas, CMATI)

-

Método de cálculo: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de

Venda de combustibles de automoción

Descrición: Datos da venda de combustibles de automoción por habitante

valores de Lden de 55, 65, e superiores aos 75 dB(A)

Unidade de medida: t (toneladas)

Actualización: Cada cinco anos

Fonte de datos: Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos; boletín de

-

Exposición da poboación á contaminación electromagnética

hidrocarburos da Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos (Ministerio Descrición: Poboación dentro do radio de afección de fontes de contaminación
de Industria, Turismo y Comercio)

electromagnética

(instalacións

de

telecomunicacións,

liñas

eléctricas,

subestacións

Método de cálculo: Volume total de combustibles para automoción (descártase o gasóleo eléctricas, redes WIMAX) emprazadas en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural
agrícola) / Nº habitantes empadroados

Unidade de medida: Nº habitantes

Actualización: Anual

Fonte de datos: Municipal

-

Sistemas de iluminación de baixo consumo

Método de cálculo: Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión

Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en Europea de limitar a densidade de corrente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios onde
infraestruturas e equipamentos colectivos existentes ou programados

poida

Unidade de medida: %

permanecer un tempo prolongado e se calcula de forma teórica uns niveis de referencia para

Fonte de datos: Municipal

o campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 μT para o campo

Método de cálculo: Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / Nº sistemas de electromagnético (Fonte: Red Eléctrica Española)
iluminación totais

Actualización: Revisión do Plan

Actualización: Anual
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-

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

CICLO HÍDRICO
-

CICLO DE MATERIAIS
-

Abastecemento de auga municipal

Xeración de residuos urbanos (RU)

Descrición: Avalía o consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento Descrición: Cantidade de residuos urbanos producidos
municipal, así como as perdas rexistradas na rede de distribución. Considera o consumo Unidade de medida: kg/ habitante
total dos sectores doméstico, comercial e industrial, os equipamentos e servizos municipais Fonte de datos: Municipal. Empresa concesionaria do servizo
e, para o caso de Concellos rurais, o consumo por explotacións agropecuarias

Método de cálculo: Total anual RSU recollidos/número habitantes

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

Actualización: Anual

Fonte de datos: Empresa subministro
de

cálculo:

Abastecemento

diario

(consumo

doméstico+consumo Descrición: Cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e

industrial+consumo
comercio+consumo

Xeración de residuos perigosos

empresariais emprazadas no Concello
equipamentos

e

servizos

municipais+perdas

da

rede

de Unidade de medida: t de residuos perigosos xerados

distribución+consumo agrogandeiro)/ nº habitantes

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

Actualización: Trimestral

Método de cálculo: -

-

Actualización: Anual

Saneamento de augas residuais

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

-

Recollida selectiva de RU

Unidade de medida: %

Descrición: Mide a eficacia da recollida selectiva. Calcula a porcentaxe entre a recollida

Fonte de datos: Concello; EIEL

selectiva neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva bruta

Método de cálculo: Poboación conectada á rede de saneamento/ poboación total

descontando as cantidades de materiais considerados impropios en cada sistema de

Actualización: Anual

recollida) e a recollida selectiva bruta (cálculo incluíndo o total dos residuos recollidos)

-

Unidade de medida: %

Emisións totais á auga por actividade económica

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

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva

Unidade de medida: t/ano

Método de cálculo: Residuos xerados-impropios/ residuos xerados

Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes

Actualización: Anual

Método de cálculo: Produción total de emisións
Actualización: Anual
-

104.

Número de puntos de vertido

-

Rutas de recollida de RU

Descrición: Informa das distancias recorridas polo servizo de recollida de lixo en función do
número de habitantes cubertos polo servizo. Dá idea do grao de dispersión das entidades de

Descrición: Número de puntos de vertido a ríos

poboación e do consumo enerxético derivado do servizo de recollida de lixo

Unidade de medida: Unidades

Unidade de medida: m/habitante

Fonte de datos: Inventario de vertidos do Organismo de conca

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva

Método de cálculo: -

Método de cálculo: Lonxitude total das rutas de recollida/ nº total de usuarios cubertos polo

Actualización: Anual

servizo
Actualización: Anual
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Método

-

CONCELLO

CORISTANCO

-

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Fonte de datos: Padrón de habitantes

Vertedoiros ilegais

Descrición: Número vertedoiros ilegais detectados anualmente de ser o caso

Método de cálculo: Poboación total do Concello/superficie total

Unidade de medida: Número de vertedoiros ilegais

Actualización: Anual

Fonte de datos: Concello

-

Emisións totais ao solo

Método de cálculo: Cuantificación

Descrición: Volume de emisións ao solo xerado pola actividade económica desenvolvida

Actualización: Anual

Unidade de medida: t/ano

SOLO

Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes
-

Método de cálculo: Produción total de emisións ao solo

Consumo de solo planificado

Descrición: Indicador do grao de consumo de solo potencial (a teito de planeamento) por

Actualización: Anual

105.

urbanización no Concello
Unidade de medida: %

EDIFICACIÓNS

Fonte de datos: PXOM

-

Edificacións rehabilitadas

consolidado+urbanizable

delimitado+urbanizable

non

delimitado+sistemas

xerais)

/ Unidade de medida: Unidades

superficie (ha) do Concello

Fonte de datos: Nº de licenzas para rehabilitación de vivendas – Concello

Actualización: Modificacións puntuais ou revisións do PXOM

Método de cálculo: -

-

Actualización: Anual

Consumo de solo executado

Descrición: Indicador do grado de consumo de solo real (executado) por urbanización no

-

Vivenda de protección

Concello

Descrición: Número de vivendas baixo algún réxime de protección

Unidade de medida: %

Unidade de medida: %

Fonte de datos: Municipal

Fonte de datos: Municipal. IGVS

Método de cálculo: (Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non Método de cálculo: Número de vivendas baixo algún réxime de protección/ Nº total de
consolidado +sistemas xerais) / superficie (ha) do Concello

vivendas

Nota: considéranse os urbanizables desenvolvidos como urbano a efectos do cálculo,

Actualización: Anual

aínda que conserven a categoría de urbanizable ata a revisión do PXOM
Actualización: Cada vez que se execute un plan de desenvolvemento
-

Presión urbana

-

Vivendas baleiras

Descrición: Número de vivendas baleiras
Unidade de medida: %

Descrición: Este indicador relaciona o número total de habitantes coa extensión superficial Fonte de datos: Censo de vivendas. INE
do

Método de cálculo: Nº vivendas baleiras / nº total de vivendas

Concello. A presión demográfica está relacionada con outros indicadores como o consumo Actualización: Cada 10 anos
de solo, de auga, de enerxía ou a produción de lixo
Unidade de medida: Habitantes/km2
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Método de cálculo: (Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non Descrición: Mide a importancia da rehabilitación

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

RISCOS AMBIENTAIS E TECNOLÓXICOS
-

Superficie queimada en incendios forestais

Descrición: Superficie queimada por incendios forestais
Unidade de medida: Ha
Fonte de datos: Consellería do medio rural
Método de cálculo: -

106.

Actualización: Anual
-

Bens afectados por inundacións

Descrición: Valor económico de bens construídos afectados por inundacións e avenidas
Unidade de medida: €
Fonte de datos: Consorcio de Compensación de Seguros. Axencia Galega de Emerxencias
Método de cálculo: Actualización: Anual
Os Indicadores de Seguimento seguen as pautas dos Indicadores de Planeamento, pero a
súa medición periódica permite identificar na práctica as afeccións á sustentabilidade non
previstas e o achegamento do Plan cara ós obxectivos prefixados. Os períodos de medición
variarán de un a catro anos, en función da variable considerada.
O concello de Coristanco, como promotor do PXOM, é responsable da execución do Plan de
Seguimento Ambiental, nas condicións que el considere máis oportunas para o seu correcto
funcionamento. Ademais, deberá de remitir ao organo ambiental o Plan de Seguemento
cada catro anos, en consonancia coa programación cuadrienal do PXOM.
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O presente Plan contempla as seguintes actuacións:

Na fase de análise das diferentes alternativas baralladas, un dos parámetros

ACTUACIÓNS DE
DESENVOLVEMENTO EN
SOLO RB NO

estudados foi a viabilidade económica de cada unha delas, servindo o resultado obtido
para clarificar a elección da alternativa seleccionada. Para esta valoración da
viabilidade económica das alternativas estudadas, empregase unha metodoloxía
baseada no análise de indicadores co obxecto de establecer unha comparativa entre
estas alternativas (neste caso, 1 e 2, xa que a Alternativa 0 non é, de saída, viable ).
Esta metodoloxía nos permite avaliar información económica sen chegar ao nivel de
detalle dun estudo económico financeiro (por outra banda imposible de realizar na fase
de valoración e selección de alternativas).
Os indicadores empregados son os que parecían máis adecuados para a valoración do
comportamento das Alternativas 1 e 2 fronte a sostibilidade e a viabilidade económica
do Plan; así os indicadores seleccionados son:


Maior rendibilidade: Valoración da rendibilidade das alternativas para o
Concello, tanto dos ingresos puntuais (taxas de licenza de obra, taxas de
primeira ocupación, etcétera) coma dos permanentes (Imposto sobre Bens
Inmobles (IBI); Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), Imposto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVM), etcétera).



Menor custo das actuacións: Valoración do custo de obtención do solo; custo de
execución integral de urbanización; custo de execución en actuacións illadas.
Para elo empregáronse os valores:

ACTUACIÓNS DE
DESENVOLVEMENTO
OLO URBANIZABLE

AR-SU-SR1

5.741 m²

AR-SECTOR-T

51.237 m²

AR-SU-SR2

24.784 m²

AR-SECTOR-1

174.628 m²

AR-SU-SR3

11.897 m²

107.

Custo de execución en actuacións illadas
Estímase o custo das obras ou acondicionamento consonte o tipo de actuación de carácter
illado:
•
•
•
•
•
•
•

Acondicionamento de parque público naturalizado
Acondicionamento de espazo libre ( ardín)
Urbanización de espazo libre (praza urbana)
Acondicionamento e renaturalización de espazo libre
Pavimentación e sinalización de aparcadoiro
Intersección viaria
Execución de vial ou estrada

2 €/m²
15 €/m²
30 €/m²
5 €/m²
30 €/m²
130.000 €
600 €/ml

Custo de execución integral de urbanización
Neste apartado presuponse un valor de referencia do custo de urbanización global nos ámbitos de
transformación urbanística e que non inclúen os custos de conexión exterior, os cales se valorarían a
parte.
Propóñense tres situacións distintas atendendo ao alcance da urbanización e que ten relación directa
con diferentes tipos de transformación urbanística. Exprésase en €/m² referidos á superficie bruta do
ámbito.
•
•

Sectores de solo urbanizable
Ámbitos de reforma urbana de gran transformación ou renovación

20 €/m²
16 €/m²

Custos de mantemento da urbanización
Custo de obtención do solo:
Solo rural
Solo urbanizado

6 €/m²
40 €/m²
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Conforme a experiencia acadada, os gastos de mantemento da urbanización poden oscilar
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9. VIABILIDADE ECONÓMICA DA ALTERNATIVA DO P.X.O.M. SELECCIONADA

CONCELLO
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Analizáronse as Alternativas 1 e 2 en relación aos indicadores, observando a súa

O Concello asumiría o custo das seguintes actuacións:
- Mantemento da urbanización dos ámbitos de desenvolvemento en solo urbano non

adecuación aos obxectivos de cada indicador (un menor custe económico das actuacións,
unha maior rentabilidade, un solo produtivo cualificado e suficiente..). Igualmente, para

consolidado.

reflectir os resultados de forma sintética elaborouse unha matriz e estableceuse unha pinza
ACTUACIÓNS DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA A ASUMIR POLO
CONCELLO
ÁMBITO

EXECUCIÓN URBANIZACIÓN

MANTEMENTO

91.856

€

6.430 €/ano

AR-SU-SR2

396.544 €

27.758 €/ano

AR-SU-SR3

190.352 €

13.325 €/ano

un valor sintético a cada Alternativa no tocante a cada indicador, de modo que fose máis
operativa a descrición do proceso e a súa comprensión. O resultado amósase na seguinte
táboa:

108.

9. VIABILIDADE ECONÓMICA

AR-SU-SR1

de valores (dende o 0 “adecuación moi baixa” ata o 5 “adecuación moi alta”) e adxudicando
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Deste análise obtemos a seguintes conclusións:


A Alternativa 2 ofrece un escenario de consolidación e desenvolvemento da tendencia
actual de crecemento residencial, mentres que a Alternativa 1 propón un novo modelo
territorial en pos dun reequilibrio do municipio. Dado o momento económico de crise
económica actual, os crecementos eficientes da Alternativa 1 parecen máis rendibles
por racionais, aproveitando os asentamentos do medio rural coma soporte do uso
residencial e completando o tecido urbano, incrementándose os niveis de calidade de

109.

vida, o que repercute na competitividade dos desenvolvementos. Por lóxica, isto
redundará nun incremento dos ingresos municipais.


Na Alternativa 2 o consumo de solo é maior e, polo tanto, a súa repercusión nos
custes finais son elevados; a isto debe engadírselle a maior laxitude nos criterios
ambientais e polo tanto, o maior custe nas medidas paliativas das actuacións sobre o



A Alternativa 2 presenta un menor porcentaxe de solo industrial e unha menor
cobertura nas infraestruturas e dotacións de soporte para o desenvolvemento da
actividade económica

Unha vez seleccionada a alternativa a desenvolver, formalízase no presente Plan o cal
contén unha Estratexia de Actuación e un Estudo Económico segundo o disposto na Lei
9/2002 e as súas modificacións. Neles recóllense cada unha das actuacións definidas,
referindo o custo económico previsto e o seu carácter privado ou público, expresando que
Administración ou organismo corre a cargo da iniciativa do financiamento de ser o último
caso. Nestes documentos reflíctese a sostenibilidade e viabilidade económica do Plan
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medio ambiente.

CONCELLO

CORISTANCO

10.
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ANALISE DE COHERENCIA

Para poder determinar a coherencia da planificación proposta no PXOM de Coristanco, deberase ter en conta en todo momento a planificación
establecida polas Directrices de Ordenación do Territorio como instrumento de planificación estratégica en Galicia. Deste modo, asegurase que a
incorporación de actuacións é compatible coas alienacións estratéxicas, obxectivos e criterios destes instrumentos de planificación.
Este análise seguirá unha metodoloxía tipo cuestionario denominado Análise da Compatibilidade Estratéxica (ACE) coa que comprobase a
congruencia entre os obxectivos xerais do Plan cós obxectivos de sustentabilidade ambiental, social, económica e territorial de ambos dous plans.
Para poder valorar a coherencia entre os eixos e as medidas plantexadas no Plan e os obxectivos a alcanzar no mesmo, realízase un análise de
coherencia interna, para valorar se có desenrolo das actuacións propostas chegamos á consecución dos obxectivos establecidos inicialmente.
10.1.

110.

ANALISE DE COHERENCIA INTERNA

Para analizar a coherencia interna do PXOM, se elabora unha matriz de doble entrada na que enfróntanse los obxectivos a alcanzar coa elaboración

10. ANÁLISE DE COHERENCIA

do Plan e, por outra banda, as medidas que engloban as actuacións propostas.
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Vocacionalidade de ámbitos

10.2. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE ESTRATÉXICA (ACE)
As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) desenvolven unha visión de carácter
estratéxico coa que os instrumentos de incidencia territorial intégranse nun mesmo marco

O concello de Coristanco na actualidade está rexido polo Plan Xeral de Ordenación Municipal
aprobado definitivamente o 12 de Maio do 2000. Os cambios na lexislación urbanística e
sectorial acontecidos nos últimos anos demandan a adecuación á normativa en vigor. O

con obxectivos globais comúns.
Para garantir a coherencia en cascada do PXOM de Coristanco segundo o establecido nas
DOT, realízase un análise que permite avaliar o grado de compatibilidade do Plan cos
obxectivos, as alineacións estratéxicas e os criterios que establecen as DOT.
O análise seguirá a metodoloxía do denominado Análise de Compatibilidade Estratéxica
(ACE) que outorga garantes suficientes de sostenibilidade ambiental. Pretende ser unha
ferramenta para o control da coherencia do PXOM có diagnóstico e os obxectivos das DOT

PXOM de Coristanco axustase ás necesidades derivadas dos profundos cambios
acontecidos na sociedade rural, á nova forma de utilización do solo e á necesidade de
preservalo medio natural e patrimonio construído, así como ás actuacións precisas que
dinamicen a vida do concello e garantan a súa continuidade.
Os novos desenvolvementos urbanizables plantexados no PXOM realízanse no contorno

111.

inmediato dos núcleos existentes (xa antropizados) ou en zonas significativamente ocupadas
pola edificación, polo tanto queda garantida que só se ocupan zonas xa antropizadas

dividido en:
 Consideración Dos aspectos clave para a sostenibilidade. Explicando cómo
considéranse no PXOM de Coristanco os efectos sobre os aspectos clave

previamente. O PXOM evita os desenvolvementos urbanísticos nos espazos de maior valor
agrolóxico e respecta a capacidade produtiva do solo, todo elo mellorando as condicións dos
habitantes do Concello de Coristanco respecto as comunicacións, servizos e equipamentos

 Proceso de decisión. Analizando a bondade e calidade do proceso de decisión a

para a comunidade.

través do que deséñase no PXOM de Coristanco.
 Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia. Avaliando a relación do
PXOM cos elementos estratéxicos identificados no análise obxectivo do entorno
realizado nas DOT.

CONSIDERACIÓN DOS ASPECTOS CLAVE PARA A SOSTENIBILIDADE DO PXOM DE
CORISTANCO
A continuación analizaranse cómo tivéronse en conta os efectos do PXOM de Coristanco
sobre os aspectos clave detectados nas Directrices de Ordenación do Territorio:
Calidade do solo
O PXOM de Coristanco promove un uso máis eficiente e sustentable do solo a través do
fomento de formas de crecemento urbano compactas mediante a consolidación de

O desenvolvemento na elaboración do PXOM de Coristanco seguiu a seguinte secuencia
intersticios que completan as tramas existentes así como da optimización territorial e lóxica indutiva:
ambiental de infraestruturas, dotacións e servizos. Todo elo favorece unha ocupación
racional do solo, o que conleva unha menor degradación deste recurso.
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Exposición a Riscos

Fragmentación do territorio

Non existen resgos (naturais ou antrópicos) que condicionen directa ou indirectamente o seu O Plan toma como premisa que calquera intervención ao longo das súas fases de execución
normal desenvolvemento e implantación dos usos previstos.

velará por manter a sostenibilidade e funcionalidade ecolóxica do territorio. Para elo

Aínda así e cara a garantir a non afección dos solos urbanizables Industrial e o Terciario ao establecese que o Planeamento urbanístico prevea espazos verdes que promovan a
réxime e aproveitamento das augas continentais e aos usos permitidos en terreos de permeabilidade do territorio ademais de garantir a protección e a integridade funcional dos
dominio público hidráulico e zonas de servidume e policía, os plans que os desenvolvan sistemas naturais.
quedarán condicionados á obtención de informe favorable do Organismo de bacía.

Conservación do patrimonio natural e cultural

112.

Equilibrio no desenvolvemento económico

O catálogo do Plan dedica boa parte do seu contido á protección dos elementos que O PXOM de Coristanco potencia a valorización económica dos recursos endóxenos en
conforman a herdanza cultural de Coristanco.

condicións de sustentabilidade. Trata tamén de fomentar as actividades económicas baixo

- O PXOM clasifica o Solo Rústico os terreos que están sometidos a algún réxime de modalidades ecolóxicas ou de produción integrada. Os recursos endóxenos que máis se
protección pola lexislación sectorial (augas, costa, espazos naturais, etc) ou pola lexislación poden potencializar no concello de Coristanco son o recurso hidrolóxico, paisaxístico, o
de ordenación do territorio que fan destes terreos incompatibles coa transformación patrimonio, a gastronomía, etc. As principais actuacións que se pretenden neste eido son as
urbanística.
- Clasifícanse tamén como solo rústico os terreos que, tralo estudo do medio rural, teñen
evidentes valores naturais, produtivos, paisaxísticos, culturais, etc e que fan necesaria a súa

-

protección.

Potenciación

dos

espazos

agropecuarios

e

implantación

de

actividades

complementarias que permitan acadar un maior valor engadido da produción en

- Incorpórase a Memoria do PXOM os criterios para a protección do patrimonio e á
delimitación dos Bens a protexer, conforme coa lexislación de patrimonio cultural.
- O PXOM recolle un Catálogo de Espazos Naturais e de Patrimonio arqueolóxico,
histórico, artístico e etnográfico a protexer.

orixe e maior competividade.
-

Potenciación dos espazos para actividade económica, adaptados á demanda.

-

Conservación de actividades económicas tradicionais nos núcleos urbanos
compatibles co uso residencial.

O Plan Xeral ten como finalidade lograr o equilibrio no desenvolvemento económico como

Integración paisaxística

Na redacción do PXOM de Coristanco levouse a cabo un estudo da paisaxe e do medio estratexia para evitar unha saturación contraproducente no aproveitamento dos valores
rural realizando un análise que permitiu profundar nos elementos que interactúan no asociados á propia funcionalidade territorial dos recursos naturais e urbanísticos.
territorio. Isto deu lugar á obtención dun coñecemento que facilitou o deseño da ordenación
do concello, resolvéndose uns desenvolvementos urbanísticos sostibles e respectuosos co
medio circundante, ademais de facilitar a decisión dos criterios de integración paisaxística
necesarios a incluír nas actuacións que derivan no Plan
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Cohesión social

Equilibrio no reparto modal

O Plan fomenta unha sociedade cohesionada que respecte os dereitos fundamentais e a O PXOM contempla o uso de modos alternativos ao vehículo privado motorizado a través do
diversidade cultural e que ofreza as mesmas oportunidades para todos os membros, deseño de itinerarios de mobilidade contemplando o uso do transporte colectivo, en bicicleta
eliminado barreiras arquitectónicas, facilitando o acceso á vivenda reservando vivendas ou peonil.
protexidas,etc.

Consumo enerxético
O PXOM contempla como uns dos seus alicerces a redución das necesidades enerxéticas

Calidade de vida

O Plan afronta diferentes aspectos relativos a la calidade de vida, como o emprego, a mediante a implantación de fontes de enerxía renovables. O planeamento pula por criterios
paisaxe ou a mobilidade, establecendo criterios que emanan do estudo do territorio e a súa de ecoeficiencia no deseño do sector e pola redución do gasto enerxético, favorecendo a
área de influencia realizado durante o proceso de planificación, có que estes criterios en implantación de elementos que permitan a diminución global do consumo de enerxía e o

113.

certa maneira incorporan as características do entorno e por tanto melloran a calidade de aumento da súa eficiencia.
vida a través do fomento de estilos de vida saudables e respectuosos co medio, valores e Estudarase o uso de enerxías alternativas como a enerxía xeotérmica, fotovoltaica, solar e a
seus recursos.

surxencia de augas termais nos novos desenrolos do concello.

En este senso, dende o punto de vista do emprego é evidente que favorecerase a creación

Emisión de Gases de efecto Invernadoiro

de postos de traballo. Por outra parte na planificación das infraestruturas asociadas a este O esforzo para a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro levarase a cabo coa
habitantes dos medios de transporte non motorizados.

Calidade do auga
O PXOM presta especial atención ao mantemento da calidade dos recursos hídricos

Gobernanza

As determinacións contidas no PXOM rexerán as actuacións das distintas administracións garantindo sistemas de saneamento e depuración adecuados.
de carácter autonómico e local con incidencia no Plan. Polo que para garantir unha

Consumo de recursos hídricos

coordinación eficaz e de calidade adóptase como principio reitor de actuación o de Para a redución do consumo de auga o PXOM inclúe unha serie de consideracións como a
colaboración interadministrativa, así cada administración arbitrará os medios adecuados optimización das redes existentes con problemas de eficiencia, a implantación de sistemas
para que as demais podan participar nas decisións propias mediante informes, audiencias, de aforro e o fomento da reutilización de augas residuais para o rego das zonas verdes.
documentos e, no seu caso, a través dos órganos de coordinación que podan crearse.

Calidade do aire
Non contémplase no Plan actividades ou infraestruturas emisoras de calquera tipo de

Necesidades de mobilidade

O PXOM favorece a redución das necesidades de mobilidade a través dun modelo de contaminación atmosférica polo que a calidade de ar en estes termos está garantida.
mobilidade sostible evitando os crecementos lineais e os dispersos e optando por estruturas En todo caso, o Plan establece unha serie de criterios a adoptar para a consecución dunhas
de asentamento que aumenten a compacidade, diversidade e complexidade de usos.

condicións de calidade do ar que permitan un entorno saudable, como a creación de zonas
de arborado e espazos verdes, o establecemento de bandas de protección entre as
zonashabitadas ou especialmente sensibles e os focos emisores ou o mantemento das
condicións de luminosidade das horas nocturnas.
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Xestión de residuos
O Plan propón unha maior frecuencia de recollida dos contedores e a

A planificación de conservación da natureza vese favorecida co PXOM e seu compromiso de establecer un

necesidade da creación de varios puntos limpos no concello.

modelo territorial que favoreza a funcionalidade e conectividade dos sistemas naturais, garantindo a
integridade dos sistemas naturais, evitando a presión sobre súas áreas e

elementos máis fráxiles e

establecendo elementos a modo de corredores que favorezan a conectividade ecolóxica.

10.3. PROCESO DE DECISIÓN

Os Obxectivos principais do PXOM de Coristanco son:

a) Coherencia en cascada
Relación cos obxectivos das DOT. Avaliar a relación dos obxectivos

estratéxicos que motivan o Plan cos obxectivos das directrices e, no seu

‐

Reforzala estrutura social e económica de Coristanco dentro do seu marco territorial

caso, obxectivos da planificación intermedia.

‐

Identificar os valores do territorio de Coristanco, xa sexan naturais o construídos, así como establecer

O PXOM de Coristanco seguiu a liña marcada nas directrices de acordo

114.

medidas para a súa protección

aos criterios comúns busca a compacidade dos asentamentos creando

‐

unha malla continua, e a posta en valor do territorio, mellorando a

Facilitar o desenvolvemento de actividades económicas pouco potencializadas na actualidade así
como establecemento de outras novas

accesibilidade e mobilidade, así como a protección do patrimonio natural e

‐

cultural.

Identificar, manter e mellorar o modelo de asentamento rural como parte integrante da identidade do
concello, potenciando os seus valores produtivos

‐

e natural e o desenvolvemento urbanístico e crecemento ordenado,

Establecer as medidas necesarias para rematar e mellorar a trama urbana existente, a estrutura viaria
e as infraestruturas de servizo público.

alcanzando así un crecemento sostible, funcionalmente homoxéneo e con
equidade social, logrando co plan unha estrutura territorial máis coherente.
b) Coherencia transversal
Avaliar a relación de los obxectivos estratéxicos das DOT cos obxectivos do

c) Demanda social
Avaliar a metodoloxía utilizada para a estimación da demanda que motiva as actuacións do planeamento.

No Concello de Coristanco as baixas taxas de natalidade e un importante éxodo rural, fai urxente unha posta

PXOM de Coristanco.

en valor das potencialidades deste territorio, baixo a idea de garantir o dinamismo económico necesario,

O espazo rural esixe unha política ordenadora transversal na que se

capaz de sustentar e atraer a un novo continxente humano.

integren dun modo coordinado e complementarios instrumentos territoriais

O plan leva cabo un conxunto de actuacións de diferente magnitude que teñen como obxectivo mellorar as

definidos pola Lei 10/1995, de Ordenación territorial de Galicia, cos

condicións nas que os habitantes de Coristanco desenvolven as súas actividades, así como actuacións que

planeamentos municipais e con outros marcos reguladores como a Lei

aporten a estrutura e os valores necesarios para o desenvolvemento económico e social.

7/2008, do Paisaxe de Galicia, a Lei 9/2001, de Conservación da natureza,

‐

establécense novos usos e actividades: o uso industrial e o uso terciario.

ou as estatais Ley 42/2007, de Patrimonio natural y de la biodiversidad, e

‐

mellórase os sistemas de infraestruturas.

Ley 45/2007, de Desarrollo sostenible del medio rural.

‐

recoñécese e ponse en valor os elementos do medio rural e natural.

d) Consideración de alternativas. Xustificación da elección
Avaliar se o Plan Xeral é resultado da selección entre varias alternativas e a xustificación da alternativa

seleccionada..
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O plan promove un equilibrio harmónico entre a preservación do medio rural

CONCELLO

CORISTANCO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

A alternativa elixida integra boa parte dos criterios de sustentabilidade do documento de 3) Dotacións: logo da identificación de certas carencias dotacionais, sobre todo no que
referencia e para os casos nos que non se pode garantir a ausencia total de efectos a través respeta ó abastecemento e saneamento de auga, o PXOM pon as bases dende a súa
do planeamento propóñense unha serie de medidas para minimizar as consecuencias deses capacidade, para remedialas, mellorar as xa existentes e adaptalas ás novas esixencias. Así
efectos previsibles.

mesmo, o Plan determina a declaración de novas áreas verdes e de servizos, suprimindo os

O papel que xoga a paisaxe na vertebración da realidade territorial, entendendo a paisaxe déficits arrastrados ata o de agora.
como elemento de identidade dunha rexión e, por extensión, dunha sociedade, supón

4) Desenvolvemento e actividades económicas: o funcionamento económico de

asumir papeis produtivos, simbólicos e funcionais que so poden estar situados neste entorno Coristanco é escaso e insuficiente, e sustentado unicamente nos Polígono Industrial e de
pero que teñen que dar servizo ao conxunto do territorio. Así a articulación de medidas, non forma
poden polo tanto esquecer a delicada fraxilidade ambiental dos enclaves que as acollen.

residual,

nun

mercado

agrícola

local

e

nas

actividades

primarias

de

autoabastecemento. As melloras propostas no Plan baséanse na localización de cada
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O Concello de Coristanco atópase na actualidade regulado planeamento vixente dende o actividade económica nas áreas de maior potencialidade para elas. Así, as actividades
ano 2000, se ben foi obseto de duas Modificacions puntuais. O proceso global de redacción industriais restrínxense ás inmediacións do citado polígono, selecciónanse as áreas máis
do Plan Xeral de Ordenación Urbana obedece á necesidade de adaptar o planeamento productivas e próximas ós núcleos de poboación para o seu aproveitamento agropecuario,
municipal ás novas circunstancias do concello e ó seu contexto presente e futuro.

as áreas de maior pendente e de solo menos profundos para o aproveitamento forestal, etc.

A elaboración dos respetivos estudos a nivel de poboamento (AMAP) e do medio físico Pola súa banda, as actividades turísticas baseadas nos recursos naturais, paisaxísticos,
redacción do PXOM actuliazase o planeamento a lexislacion urbanistica vixente acutando alternativas de desenvolvemento económico. O obxectivo último do planeamento é
compatibilizar o conxunto de actividades económicas para facelas o máis beneficiosas

sobre seis frontes preferentes:

1) Contexto sociodemográfico: a actual dinámica demográfica de Coristanco tende ó posible para os intereses do concello.
estancamento, ou en todo caso cara ó crecemento negativo. A diminución xeneralizada da

5) Elementos estratéxicos: unha das finalidades do planeamento é protección dos

poboación trae como consecuencia un replanteamento dos condicionantes de redacción do elementos estratéxicos do territorio. O PXOM establece unha serie de obxectivos de
sustentabilidade, para a consecución dos cales é preciso identificar e potenciar certos

Plan.

2) Asentamentos de poboación: a poboación de Coristanco é eminentemente rural, elementos e procesos. No caso de Coristanco, destacáronse os ecosistemas formados polos
distribuíndose a partir dunha serie de núcleos sen que exista unha hexemonía clara de principais ríos e os seus bosques de ribeira, as áreas de interese paisaxístico, as brañas de
ningún deles, se ben no contexto urban si existe una especie de bicefalia entre Augalada e Alcaian e os xacementos arqueolóxicos e os elementos do patrimonio histórico-artístico.
Actuouse na medida de dotalos de continuidade espacial e de potenciar áreas que reúnan

San Roque.
-

Os obxectivos do Plan van no sentido de diminuír o espallamento poboacional máis dun destes elementos. O seu aproveitamento por medio do turismo contémplase como
mediante a potenciación da función central dos núcleos de maior potencialidade un novo recurso económico en alza.
demográfica. Trátase básicamente de estruturar a súa ordenación interna,

6) Adaptación ás novas situacións contextuais: A adecuación a un contexto

consolidando urbanisticamente os espazos vacantes e mellorando as dotacións e socioeconómico e infraestrutural dinámico e cambiante é responsabilidade do PXOM, que
servizos

recolle entre outras novas situacións, a rectificación da estrada provincial DP-1910 (SXV-1),
asi como a construcción da Estrada municipal de acceso ao Sector -1 (SXV-2)
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(EMR) constitúen o marco de referencia no que se inserta a nova normativa municipal. Coa patrimoniais e histórico-artísticos, recóllense neste PXOM como unha das mellores
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En resume o modelo de desenvolvemento territorial que proxecta o PXOM fundaméntase
nun espazo de gran valor natural e paisaxístico continuo, no que se asenta unha rede de
asentamentos poboacionais consolidados a partires dos núcleos orixinarios, cunha
destacada función central, e ó redor dos cales se artellan as principais actividades
económicas do concello de Coristanco.
ACCIÓNS NO SISTEMA VIARIO
SXV-1

Intersección viaria e estrada municipal de acceso a Sector I1

SXV-2

Vía de servizo paralela á AC-552

SLV-3

Mellora da pista de Couso a Currás
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SXEL-01-04

Ampliación área recreativa de Agualada

SLEL-05-02

Área de lecer de Couso

SLEL-06-03

Espazo libre en Cuns

SXEL-15-03

Espazo libre en Xaviña

ACCIÓNS NO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
SLEre-04-10

Ampliación do cemiterio de Coristanco

SLEde-05-09

Ampliación do campo de fútbol de Couso

SLEre/sa-11-12 Novo Cemiterio de Seavia
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ACCIÓNS NO SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
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11. RESUMO NON TÉCNICO
O presente Informe de Sostibilidade Ambiental (I.S.A.) é o resultado da primeira fase
do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de
Ordenación Municipal de Coristanco. A devandita avaliación persegue o obxectivo de
conseguir un elevado nivel de protección do medio, contribuíndo á integración dos
aspectos ambientais no planeamento municipal.
Procedeuse, tal e como establece a Lei 21/2013, ao diagnóstico do contexto ambiental
do Concello de Coristanco e dos principais problemas existentes, así como dos
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potenciais efectos positivos e negativos sobre o ambiente que derivarán da aplicación do
futuro planeamento.
As conclusións ás que se chegou son as seguintes:
 Plan Xeral de Ordenación Municipal de Coristanco considera o desenvolvemento
sostible, desde un punto de vista ambiental, como un dos piares básicos da súa
estratexia. Deste xeito, as medidas dirixidas á conservación do medio e ao uso
unha apreciable presenza no resto de medidas programadas.
 Os valores e potencialidades do Concello de Coristanco son a súa PAISAXE o
patrimonio arquitectónico e cultural e as zonas protexidas (LIC Río Anllóns,
Braña Rubia), os cales débense preservar, protexer e incrementar en valor os
seus compoñentes e elementos de interese, tal e como describiuse no presente
documento, con especial atención ao patrimonio natural da Braña Rubia ou
Lagoa de Alcaián.
 Estímase que os posibles efectos do Plan sobre o medio, en termos globais, terán
un carácter positivo en coherencia coa marcada tendencia ambiental do Plan
Xeral do Concello de Coristanco.
Os posibles efectos adversos derivados da posta en marcha do P.X.O.M. de Coristanco
serán limitados ou contrarrestados se se leva a cabo unha efectiva aplicación das
medidas correctoras así como un seguimento da execución dos ámbitos propostos no:
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PXOM. Estas medidas derivan do cumprimento da normativa vixente e dos Lograr a conservación e mellora de cada lugar e de todas as parroquias de Coristanco, con
instrumentos dispoñibles no contexto europeo e nacional orientados a garantir o especial atención á consolidación dos núcleos urbanos principais como institución básica da
cumprimento dos obxectivos ambientais.

convivencia, das relacións económicas e administrativas do concello.

 A alternativa cero ou a non realización do P.X.O.M. de Coristanco, segundo a análise

 Potenciar e manter a multifuncionalidade e superposición dos usos do solo,

efectuada, conlevaría a acentuación de procesos con efectos ambientais claramente

ordenando de xeito racional e harmónico os novos desenvolvementos propostos

desfavorables para o medio ambiente, que derivarían nunha intensificación do

para o Concello no P.X.O.M.

proceso de despoboamento e abandono de terras que sofre o concello. Por outra

 Realizar unha mellora das infraestruturas, servizos e dotacións do Concello de

parte é fundamental para o concello, completar de xeito racional a súa trama

Coristanco, que ata o de agora se encontraba cun gran déficit de dotacións e

urbana, co fin de compactar o núcleo de San Roque e harmonizar o seu

equipamentos.
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desenvolvemento en condicións de sostibilidade dos recursos e do medio que lle
rodea.

As debilidades de índole ambiental do termo municipal teñen que ver principalmente coa

 Na selección de alternativas tívose expresamente en conta a viabilidade financeira e fragmentación dos hábitats naturais; a degradación paisaxística; a degradación dos hábitats
orzamentaria. As medidas correctoras propostas non implican investimentos autóctonos e perda da biodiversidade..
adicionais en si mesmos; trátase de recomendacións e criterios para o deseño e
xestión dos diferentes espazos urbanizables propostos no P.X.O.M. do Concello de A degradación dos hábitats autóctonos e a perda de biodiversidade son problemas
ambientais relacionados tamén coa fragmentación dos hábitats naturais. Os motivos son, a

Debemos ter en conta que o Concello de Coristanco, atópase nunha situación de debilidade presenza de importantes áreas dedicadas ao monocultivo de especies alóctonas; a
demográfica, con poboación envellecida e inmerso nun proceso de decaemento económico, importante diseminación das áreas habitadas e o abandono da actividade agraria, forestal e
mentres que presenta unha serie de potencialidades e valores importantísimos, tales como gandeira relacionado este último cos incendios forestais.
un sector turístico por ter unha das paisaxes máis belas de Galicia.
Por outra parte, hai que reflectir que os cambios na lexislación urbanística e sectorial
acontecidos nos últimos tempos demandaban a adecuación do Plan Xeral, co fin de disipar
as dúbidas sobre a interpretación dos diferentes réximes transitorios, así como adecuar a
nova proposta urbanística ás determinacións da recente lexislación.
Unha vez analizadas as conclusións e o I.S.A. podemos asegurar que os obxectivos
perseguidos no Plan, e que recordamos a continuación, entendemos que quedaron
satisfeitos:
 Lograr a sustentabilidade do Medio Rural
 Incrementar a calidade de vida dos habitantes e residentes do Concello de Coristanco
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Constitúen o Solo Rústico os terreos que están sometidos a algún réxime de protección pola

A determinación de ocupar e transformar solo de natureza rústica mediante a

lexislación sectorial (augas, espazos naturais, etc.) ou pola lexislación de ordenación do

clasificación de solo urbanizable susténtase na consecución dalgúns dos obxectivos

territorio que os fai incompatibles coa transformación urbanística. Tamén clasifícanse como

marcados polo Plan e que terían relación cos seguintes asuntos:

Solo Rústico terreos que teñen evidentes valores naturais, produtivos, paisaxísticos,
culturais, etc.

− A mellora do bordo urbano da Vila de San Roque en zonas ou áreas periféricas en
contacto co solo rústico.

A ordenación do solo urbano formúlase atendendo a tres consideracións:

− Incorporación de solo destinado a usos deficitarios ou estratéxicos consonte as

▫ Áreas ou zonas sobre as que é preciso establecer unha ordenación dende o Plan

dinámicas da Rexión Urbana A Coruña – Ferrol e do sistema urbano intermedio

mediante determinacións gráficas e normativas que regulan os sistemas, usos, niveis

representado pola Vila de Carballo. Neste senso, o espazo situado entre San Roque e

de intensidade, tipoloxías edificatorias, etc. Afecta ao solo urbano consolidado.

Carballo, lugar onde se produce o enlace entre a autoestrada AG-55 e a estrada AC-

▫ Ámbitos de ordenación pormenorizada provenientes do planeamento anterior cuxas
determinacións se consideran vixentes e operativas en tanto que regulamentan cun
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552, constitúe un ámbito de oportunidade para desenvolvementos de tipo empresarial
e de servizos.

alto grao de especificidade. E o caso do ámbito do centro comercial, no cal se mantén
APU-M1.

A inexistencia dun soporte específico de solo para o desenvolvemento das industrias e
servizos en Coristanco fomenta a procura de traballo fóra do Concello, sendo Carballo un

▫ Ámbitos de solo urbano cuxa problemática específica requira da formulación dun
instrumento de ordenación detallada, de cuxas determinacións xurdirá unha solución

dos principais referentes e motivo para o desprazamento pendular e, noutros casos, xa
definitivo coas conseguintes repercusións negativas para Coristanco.

axeitada e co suficiente nivel de detalle.
Para os ámbitos de solo urbano non consolidado, o Plan remite a ordenación
pormenorizada a Plans especiais de reforma interior coa finalidade de completar o
mallado urbano.
Atendendo a estas consideracións, a ordenación do solo urbano terá en conta os
seguintes criterios de ordenación para as catro áreas de solo urbano recoñecidas no
territorio municipal:
− A Vila de San Roque (Coristanco)
− A vila de Bormoio (Agualada)
− Ámbito do Plan de sectorización do solo urbanizable non delimitado APU-M1.
− Enclaves existentes en Erbecedo
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A idea de promover un parque empresarial en Coristanco leva moitos anos activa.

Seguidamente, ca fin de contribuír a clarificar a elección da alternativa seleccionada;

Precisamente o planeamento anterior foi modificado puntualmente ao obxecto de

avaliouse a viabilidade económica das Alternativas 1 e 2 (xa que a Alternativa 0 é non

concentrar o solo industrial nun único emprazamento máis axeitado. Mesmo o xa

viable). Conluíndo que, a Alternativa 1, deseña un novo modelo territorial máis acorde coas

derrogado Plan sectorial de áreas empresariais incorporaba o parque empresarial de

dinámicas actuais e os criterios de sustentabilidade, e ten uns plantexamentos estratéxicos

Coristanco entre as súas previsións, e agora as Directrices de Ordenación do Territorio

de saída mais competitivos, buscando novos nichos de mercado a desenvolver no concello

fan mención a este emprazamento na definición do sistema urbano intermedio, e en

en función dos recursos e potencialidades existentes.
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Mais o espazo comprendido entre San Roque e Carballo, ao redor do eixo de Fisterra e o

A Continuación recóllese Plan de Seguimento (a desenvolver no período de vixencia do

nodo de comunicación coa vía de alta capacidade é unha área de oportunidade para o

Plan) que permite coñecer a evolución do Plan cara o cumprimento dos obxectivos xerais

desenvolvemento de servizos e empresas do comercio. De feito, no ano 2006

propostos para o seu desenvolvemento, así como os obxectivos específicos establecidos

emprazouse unha gran superficie comercial de influencia comarcal á beira da estrada

para cada unha das variables de sustentabilidade. Para elo establécense un conxunto de

autonómica AC-552 que responde ao interese estratéxico desta área de Coristanco.

indicadores de seguimento e control que permiten coñecer a evolución do territorio e do

Noutro orden de cousas cómpre considerar ou atender a problemática específica da
fábrica de taboleiros situada en Erebecedo. Trátase dunha factoría de elaboración de
madeira de aglomerado de proxección nacional cunha forte base territorial na comarca,
de gran potencial forestal, que precisa dun soporte urbanístico axeitado.

planeamento.
Por último, neste documento analízase a coherencia interna e externa do Plan Xeral de
Ordenación Municipal, analizándose os obxectivos con respecto ás variables e aos criterios
ambientais establecidos; aos elementos estratéxicos e á problemática ambiental detectada.

En atención ao exposto, o Plan propón a delimitación de dous sectores de solo
urbanizable para o desenvolvemento da actividade empresarial:

Nesta análise, compróbase a coherencia entre todos eles; así como a integración do Plan

− Sector T de solo urbanizable de uso terciario, situado en San Roque en

coas Directrices de Ordenación do Territorio e demais planes e instrumentos que interaccion
com PXOM de Coristanco.

continuidade ao ámbito APU-M1 de uso comercial.
− Sector 1 de solo urbanizable de uso industrial, situado en Montecelo para a
construción dun parque empresarial.
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O presente Informe explica como foron incorporadas ao Plan as determinacións contidas na Memoria Ambiental.
A súa inclusión é condición para que o Órgano Ambiental considere que se integraron plenamente os aspectos
ambientais na planificación urbanística e que non é previsible que se produzan efectos adversos significativos.
As determinacións a incorporar no Plan, son as seguintes:

2. Respecto do solo urbano situado na contorna do centro comercial, entanto non se xustifique a existencia do plan
de sectorización a través do que foi desenvolto, deberá cualificarse como solo rústico de especial protección. Se
ben esta cualificación estivese debidamente xustificada, deberán establecerse aquelas determinacións
urbanísticas que garantan a protección dos hábitats naturais de interese comunitario, de acordo do informe da
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.
3. Na liña do recollido no Informe da Dirección Xeral de Conservación da natureza de 12.03.2015, a ficha do sector
AR-sector-I1 deberá adoptar as medidas necesarias para evitar o deterioro ou contaminación dos hábitats
prioritarios que contén.
4. Deberase incluír unha análise das necesidades de desprazamento derivadas dos desenvolvementos previstos, de
acordo coa determinación 3.1.5.b) das DOT, trasladando os resultados á normativa.
A integración de cada una delas é a seguinte:
1. Procedeuse a actualizar a documentación do Plan no que atinxe á avaliación dos riscos de inundación,
incorporando na planimetría os mapa das correspondentes á segunda fase dos traballos de avaliación obrantes
na administración en materia de augas.
Modifícanse entón os planos de información do Medio Físico IM-06 “Hidrolóxico” e IM-15 “Valores,
potencialidades, fraxilidades e riscos”. Incorpóranse aos planos de ordenación de Estrutura Xeral e no plano de
ordenación detallada de Erbecedo as novas liñas dos mapas de risco de inundación.
En relación ao Sector-2 de solo urbanizable industrial previsto en Erbecedo para a ampliación do enclave
existente da fábrica UNEMSA, cabe dicir que, logo de incorporar as novas liñas de risco, o desenvolvemento
previsto en fases anteriores do Plan resulta agora incompatible, polo que a versión definitiva do Plan desiste da
previsión deste sector.
En consecuencia, procedeuse ao arranxo de toda a documentación do Plan, incluso o ISA, para adaptalo á nova
e definitiva proposta de ordenación.
2. .En relación ao ámbito do solo urbano do Centro Comercial, cabe dicir que se trata dun solo urbanizado e
xestionado en base a un Plan de Sectorización aprobado no seu momento consonte ás determinacións do Plan
Xeral anterior. Adquiriu a condición de solo urbano logo do remate das obras de urbanización e o cumprimento
dos deberes que a Lei atribúe ao solo urbanizable por parte do promotor. Xúntase informe do Alcalde de
Coristanco.
En relación á conservación dos hábitats e a clasificación do réxime de clasificación e cualificación deste solo,
habilitouse na Normativa do Plan un artigo (art. 6.2.6.) que regula estes conceptos.

1

INFORME DE INTEGRACIÓN DA MEMORIA AMBIENTAL

1. En relación ao risco de inundación existente no Concello, segundo se recolle no informe de Augas de Galicia do
18.03.205, deberase actualizar a documentación presentada incorporando os mapas provisionais de
prerigosidade e risco de inundación que fixo públicos a Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. Así mesmo,
dado que parte do AR-sector-I2 está inserido en zona de fluxo preferente, a proposta de planeamento deberá
aterse ás prescricións recollidas tanto no Plan Hidrolóxico de Galicia Costa así como o resto da normativa
sectorial de augas.

3. .Procedeuse a establecer as determinacións precisas ao respecto na ficha do Sector-1, que figura no artigo 9.2.4.
da Normativa
4. .Procedeuse a xustificar no ISA, nos apartados adicados á mobilidade, as necesidades de desprazamento
consecuencia dos novos desenvolvementos urbanísticos; mesmo, as solucións que determina o Plan, as cales se
incorporan nas fichas dos Sectores T e 1 do artigo 9.2.4. da Normativa do Plan.
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