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AVALIACIÓN DE EFECTOS AMBIENTAIS 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

A Avaliación Ambiental constitúe unha técnica que pretende garantir o desenvolvemento 

sostible, eixo fundamental do sistema de protección do medio ambiente. Xa en 1985, a 

Directiva da C.X. 85/337 recoñece a importancia de anticipar a protección do medio ambiente 

a un momento anterior ó dos proxectos que eran obxecto da Avaliación de Impacto Ambiental, 

como política preventiva en orixe máis remoto, antes que curativa, porque: 

 

“A mellor política de medioambiente consiste en 

evitar, dende o princípio, a creación de contami- 

cions ou danos, máis que combatir posteriormente 

efectos e a necesidade de ter en conta, o antes 

posíble, as repercusions sobre o medio ambiente 

en todos e cada un dos proxectos de planificación”. 

 

A avaliación ambiental requere estudios e análise xeolóxicos, biolóxicos, edafolóxicos, sociais, 

culturais, etc., tanto para detectar os efectos como para buscar as alternativas e solucións que 

permitan reducir ou, mesmo, eliminar, os efectos negativos ou destructivos do medio 

ambiente. A constatación dos elementos técnicos pode ser determinante dunha decisión 

regulada, ou pode permitir a súa valoración no momento da resolución, que xeito que un 

procedimento regulado outorgue certa discrecionalidade. En calquera caso, calquera decisión 

ten que estar sustentada por dados obxectivos e por un proceso lóxico, racional e razoable 

 

2.- DESCRIPCIÓN DO PROXECTO 

 

2.1.- Obxecto do proxecto 

 

Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Arzúa 

 

2.2.- Marco legal 

A recentemente promulgada Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia di, ós 

efectos de documentación necesaria para ós planos xerais de ordenación municipal, que é preceptiva a 

elaboración do documento “Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico”.A estes 

efectos, a lei citada indica que “O estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico 

terá por obxecto a análise e ponderación dos efectos da execución e desenvolvemento dos efectos da 

execución e desenvolvemento das determinacións do plano xeral sobre os recursos naturais e o medio 

físico, a adopción das medidas correctoras necesarias para minimiza-los seus impactos e a valoración 

da adecuación das infra-estructuras e servicios necesarios para garanti-los novos desenvolvementos en 

condicións de calidade e sostibilidade ambiental, asi como a súa coherencia cos obxectivos de 

protección do domínio público natural”.”O documento elaborado deberá inclui-la correspondente ficha 

resumo das afeccións que poidesen incidir en cada un dos recursos naturais e bens que se van 

protexer, o catálogo das medidas correctoras, se é o caso, e a xustificación da implantación das novas 

infra-estructuras e servicios urbanos”. 

 

Consultada a lexislación vixente, é de aplicación o Decreto da Xunta de Galicia 442 de 1990, de 

Avaliación de impacto ambiental, en cuxo artigo 1º se regula a obriga de someter a avaliación de 

impacto ambiental os proxectos públicos e privados consistintes na realización de obras, instalacións ou 

calquera outra actividade comprendida no anexo do citado Decreto, cando a súa realización e/ou 

autorización corresponda á Administración da Xunta de Galicia.O anexo ó que se refere o artigo 1º do 

Decreto 442 relaciona unha série de grandes obras industriais, extractivas ou infraestructurais, 

actuacións de grande envergadura que fican fora da escala de este Plano Xeral de Ordenación 

Municipal. 

 

Posteriormente, a Xunta de Galicia promulgou o Decreto 327/1991 de Avaliación de efectos ambientais 

para Galicia, que ven a corrixir o anterior decreto no sentido de que, co fin de atinxir unha adecuada 

protección ó medio natural de Galicia, se decreta a obrigatoriedade de someter a avaliación de efectos 

ambientais a todos os proxectos e actividades que non se recollen no anterior Decreto, pero que están 

contemplados na lexislación sectorial correspondiente. 
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3.- LOCALIZACIÓN E DESCRIPCIÓN DA ACTUACIÓN 

 

O concello de Arzúa atópase ó sureste da provincia da Coruña, lindando coa de Pontevedra. 

Arzúa é a cabeceira da comarca natural e histórica do mesmo nome, e tamén é a cabeceira 

do partido xudicial. Ten unha superficie de 157,7 Km2 e ten unha poboación de 6.676 hab 

(datos do ano 2003), distribuidos en 22 parroquias1 e 232 núcleos de poboación. A densidade 

de poboación é de 42,33 hab/Km2. 

 

 

Vila de Arzúa 

 

O territorio municipal de Arzúa está asentado nunha penechaira de erosión, no interfluvio 

formado polos ríos Tambre –o norte- e Ulla –ó sur-. O relevo é accidentado, aínda que de 

                                                 

1 Santa María, Santiago, Boente, Brandeso, Branzá, Burres, Calvos, Campo, Castañeda, Dodro, Dombodán, 

Figueiroa, Lema, Maroxo, Mella, Oíns, Pantiñobre, Rendal, Tronceda, Viladavil, Vilantime e Viñós 

baixa altitude media (390 m). Trátase dun conxunto de ladeiras suaves e amplos vales, agás os montes 

Cornado (483 m), Martelo (449 m) e Viso (430 m). 

 

O clima está inserto no dominio oceánico húmido, en transición a oceánico continental, aínda que esta 

degradación continental vese mitigada polas influencias oceánicas que penetran polo Ulla. 

caracterízase polas temperaturas relativamente suaves e polas abondosas precipitacións, así como 

polas frecuentes xeadas invernais. 

 

A rede hidrográfica distribúese entre dúas concas: a do Tambre, á que pertence o Mera; e a do Ulla, 

aproveitado no encoro de Portodemouros dende o ano 1967. A esta conca pertencen os ríos Iso, 

Brandeso, Carracedo e o Boente. 
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INVENTARIO AMBIENTAL 

 

4.- MEDIO FÍSICO 

 

4.1.- Hidrografía 

 

A hidrografía de Arzúa atópase claramente relacionada cos ríos Tambre e Ulla. O Tambre 

forma unha pequena chaira aluvial sedimentaria, recibindo o río Mera. O  Ulla, que forma o 

límite meridional do concello, transcurre a través dos xistos de Ordes, e forma o encoro de 

Portodemouros, xunto cos seus afluentes Boente e Brandeso (o cal recebe as augas do 

Riberal), Rendal e Iso. 

 

 

O encoro de Portodemouros foi inaugurado en 1968, e a súa principal característica é a súa forma e o 

tipo de construcción, totalmente diferente a dos encoros galegos. En conxunto, a súa fisonomía é 

gradual. A lonxitude da presa é de 469 m, cunha altura máxima de 93 m, e ten unha potencia instalada 

de 76 MW, producindo unha media anual de 130 GWh, a partir dun volume encorado de auga duns 297 

hm3. 

 

 
Río Ulla 

 

A partir do encoro, o Ulla vai formando espacios intermitentemente abertos, permitindo pequenas áreas 

de sedimentación, e tamén zonas fortemente encaixadas segundo a dureza dos materiais da serie 

xistosa que atravesa. 

 

Augas abaixo recebe importantes afluentes, como o Lañas, cos seus tributarios Beseño, Rozas e 

Abelenda. 
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4.2.- Xeoloxia 

 

O concello de Arzúa, o mesmo que gran parte da Galicia Central, presenta un substrato 

xistoso que propiciou un relevo de formas suaves e arredondadas, con altitudes máximas que 

se achegan ós 400 metros. Sen embargo, esta suavidade deixa paso a unha topografía máis 

agreste, tal e como se observa nas ribeiras do ulla, o que ten impedido a formación de 

extensas chairas fluviais de deposito deste río. 

 

 
Mapa litolóxico 

 

Nesta paisaxe ondulada, os resaltes veñen marcados polos afloramentos de metabasitas e, outras 

veces polas rochas gneísicas, como é o caso da zona de Pantiñobre, co monte Cornado, e a área das 

parroquias de castañeda, Boente e Figueroa, onde se acadan cotas superiores ós 400 m. 

 

Xeolóxicamente, este territorio intégrase dentro do macizo Hespérico, constituido por materiais 

afectados pola oreoxenia hercínica. Segundo a división en zonas realizada por Julivert et al. (1972), os 

materiais do concello de Arzúa pertencen á zona centroibérica, e dentro desta, o dominio do complexo 

de Ordes. Este, a súa vez, subdivídese, a grandes rasgos, en tres unidades: unidade de Betanzos-

Arzúa, unidade de Sobrado-Melide e unidade de Vila de Cruces, unidades constituidas por materiais 

preferentemente xistosos, gneísicos e, en ocasións, básicos e ultrabásicos, ós que se engaden 

pequenas concas terciarias e depósitos eluviais e aluviais de idade cuaternaria. 

 

A historia xeolóxica da zona é difícil de establecer, e para eso, compre definir primeiro a estructura 

xeolóxica da zona. En sí, o complexo de Ordes está constituido por un núcleo, a unidade Betanzos-

Arzúa, con metamorfirmo de grao baixo a medio, no que se observa unha serie xistosa, en ocasións de 

tipo “flyschoide” con grauvacas, pelitas e rochas calcosilicatadas, que se transformaron en gneises e 

micaxistos tras varias fases de metamorfismo, conxunto que é denominado “cubeta de Ordes”. A partir 

deste núcleo, existe unha serie de unidades de rochas verdes básicas e ultrabásicas arredor. 

 

A evolución de toda a área desde os tempos prehercínicos. Comenzaría co depósito nun medio 

geosinclinal precámbrico-paleozóico de materiais de tipo grauváquico e político que darían lugar 

posteriormente ós xistos de Ordes. 

 

A continuación se describen as litologías presentes na zona. 

 

4.2.1.- Unidade de Betanzos-Arzúa 

 

Ortogneis glandular (Ordovícico-silúrico) 

Afloran principalmente ó sur do territorio municipal, nas zonas de Boente, Figueroa e Pena Longa. 

Afloran ademais nun macizo illado na zona de Pico Cornado, entre Arzúa (Salmonte, Loureiros e 

Branza) e Touro. 

A súa situación parece intrusiva dentro dos xistos de Ordes. Son rochas de textura porfídica a 

glandular, presentan grandes cristais de feldespato potásico ou plaxioclasio, os cales aparecen dentro 

dunha matriz de grao variable. Compóñense de cuarzo, plaxioclasio, feldespato potásico, biotita e 
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moscovita e aparecen en ocasións granate e anfíbolo, apatita, esfena, clinozoisita e ortita. 

Como secundarios por retrogradación, clorita, sexanita, sericita, saussurita, esfena e 

leucóxeno. 

 

Xistos de ordes: xistos, metagrauvacas e paragneises 

A idade destes materiais vai desde o precámbrico ata o ordovícico e aflora principalmente no 

núcleo de Arzúa. 

 

Son rochas metasedimentarias, con metamorfismo de grao medio, que pode en ocasións 

chegar a ser de grao alto ou baixo. Esencialmente son rochas procedentes de materiais 

políticos e grauváquicos. As filitas presentan menmor grao metamórfico que os xistos. 

 

Os xistos adoitan ser ricos en cuarzo, con abundantes veas de exudación de cuarzo. A 

composición mineralóxica é a formada por cuarzo, moscovita, biotita, clorita, granate e 

plaxioclasios. Como accesorios aparecen turmalina, circón, rútilo, opacos, apatita, esfena e 

epídoto-clinozoisita. As filitas son a súa vez ricas tamén en cuarzo. 

 

4.2.2.- Unidade de Vila de Cruces 

É a de menor representación na zona. En Arzúa aparecece o oeste do término municipal, e a 

idade dos materiais vai desde o precámbrico ó devónico. 

 

Xistos verdes derivados en gran parte de vulcanitas básicas, xistos anfibólicos, anfibolitas e 

localmente rochas máis ácedas 

 

Trátase de rochas xistosas de grao fino, constituidas por minerais dos grupos da clorita, 

epídoto e anfíbolos, e distínguense catro tipos de rochas: 

• Rochas de tons claros e brancos, compostos por cuarzo, albita, mica branca e clorita. 

• Rochas de textura gnéisica ou milonítica, compostas por cuarzo, albita, mica branca e 

clorita, e en menor proporción por esfena, biotita e feldespato potásico. 

• Xistos verdes e xistos anfibólicos con epídoto. A súa composición é a formada por 

plaxioclasio, epídoto-clinozoisita, anfíbolo verde ou verde azulado, cuarzo e clorita. 

• Anfibolitas de cor verde escura, formadas por plaxioclasio e hornblenda, con cantidades menores 

de cuarzo. 

Xistos gris escuros con porfiroblastos de albita e granate 

Son rochas metasedimentarias de baixo grao metamórfico. O seu tamaño de grao varía de fino a 

medio. Compóñeno xistos cloríticos, micáceos e cuarcíticos, aínda que os máis abundantes son xistos 

feldespáticos, que posúen blastos de albita e granate. Posúen ademais cuarzo, mica branca e clorita 

 

4.2.3.- Depósitos detríticos de idade cuaternaria 

Aluviais 

Son relativamente frecuentes en tódala zona, e destacan os do río Ulla e os seus afluentes, aínda que 

posúen unha morfología estreita de fondo de val e de escasa importancia. Están constituidos por 

materiais procedentes da erosión dos materiais que atravesan os cursos fluviais. 

Cuaternario indiferenciado-solos eluviais 

Están compostos por cantos de cuarzo, material arxiloso e materia carbonosa. A súa potencia é moi 

variable. 

 

4.3.- Hidroxeoloxía 

A zona, cun substrato eminentemente xistoso e afloramentos de rochas básicas, reflicte na cartografía 

grandes áreas impermeables ou de moi baixa permeabilidade, só interrumpido por afloramentos de 

rochas gneísicas que dan lugar a posibles acuíferos de baixa ou moi baixa permeabilidade, e por 

depósitos detríticos e cuaternaria que potencialmente constitúen os mellores acuíferos da zona. 

 

Compre salientar  a Fonte da saleta (Boente de Arriba), que mana cun caudal de 0,10 l/sg, a unha 

temperatura de 11 ºC; e a Fonsanta (Brandeso), cun caudal de 0,01 l/sg a unha temperatura de 15 ºC 

 

4.4.- Orientación ó vertido 

Dentro do territorio do concello de Arzúa localízase o vertedoiro de Maroxo. 

 

A tipoloxía dos materiais xeolóxicos presentes en Arzúa –xistos básicamente- indica, a priori, que non 

existen graves problemas de contaminación, sen embargo, e tal como acontece noutras áreas xistosas 

galegas, a captación mediante pozos unifamiliares ou gabias da auga contida nas capas superficiais 

alteradas destes materiais, provoca que calquera tipo de vertido ó medio se deba realizar de xeito 
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estudiado para non provocar contaminación de áreas adxacentes ó vertido, e que ocurren con 

relativa frecuencia en Galicia, a causa da presencia incontrolada de pozos negros, fosas 

sépticas mal planificadas, verquidos urbáns e gandeiros, etc. Por iso, nun territorio coma este, 

débese incidir na planificación das instalacións gandeiras e nas instalacións queixeiras, co fin 

de evitar calquera tipo de residuo ou líquido contaminante. 

 

4.5.- Edafoloxía 

 

O concello de Arzúa presenta un substrato formado fundamentalmente por materiais xistosos, 

pertencentes ó complexo de Ordes, con algúns enclaves de rochas básicas. Ademais, 

recoñécense áreas de materiais sedimentarios cuaternarios e depósitos fluviais recentes. 

 

En liñas xerais atópanse solos profundos de textura equilibrada a animosa, con boas 

aptitudes agronómicas e con pendentes moderadas que conforman unha paisaxe de lombas 

suaves e tendidas bastante estable. Trátase de superficies finiterciarias de altitudes 

comprendidas entre os 200-300 m a máis baixa e 400-500 a máis elevada. Só ó sur do 

concello, o encaixamento fluvial do río Ulla modificou no cuaternario este relevo, polo que 

aumentaron as pendentes. 
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4.5.1.- Solos sobre xistos 

Os xistos de Ordes son rochas metamórficas de idade precámbrica-paleozóica, formadas a 

partir de metamorfismo de sedimentos de textura fina, escasamente ricos en cuarzo, 

pertencentes á unidade Betanzos-Arzúa. A súa natureza mineralóxica é de tipo micáceo ou 

clorítico con algunhas zonas anfibolíticas, e os minerais máis frecuentes son biotita, clorita, 

moscovita, cuarzo e feldespatos. 

 

Trátase de rochas fácilmente alterables , tanto en sistemas ben drenados coma en medios de 

hidromorfia continua ou alternante, que orixinan mantos de alteración mestos de textura fina e 

cores vivas, ocres ou avermelladas, que denotan a presencia de importantes cantidades de 

oxihidróxidos de Fe. A alteración é intensa, de xeito que as saprolitas perderos a case 

totalidade dos elementos alcalinos e alcalinotérreos orixinais e se enriqueceron relativamente 

en Fe e Al, sendo a asociación caolinita-goethita a máis amplamente estendida na fracción 

arxila. As facies máis ricas en cuarzo e/ou clorita son máis resistentes e somentes nelas a 

rocha dura chega a atoparse próxima á superficie. 

 

Tipos de solos 

• Regosoles úmbricos 

• Cambisoles húmicos 

• Cambisoles dístricos 

• Cambisoles ferrálicos 

• Cambisoles gléicos 

• Acrisoles húmicos 

• Ferralsoles húmicos 

 

4.5.2.- Solos sobre rochas graníticas 

 

Inclúese entre estes materiais as rochas prehercínicas granítica transformadas en 

ortogneises. Os afloramentos que se atopan en Arzúa pertencen a facies de beira, 

caracterizada por unha composición granodiorítica cunha paraxénese constituida por 

plaxioclasio, frecuentemente sericitizada e saussiritizada; cuarzo, microclina, biotita e 

accesorios (moscovita, granate, clorita e opacos). 

 

Trátase de rochas que presentan unha disxunción en “bolos” e, frecuentemente, unha intensa 

alteración, con capas de saprofita moi profundas, con formación de arxilas ricas en gibsita e filosilicatos, 

haloisita e caolinita. 

O grao de evolución do solo, aínda que moito menos co dos solos desenvolvimos sobre os xistos de 

Ordes, é relativamente importante en comparación cos solos desenvolvimos sobre outros materiais 

graníticos, e predominan as áreas con espesores superiores ó metro, e perfis ABC con presencia de 

horizontes de tipo cámbico, fronte a solos escasamente evolucionados (AR ou AC). 

 

Tipos de solos 

• Leptosoles úmbricos 

• Regosoles úmbricos 

• Cambisoles húmicos 

 

4.5.3.- Solos sobre sedimentos 

 

Os sedimentos existentes en Arzúa son na súa maior parte sedimentos recentes de orixe aluvial, 

asociados ás cabeceiras dos principias afluentes do Ulla. 

 

A maior extensión de zonas sedimentarias en vales fluviales está asociada ás áreas xistosas. Trátase 

de sedimentos de textura fina, que dan solos fértiles, con alto risco de asulagamento en inverno e nivel 

freático relativamente próximo á superficie en época de seca. O horizonte superficial é de tipo A 

úmbrico e baixo del, atópase o material orixinal ou un horizonte B cámbico. As propiedades quimicas e 

mineralóxicas son prácticamente similares ás dos solos sobre as rochas consolidadas das que 

proceden, aínda que o Ph é algo máis elevado. 

 

Tipos de solos 

• Fluvisoles úmbricos 

• Fluvisoles dístricos 

• Cambisoles húmicos 

• Cambisoles gleicos 

• Gleisoles húmicos 

• Histosoles térricos 

• Antrosoles úrbicos 



EXCMO. CONCELLO DE ARZÚA PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

 

9           ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  

 

 
 

4.5.4.- Aptitudes agronómicas 

 

As condicións climáticas de Arzúa son favorables para un gran número de aproveitamentos 

agronómicos. Os datos obtidos nas estacións meteorolóxicas de Lavacolla e Portodemouros e 

aplicados na clasificación de Papadakis, indican que o tipo de inverno é avena, e millo ou trigo 

como tipo de verán. 

 

As características fisicoquímicas dos solos son favorables na maior parte de Arzúa, e entre as 

principias limitacións compre sinala-la acidez, que é máis importante sobre solos sobre 

materiais graníticos, e a elevada retencións de fosfatos, que se produce tanto nos solos sobre rochas 

básicas como nos derivados dos materiais graníticos, en ambos casos cando a vegetación é de tipo 

forestal ou monte baixo; e decir, non sometidos a laboura. 

 

Mapa sísmico 

4.6. Climatoloxía 

 

O Concello de Arzúa está situado ó sul da provincia da Coruña, no limite coa provincia de Pontevedra. 

As diferentes unidades adoptan unha disposición altitudinal norte-sul, onde a altura vai descendendo 

até o val do rio Ulla, no limite suroriental do concello. 

 



EXCMO. CONCELLO DE ARZÚA PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

 

10           ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  

 

Localización das estacións meteorolóxicas 

ESTACIÓN latitude lonxitude altitude (m)

Présaras 43º03’N 08º06’W 445 

Sobrado dos Monxes 43º03’N 08º01’W 511 

Labacolla (aeroporto) 42º54’N 08º26’W 316 

Portodemouros (encoro) 42º51’N 08º12’W 252 

 

Para a caracterización do clima de Arzúa empregáronse datos das estacións meteorolóxicas 

de Portodemouros, do aeroporto de Labacolla, de Présaras e de Sobrado dos Monxes, ainda 

que esta última non proporciona información completa (faltan as temperaturas medias das 

mínimas e das máximas). Os datos relativos ás citadas estacións meteorolóxicas proceden do 

traballo “Bioclimatología de Galicia” (Carballeira et al.,1983) e tómanse da citada fonte por 

considerar que oferecen unha maior homoxeneidade. Por outra parte, ainda que todas elas 

están fora do territorio, considérase que as estacións escollidas son suficientemente 

representativas do clima de Arzúa. 

 

Desde o ponto de vista climático, Arzúa presenta rasgos típicos dun clima morno de interior, 

con apreciabeis influencias oceánicas que chegan a través do curso do rio Ulla, o que 

favorece un réxime pluviométrico elevado (máis de 1.300 mm anuais) e unhas temperaturas 

medias relativamente suaves. 

 

Segundo Font Tullot, o Concello de Arzúa atopase na rexión climática verde, subrexión 

marítima de clima occidental, nos limites coa rexión semimarítima, o que significa que nos 

atopamos ante un área transicional, na que a influencia oceánica vaise debilitando cara o 

interior, ainda que todavía é abondo destacada. Segundo a clasificación climática de Allué 

Andrade, Arzúa atopase no domínio do subtipo nemoral xenuino oceánico, subregión 

fitoclimática Atlántica Europea. 

 

4.6.1.- Temperatura 

 

Arzúa atopase entre as isotermas dos 12 e os 14ºC, temperaturas que poden considerarse 

suaves para un área alonxada do mar, e que se deben á acción moderadora das masas de 

aire oceánicas. As temperaturas medias reflicten o escalonamento altitudinal das terras. Asi, 

temos que a estación de Sobrado dos Monxes, situado a 511 m de altitud, é a que rexistra a menor 

temperatura, mentres que a de Portodemouros, a 252 m, ten 12,9ºC de media anual. 

 

Temperaturas medias mensuais (ºC) 

 X F M A M X X A S O N D 

Présaras 6,9 8,1 9,6 10,2 13,0 15,5 17,8 16,8 16,3 13,2 9,6 7,5 

S. dos Monxes 6,5 6,6 8,6 8,1 11,6 14,2 16,7 15,8 15,0 12,1 8,1 5,7 

Labacolla 7,1 7,3 9,4 10,5 12,8 15,6 17,7 17,6 16,3 13,8 9,8 7,4 

Portodemouros 7,3 6,7 8,5 11,4 13,3 17,5 21,2 19,2 17,5 14,4 10,6 7,5 

fonte:  Carballeira et al. 

 

Non obstante, pese ás influencias oceánicas moderadoras que penetran polo val do Ulla, as 

temperaturas invernais (entre 6,5 e 7,3ºC) amosan un descenso en relación á costa, feito que prolonga 

o risco de xeadas de outubro a abril. A abalación térmica media é de 11,6ºC e unha análise por 

estacións amosa que a que rexistra unha maior amplitud é a de Portodemouros, debido a que é a que 

presenta temperaturas máis extremas, sobre todo en verán, en que as medias das máximas poden 

sobrepasar os 28ºC. 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUAIS
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Présaras S. dos Monxes Labacolla Portodemouros  

Tomando como referencia, unha vez máis, as temperaturas medias anuais, vemos que en Arzúa non 

existe período moi frio (temperatura<5ºC); o período frio (temperatura entre 5 e 10ºC) é relativamente 

prolongado, atinxindo desde novembro até marzo. O período fresco (T 10-15ºC) comprende os meses 

de abril, maio e outubro. Por último, o período morno (T>15ºC) esténdese entre xuño e setembro. 
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O gradiente térmico vertical é a relación existente entre a altitude e a temperatura, a cual 

descende a medida que aumenta a altura. Este gradiente, na atmosfera libre ten un valor 

aproximado de medio grao centígrado por cada 100 metros. O valor real do gradiente vertical, 

nun momento e lugar dados, pode diferir notabelmente deste valor medio, e mesmo tomar 

valores moi distintos nunha mesma vertical. Arzúa inscrebese na zona III de GTV (gradiente 

térmico vertical). Este gradiente abala entre 0,3ºC/100 m no mes de xuño e 0,7ºC/100 m no 

mes de abril, sendo o gradiente anual medio de 0,5ºC/100 m. A principal consecuencia deste 

feito é que existe unha diferencia térmica de, polo menos, 4ºC entre as partes mais baixas e 

as mais elevadas do concello. 

 

4.6.2.- Precipitacións 

 

A cantidade de precipitación expresase pola altura da capa de auga que cobriria o chan se 

éste fose perfeitamente horizontal. A medida desta precipitación ten carácter estimativo e 

serve para coñecer o rexime pluviométrico dun área considerada. 

 

Precipitación media (mm) 

 X F M A M X X A S O N D 

Présaras 193 162 185 136 110 72 33 59 85 134 190 202

S. dos Monxes 181 120 177 122 81 74 27 41 65 149 151 201

Labacolla 229 231 228 130 122 93 43 66 108 152 241 223

Portodemouros 150 165 157 99 124 77 31 56 71 110 182 159

 

Arzúa está dentro do dominio da isoieta de 1.800 mm, no área que rexistra maiores precipitacións da 

provincia da Coruña, debido á sua posición aberta ás masas húmidas procedentes do SW. 

PRECIPITACIÓNS MEDIAS MENSUAIS 
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Présaras S. dos Monxes Labacolla Portodemouros  

As precipitacións están ben repartidas ó longo do ano, e a media anual do concello é de 1.548 mm, con 

máximas invernais e ausencia de período seco estival, estación na que se recolle o 11% do total anual, 

con máis de 100 mm en todas as estacións, chegando mesmo ós 201 mm do verán de Labacolla. 

 

Precipitación estacional (mm) 

 Inv Pri Ver Oto T. anual 

Présaras 557 430 164 409 1.560 

S. dos Monxes 501 379 141 365 1.387 

Labacolla 683 480 201 500 1.865 

Portodemouros 474 380 164 363 1.381 

fonte:  Carballeira et al. 

 

O rexime pluviométrico das catro estacións meteorolóxicas consideradas é case idéntica, e destaca o 

inverno, con un 36% do total anual, mentres que entre a primavera e o outono recóllese o 53%. 
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4.6.3.- Índice de continentalidade 

 

Este índice ten carácter térmico e é especialmente útil para medir o grao de continentalidade 

do lugar considerado. Neste caso escolléuse a fórmula de Gorezynsky, baseada en que a 

diferencia existinte entre a temperatura media do mes máis cálido e a do mes mais frio é tanto 

maior canto mais lonxe do mar. Por outra parte, a mesma diferencia indica menor 

continentalidade canto mais perto do Ecuador, razón pola cual se divide polo seno da latitude. 

Segundo esta fórmula, o índice de continentalidade ven determinado por: 

A 
K=1,7-------------- -20,4 

sen ø 

 

Onde A é a amplitude anual media da temperatura e ø a latitude do lugar considerado. Neste 

caso, o índice de continentalidade (K) é de 9, valor que demostra a relativa importancia da 

influencia oceánica en Arzúa se temos en conta que valores por embaixo de 10 mostran 

condicións climáticas netamente oceánicas e que valores por encima de 20 son netamente 

continentais. 

4.6.4.- Índice de oceanicidade 

 

Ao igual que o anterior, se trata dun índice térmico, baseado en que nos climas marítimos, os meses de 

primavera son mais frios que os de outono. O índice de Kerner (M) se defíne pola seguinte fórmula: 

 

         to - ta 
M=100----------- 

         A 

 

sendo to e ta as temperaturas medias dos meses de outubro e abril, respectivamente. No caso que nos 

ocupa, as temperaturas primaverais son notabelmente mais baixas que as de outono. Os datos que 

afectan a esta zona proporcionan un índice (M) de 15,5 o que indica a escasa continentalización deste 

territorio, (os valores de M abalan entre os 8 das áreas continentais e os 50 das zonas costeiras 

occidentais). 

 

4.6.5.- Evapotranspiración potencial 

 

A evaporatividade mide a cantidade de auga evaporada nun área da superfície terrestre e nun período 

determinado. Isto depende, por unha parte, da extensión da superfície evaporante e das condicións de 

dita superficie de auga libre, solo enxoupado, cuberta vexetal e das circunstancias meteorolóxicas 

reinantes; e por outra, radiación solar, temperatura, humidade, vento. 

Evapotranspiración potencial (mm) 

 X F M A M X X A S O N D T 

Présaras 12 20 44 67 93 108 122 96 61 37 13 10 683

Sobrado 12 19 42 62 89 103 118 93 58 36 13 9 654

Labacolla 12 20 43 68 93 108 121 98 56 36 13 10 678

Portodemouros 12 19 42 71 94 114 133 103 63 38 14 10 713

fonte:  Carballeira et al. 
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As necesidades hídricas en Arzúa son baixas, consecuencia das elevadas precipitacións. A 

ETP media da zona é de 681 mm, con valores máximos en xuño e mínimos en decembro, é 

dicer, que as necesidades hídricas nas plantas están cubertas todo o ano. 

 

4.6.6.- Clasificación de THORNTHWAITE 

Esta clasificación é, en realidade, un conxunto de índices hídricos que reflicten o grao de 

humidade, a eficacia térmica, a variación estacional da humidade e a concentración estival da 

eficacia térmica. Estes índices defínense como: 

• Ih (índice de humidade), de carácter mensual. Obténse comparando, en porcentaxe, a 

auga de escorrentía coa ETP total anual. 

• Ia (índice de aridez), de carácter mensual. Compara, en porcentaxe, o déficit de auga para 

ser evaporada coa ETP anual. 

• Iha (índice hídrico anual). É a resta do primeiro menos o segundo. 

 

Nesta clasificazón cada clima representase por catro letras. Os dous primeiros descreben o 

seu carácter pluviométrico, e os dous seguintes, o carácter térmico. 

 

Índices hídricos 

 Ih Ia Iha C tipo climático 

Présaras 137 9 132 47,7 Ar B1’ a’ 

Sobrado 125 13 117 48,0 Ar B1’ b4’ 

Labacolla 179 4 177 48,3 Ar B1’b4’ 

Portodemouros 106 12 99 49,1 B4r B2’b4’ 

    Fonte: Carballeira el al. 

 

En definitiva, da aplicación dos seguintes índices climáticos a Arzúa resultan os seguintes tipos de 

climas: 

• En función do índice hídrico anual: tipo perhúmido (Iha>100). 

• En función da ETP anual, Arzúa se encuadra na rexión Mesotérmica I (ETP entre 570 e 712 mm), 

con un contraste térmico estival pouco acusado en relación ó resto do ano. 

• En función dos índices de aridez e humidade (variación estacional da humidade): tipo r (moi escaso 

déficit de auga en verán). 

 

4.6.7.- Diagramas climáticos 

 

O diagrama ombrotérmico de Gaussen é un diagrama cartesiano que como eixo de abscisas ten os 

meses do ano, e como ordenadas se representa a temperatura media mensual para un gráfico, e a 

precipitación media mensual para o outro. 
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Este diagrama estudia as relacións entre as precipitacións e as temperaturas. Considera 

como secos aquelos meses nos que as precipitacións son mais baixas que o duplo da 

temperatura media mensual. A intensidade e duración do período árido estimase avaliando o 

área da gráfica na que a curva de precipitacións está por embaixo da curva das temperaturas. 

 

O diagrama de Thornthwaite é unha variante do anterior, substituindo a temperatura pola 

evapotranspiración potencial. 
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4.6.8.- Clasificación de Papadakis 

 

Esta clasificación caracteriza o clima desde o ponto de vista agroecolóxico, e utiliza os valores 

extremos das variabeis climáticas como factores que limitan os cultivos. Os datos utilizados 

son: temperaturas medias das mínimas absolutas anuais e mensuais, duración da estación 

libre de xeadas mínima, disponíbel e media, e temperaturas medias das máximas e das 

mínimas; ademais de elementos próprios do balance hídrico. 

 

Asi, o concello de Arzúa, desde o ponto de vista citado, pertence á unidade climática 

amornada cálida. 
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5. MEDIO BIÓTICO E SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

5.1.- Vexetación 

 

A flora dunha zona é o conxunto de especies e variedades de plantas dun territorio dado, 

sendo a que aporta os elementos cos que se constrúen as comunidades vexetais, o que 

significa que a riqueza florística dunha zona é condición necesaria –ainda que non suficiente- 

para a variedade na súa vexetación. 

 

Desde o ponto de vista corolóxico, Arzúa inclúese na rexión Eurosiberiana, subrexión 

Atlántico-Medioeuropea, superprovincia Atlántica, provincia Astur-Galaica, sector Galaico-

Portugués, subsector Lucense. 

 

A continuación relaciónanse as comunidades que se atopan no concello de Arzúa: 

 

5.1.1.- Piso Montano 

 

En todo este piso bioclimático os ecosistemas maduros teñen estrutura boscosa, é dicer, 

vocación forestal e gadeira. 

 

Serie montana Galaico-Portuguesa acidófila de Quercus robur (Vaccinio myrtilli-Querceto 

roboris sigmetum). 

 

A serie é unha das que se estenden polas áreas da rexión Eurosiberiana, na que o clima 

presenta un leve matiz mediterráneo en verán. Este territorio abranxe o extremo norte. 

Corresponde, no seu óptimo estable ou clímax, a unha carballeira mesta, que acolle abondos 

arbustos e ervas vivaces (Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris). Estas carballeiras oligotrofas 

desenvólvense sobre substratos silíceos pobres en bases, en xeral sobre solos profundos que 

favorecen a podsolización, sobre todo baixo a influéncia dos toxais sustituyentes. Nestes 

toxais (Daboecienion cantabricae) xa son frecuentes, ademais dos habituais toxais 

eurosiberianos, alguns elementos occidentais mediterráneo iberoatlánticos; a combinación 

florística máis común neste matorral degradado é a formada por Ulex minor, Ulex gallii 

Subsp.breogani, Ulex europaeus, Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Erica umblelata, 

Calluna vulgaris, Agroste curtisii, Halimiun alyssoides, Thymus caesptitius, Tuberaria globularifolia, 

Pseudarrhenatheerum longifolium, etc. Os piornais (codesos) o Xesteiras (Cytisenion striati) que 

substitúen as carballeiras montanas desta serie posuen ainda solos mulliformes de matiz forestal ben 

conservados; en elas poden ser comúns Cytisus striatus Subsp.striatus, Cytisus scoparius, Cytisus 

multiflorus, Xenista florida, etc. Especies bioindicadoras desta serie son: Anemone trifolia subsp albida, 

Betula celtiberica, Daboecia cantabrica, Erica aragonense, Genistella tridentata, Ulex gallii, Cytisus 

striatus e Ulex minor. 

 

5.1.2.- Piso Colino 

 

En todo este piso bioclimático, as cabezas de serie o etapas maduras teñen estrutura boscosa, na que 

predominan as árbores caducifolios, con excepción das series relictas de carrascos e aciñeiras, que 

son de folla perennne. Serie colina Galaico-Portuguesa ácidofila de carballo o Quercus robur (Rusco-

Querceto roboris sigmentum) V.P. carballeiras acidófilas. A vocación deste piso é forestal e gadeira. 

 

 
Vexetación natural 
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A serie ocupa as cotas mais baixas, e o seu óptimo estable corresponde a un bosque mesto 

de carballos, Ilex aquifolium, Castanea sativa, Laurus nobilis. No sotobosque desta formación, 

ademais dun bon número de ervas nemorais esciófilas, existe un sotobosque de arbustos 

mais o menos mesto, que adoita conter elementos mediterráneos da clase Querceta ilicis 

(Ruscus aculeatus, Daphne guidum, Arbutus unedo, Lora peregrina, Viburnum tinus, etc.) 

coexistindo con outros vexetais caducifolios eurosiberianos o de área amplia. 

 

A degradación moderada dos bosques desta serie permite a extensión das xenistas 

oceánicas colinas e mesomediterráneas, pobres en especies de distribución Galaico-

Portuguesa, da que a estructura corresponde a un codeso de grande altura, rico en fentos, 

silvas e toxos (Cytisus striatus, Ulex europaeus, Rubis lusitanus, Pteridum aquilinum, etc.). 

 

 
Vexetación ripícola 

 

Os bosques ripícolas están ligados ós solos profundos de fondo de val con algunha influencia 

freática. No piso colino son frecuentes os bosques mistos con base florística máis o menos 

común de Agnus glutinosa, Betuna pubescens, Salix atrocinerea, Frangula agnus, etc. No 

estrato arbóreo; e Senecio nemorense, Osmunda regalis e Carex broteriana no estrato 

herbáceo. 

5.1.3.- Estado actual da vexetación 

 

No caso do concello de Arzúa, consérvanse en bo estado algunhas carballeiras, por exemplo nas 

parroquias de Campo –nos arredores do santuario da Mota- na de Lema –arredores do santuario de 

Fonte Santa-, na zona de Mella e na de Pantiñobre –nos arredores do santuario de San Xoán de 

Navás-. Os castiñeiros na actualidade limítanse a exemplares illados ou misturados con outras 

especies. En xeral, predominan os piñeirais –sobre todo de piñeiro do país- e os eucaliptos. As 

frondosas –autóctonas e de aproveitamento forestal- aparecen xa mesturadas con piñeiros, xa 

mesturadas entre sí. Neste último caso, son máis abundantes os enclaves ó oeste do territorio 

municipal. Dentro das especies forestais, probablemente sexa o aucalipto a máis abundante. Por outra 

banda, os bosques riparios están ben representados, aínda que en moitos casos se circunscriben 

estreitamente ós cursos de auga. 

 

 
Prados e gando vacún de orientación leiteira 
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5.2.- Fauna 

 

Non existen estudios nen catálogos faunísticos rigorosos sobre a fauna de Arzúa. En xeral, 

poderia-se dicer que é a típica do centro de Galicia, ainda que as especies mais comúns 

están abondo diminuídas pola presión cinexética. 

 

Nas proximidades do encoro de Portodemouros poden verse, entre outros, parrulo moñudo e 

común, silbón, galiña de río, pita de auga, garza, garceta e martinete. Nas ribeiras dos ríos, 

as´ciados ós bosques atopamos lontras, toupa de auga, melro acuático,etc. Nos abundantes 

montes repoboados de piñeiro e eucalipto, pódense ver gaios, pitos, cucos, bubelas ou tordos 

galegos entre outros. 

 

5.3.- Situación urbanística e medioambiental 

 

5.3.1.- Calidade das augas 

 

O medioambiernte físico está especialmente definido pola abundancia e polas propiedades 

físicas e químicas da auga. Os principais problemas da auga no medioambiente e como 

recurso están relacionados con dous aspectos: a súa cantidade e a súa calidade. No que a 

cantidade se refire, tanto a escaseza coma o exceso poder dar lugar a perdas agrícolas, 

desaparición de solos, erosión, etc. Pola súa parte, desde o punto de vista da calidade, se 

ésta é inapropiada fai que perda o seu valor como recurso, total ou parcialmente. Por iso, o 

termo “calidade da auga”, que se emprega para descrebe-las características químicas, físicas 

e biológicas dunha auga en relación coa súa adecuación a un uso particular é relativo. 

 

A directiva 75/440/CEE e a orde de 11 de maio de 1988, que traspón á lexislación do Estado 

español, clasifican as augas superficiillas destinadas ó consumo humano en tres grupos, de 

acordo co tratamento que deban recibir para a súa potabilización: 

 

 

 

As características de calidade dunha auga superficial veñen representadas por 46 parámetros, dos 

cales na directiva se recollen 30. para que a auga se clasifique nunca determinada categoría, non 

deben superarse os valores límite establecidos para ela. As augas superficiais con características 

físicas, químicas e microbiolóxicas inferiores (valores límite superiores) ás de tipo A3, non poderán 

empreñarse para a producción de auga potable. Por outra parte, no que se refire á aptitude para a vida 

dos peixes, tómase como referencia a directiva 78/695/CEE, relativa á calidade das augas que requiren 

protección ou mellora para seren aptas para a vida dos peixes, que establece unha lista de parámetros 

que deben ser controlados. Nesta caso, as augas clasificanse como “aptas” (A) ou “non aptas” (NA) 

tanto para a vida dos salmónidos ou ciprínidos, e sinálanse tamén as que están nunca situación 

intermedia (VG), porque presentan valores por riba dos guía pero que non superan os imperativos. 
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Segundo a información presentada pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Vivenda en relación co estudio da calidade das augas nas estacións de almacenamento de 

Galicia, para saber qué calidade ten a auga na zona, considéranse as estacións básicas seguintes, 

pertencentes á conca do Ulla. 

 

 

 

Analízase a evolución da calidade da auga partindo dos datos dos meses de xuño e novembro, e decir, 

dus mes temperado e doutro frío. A seguir, resúmense os resultados obtidos en función dos posibles 

usos da auga. 

 

 

A análise temporal dos resultados reflectidos na táboa anterior permíten deducir que en xeral, 

independentemente do uso ó que fose destinada a auga, a calidade mantívose arredor de valores 

medios ou empeorou lixeiramente despois do verán. 

 

Por outra parte –aínda que se atopa fora do ámbito de estudio-, compre citar a estación Ul8 (situada no 

concello de Touro), que presentou unha diminución da calidade nos parámetros microbiolóxicos. Aínda 

que a situación máis preocupante deuse na estación Br1 (tamén en Touro), xa que, independentemente 

do uso e mes considerado, sempre se excederon os valores permitidos. O caso deste río é un dos máis 

estudiados de Galicia, e está demostrado que a toxicidade que presentan as súas augas se debe ós 

materiais pesados (cobre, manganeso, etc.) arrastrados desde as antigas explotacións de Rio Tinto 

Minera no concello de Touro. O nivel de contaminación é tal, que as augas están desprovistas de vida. 

Outro aspecto preocupante derivado dos elevados niveis registrados dos contaminantes é que esta 

contaminación é exportada. En efecto, este feito mencionase neste estudio por considerarse que afecta 

negativamente tamén ó río Ulla, ó desembocar nel. 
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5.3.2.- Nivel de equipamentos e infraestructuras 

 

Auga potable 

 

No referente ás augas potables de consumo público, segundo a información achegada polo 

concello, así como a subministrada pola Consellería de Sanidade, a situación respecto á 

captación e o tratamento, así como os núcleos de poboación con abastecemento é a 

seguinte: 

 

 

 

Da análise da táboa anterior dedúcese que o abastecemento de augas realízase de xeito 

individual a través de captacións particulares, fundamentalmente a partir de mananciais e de 

ríos, e a cloración é o tratamento máis habitual. Só no núcleo de Arzúa e nos núcleos 

colindantes existe rede de subministración de auga potable. A ausencia de grandes núcleos 

de poboación –agás Arzúa- e o feito de que a poboación se atope espallada polo territorio 

municipal dificulta a realización dunha infraestructura de abastecemento común a tódolos 

habitantes, aínda que existe un proxecto de abastecemento de auga potable que cubrirá as 

necesidades das parroquias máis próximas á capital municipal, abranxendo aproximadamente 

ó 40% da poboación do concello. 

 

Saneamento e depuración de augas residuais: vertidos de auhas residuais urbanas e 

industriais 

 

As augas residuales son as resultantes da eliminación de augas usadas por algunha 

comunidade, industria, granxa, etc., que dalgún xeito produzan alteracións físicas, químicas 

e/ou biológicas das augas públicas sobre as que verten. En función da súa procedencia 

poden clasificarse en augas residuais urbanas, industriais, gandeiras, etc., pero neste caso, 

onde non existen grandes núcleos urbáns nin grandes industrias, o estudio céntrase nas 

augas residuais domésticas, que, segundo a Directiva 91/271/CEE son as augas residuais 

procedentes de zonas de vivenda e de servicios, xerada principalmente polo metabolismo humano e as 

actividades domésticas. 

 

Nas pequenas comunidades rurais, as fosas sépticas convértense no procedemento máis empregado e 

mellor adaptado para o tratamento dos efluentes das vivendas illadas, de establecementos e das 

pequenas colectividades que posúan rede de subministración de augas. 

 

 

 

Segundo se desprende do cadro anterior, no concello de Arzúa existen dúas EDAR, contando o resto 

dos núcleos con fosas sépticas, estando prevista a substitución da depuradora existente no núcleo de 

Arzúa. 

 

Residuos solidos urbáns 

 

O concello de Arzúa conta cun servicio propio de recollida de RSU, vertendo os refugallos no vertedoiro 

de Maroxo, aínda que hai uns anos empregouse outro situado na parroquia de Brates (Boimorto). O 

vertedoiro de Maroxo produce un forte impacto visual, e mesmo ambiental, o atoparse situado nunha 

aba de forte pendente cara o río Iso, o que implica a posibilidade de escorrentías superficiais cara o 

leito, co conseguinte risco de contaminación das augas. Por outra parte, este vertedoiro presenta 

problemas de dispersión dos refugallos debido as deficiencias no peche, producindo olores, fumes, 

filtracións e impacto visual. 

 

O tipo de tratamento que receben os refugallos son a cubrición e a incineración 

 

A presencia de vertedoiros incontrolados é escasa, e redúcese tan só a localizacións puntuais de 

escaso volume e superficie, que dan servicios a varios núcleos. 
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5.3.3.- Planeamento urbanístico 

 

No concello de Arzúa están vixentes as Normas Subsidiarias Municipais, aprobadas no ano 

1989, e atópanse en fase de avance o Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

 

Na actualidade, e segundo as NN.SS, Arzúa conta con 237 ha de superficie de solo urbano; 

40,66 ha de solo urbanizable; con 13.915 ,49 ha de solo non urbanizable; e de 1.435,54 ha de 

solo non urbanizable de protección especial. 

 

Por último, compre salientar que Arzúa conta cunha normativa de protección do patrimonio 

histórico-artístico, arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico e cultural, o discorrer polo seu 

terrtorio o camiño de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NATURAIS 
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6.- MEDIO PERCEPTUAL 

 

6.1.- Introducción 

 

Este apartado presenta un duplo obxectivo: 

 

Por un lado, pretende-se analisar a estructura da paisaxe do territorio municipal de Arzúa, 

partindo das principais características e das interaccións dos elementos que a compoñen 

(bióticos e abióticos), chegar a asimilar o seu comportamento e organización. 

 

Por outro, aspírase a definir a aptitude ou capacidade da paisaxe fronte ás diversas 

posibilidades de actuación antrópica. 

 

6.2.- Definición 

 

A paisaxe pode definir-se como a percepción que se posúe dun sistema ambiental. A 

consideración da paisaxe como medio ambiente implica dous xeitos fundamentais: a paisaxe 

como aglutinador dunha série de características do medio físico e a capacidade que ten unha 

paisaxe para absorber os usos e actuacións que teñen lugar sobre él. Non obstante, o 

tratamento da paisaxe presenta a dificuldade de atopar unha sistemática obxectiva para o 

medir, se ben case todos os modelos cadran en tres apartados: a visibilidade, a calidade 

paisaxística e a fraxilidade da paisaxe, definida como a capacidade para absorber os cambios 

que se producen nel. Asi, os factores que integran a fraxilidade son: biofísicos (solo, 

vexetación, cromatismo, etc.), morfolóxicas (concas e fitos visuais, etc.) e a presión humana. 

 

6.3.- Descrición da paisaxe 

 

O concello de Arzúa atópase ó sureste da provincia da Coruña, lindando coa de Pontevedra. 

Arzúa é a cabeceira da comarca natural e histórica do mesmo nome, e tamén é a cabeceira 

do partido xudicial. Ten unha superficie de 157,7 Km2 e ten unha poboación de 6.676 hab 

(datos do ano 2003), distribuidos en 22 parroquiase 232 núcleos de poboación. A densidade 

de poboación é de 42,33 hab/Km2. 

O territorio municipal de Arzúa está asentado nunha penechaira de erosión, no interfluvio formado polos 

ríos Tambre –o norte- e Ulla –ó sur-. O relevo é accidentado, aínda que de baixa altitude media (390 

m). Trátase dun conxunto de ladeiras suaves e amplos vales, agás os montes Cornado (483 m), 

Martelo (449 m) e Viso (430 m). 

 

O clima está inserto no dominio oceánico húmido, en transición a oceánico continental, aínda que esta 

degradación continental vese mitigada polas influencias oceánicas que penetran polo Ulla. 

caracterízase polas temperaturas relativamente suaves e polas abondosas precipitacións, así como 

polas frecuentes xeadas invernais. 

 

A rede hidrográfica distribúese entre dúas concas: a do Tambre, á que pertence o Mera; e a do Ulla, 

aproveitado no encoro de Portodemouros dende o ano 1967. A esta conca pertencen os ríos Iso, 

Brandeso, Carracedo e o Boente. 

 

A paisaxe urbana ten pouca entidade en Arzúa: a poboación está espallada en núcleos máis o menos 

concentrados, de uns 100 habitantes, e o único núcleo que, por pola súa entidade e os servicios que 

contén considérase como urbán é o deArzúa, capital municipal. 

 

6.3.1.- Metodoloxia 

 

A metodoloxia proposta deberá servir para: 

• Dividir o territorio municipal de Arzúa en unidades e tipoloxias de paisaxe con amaño ós principais 

factores que inciden no territorio; deste modo, poderá-se interpretar o espacio dende o ponto de 

vista perceptual. 

• Valorar as distintas unidades en función da calidade intrínseca da paisaxe (factores físicos e 

características visuais básicas) e da percepción do observador. 

• Analisar a fraxilidade e a capacidade de acollida de cada unha das unidades, é dicer, especificar a 

aptitud do territorio para absorber visualmente modificacións sen detrimento da súa calidade visual. 

• Especificar as principais potenciais de visualización para determinar o grau de visibilidade entre as 

diferentes unidades, co fin de evitar, na medida posíble, a localización de calquera tipo de infra-

estructura impactante en elas. 

• Cartografiar, a escala axeitada, a información xerada nos apartados xa especificados, de forma que 

facilite a xestión e a toma de decisións. 
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6.4.- Tipoloxias e unidades de paisaxe 

 

Unha vez analisado o territorio, éste divide-se en unidades homoxéneas, e para iso, realiza-se 

un inventario dos feitos parciais que compoñen a paisaxe, mediante: 

• Análise da cartografía existinte da zona obxecto de análise. 

• Fotointerpretación de fotogrametría. 

• Traballo de campo, no que se confirman ou modifican os limites das unidades e a 

veracidade dos dados reflectidos na cartografía consultada. 

• Análise dos factores que inciden no territorio –geomorfoloxía, hidroloxía, vexetación, 

edafoloxía e incidencia humana, entre outros, e establécese a cartografía definitiva. 

 

As distintas características superpoñen-se para formar as Unidades da Paisaxe. Esta división 

do territorio debe permitir obter maior información sobre as súas cualidades para o seu 

posterior tratamento. Trata-se de lograr unidades de paisaxe homoxéneas tanto nos 

compoñentes que a conforman como na resposta visual ante posíbeis actuacións. 

 

Estas unidades, á súa vez, agrúpanse no que se denomina tipoloxias de paisaxe, e son as 

seguintes: 

 

Paisaxe urbanizada 

Formado pola paisaxe de núcleos urbanos e/ou rurais concentrados, áreas de equipamentos 

e áreas industriais 

Paisaxe rural 

Formado polas áreas de cultivos e praderías, incluíndo o poboamento difuso 

Paisaxe seminatural 

Formado polos bosques disclímax e o matorral substitutivo 

Paisaxe natural 

Formado pola vexetación autóctona, e decir, polos bosques caducifolios e os bosques 

ripícolas 

 

6.5.- Descripción das unidades 

 

Paisaxe urbanizada 

Esta unidade ten unha escasa presencia en Arzúa, reducíndose á capital municipal, no núcleo de 

Arzúa, capital municipal. Este núcleo atópase na estrada de Santiago a Lugo (N-547), e amosa un 

tecido denso, onde a tipoloxía dominante é a de vivenda colectiva en altura, de B+3 a B+5. A calidade 

arquitectónica é baixa, a causa da excesiva presencia de medianeiras vistas e varios edificios 

inacabados. Este núcleo agrupa a maior parte das dotacións e equipamentos municipais. 

 

Paisaxe rural 

Xunto á paisaxe seminatural, é a unidade dominante no concello. Está formado por unha trama de 

cultivos, prados, explotacións agrícolas e gandeiras, a poboación difusa e as hortas asociadas, e os 

pequenos núcleos de poboación, conformando unha paisaxe de certa calidade visual, conformada, na 

súa facies actual, por efecto da concentración parcelaria levada a cabo no último cuarto do século XX. 

 

Paisaxe natural 

A vegetación natural autóctona ten hoxe en día muito menor presencia da que tivo, a causa das 

sucesivas talas para acadar solo agrícola. Na actualidade, esta paisaxe vése reducida a exemplares 

illados ou a estreitas franxas en peches de leiras ou beiras de camiños, ou a determinados enclaves 

espallados por tódolo concello. A esto hai que engadir as fragas das riobeir4as de tódolos ríos e arroios 

que drenan o concello. 

Paisaxe seminatural 

É a segunda unidade en importancia pola superficie que ocupa, e está formado por piñeiro e eucalipto. 

 

6.6.- Valoración: metodoloxia e matriz de unidades valoradas 

 

No método empregado para realizar a valoración foron necesários aunar os riscos físicos, conxugados 

con unha série de características visuais básicas. Para iso tiveronse en conta unha série de elementos 

diferenciados: 

• A calidade intrínseca da paisaxe 

• A adxudicación dun valor 
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A matriz de valoración é a resposta a esta metodoloxia. Nela cruzanse as diferentes unidades 

da paisaxe cos elementos que a configuran, dende o ponto de vista visual, en relación con 

cada unha das unidades identificadas. 

 

• Xeoloxia e geomorfoloxía: singularidade xeolóxica e geomorfológico (forma, liña, escala); 

tipo (tipos de rochas, singularidades, afloramentos, procesos erosivos, formacións, etc.) 

• Hidroloxía: tipo (singularidades, rios, regatos, fontes, etc.) 

• Vexetación: textura, cor, densidade, singularidades, naturalidade, diversidade, etc. 

• Incidencia humana: tipo de actuación, extensión, deseño e estilo, materiais, grao de 

integración co medio, distribución espacial, volume e altura, singularidades, etc. 

 

 

 

6.7.- Fraxilidade e capacidade de acollida 

 

A capacidade de acollida defínese como a aptitude que ten un territorio de absorber 

visualmente modificacións sen detrimento da súa calidade visual. 

 

A fraxilidade visual ou capacidade de absorción visual, é unha calidade territorial dependente 

das características e condicións definidoras dunha situación ambiental. 

Calidade e fraxilidade son dous conceitos complementarios, e toda análise territorial que contemple o 

uso de calquera actuación humana fica incompleto se non abranxe ambos conceitos. Sen embargo, 

existe unha diferenza fundamental entre ambos conceitos: mentres que a calidade é intrínseca á 

paisaxe que se analisa, a fraxilidade depende do tipo de actividade a desenvolver. 

 

A igualdade de actuación, o impacto visual será maior aló onde sexa maior a fraxilidade visual; a 

igualdade de fraxilidade visual, o impacto será maior aló onde se localice a actuación de maior 

repercusión.deste modo, o espazo visual pode presentar distinta vulnerabilidade segundo trate-se 

dunha actividade ou outra, de maneira que haberá que especificar a fraxilidade visual para cada unha 

das actividades posíbeis. 

 

Por outra parte, é importante resaltar que, nesta parte da análise, se trata dunha fraxilidade visual, non 

de fraxilidade ecológica. 

 

Para obter a fraxilidade de cada unha das unidades de paisaxe van-se a combinar os conceitos de 

calidade e visibilidade. Parte-se da premisa de que aquilos lugares de alta calidade intrínseca, e moi 

visíbeis son, en princípio, moi fráxis; polo contrário, se se ven pouco e a calidade é baixa, presentarán 

pouca fraxilidade ante a implantación dunha determinada actuación. 

 

Para interpretar o matriz de capacidades de acollida deseñaron-se cinco grandes grupos de posíbeis 

actividades: 

• Construcción de viais 

• Urbanización (infra-estructuras e edificacións) 

• Cambio nas intensidades e os usos do solo 

• Afección de fitos visuais 

 

O cruce das unidades de paisaxe consideradas cos grupos de actividades indicará a capacidade de 

acollida do territorio. 
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6.8.- Calculo do impacto sobre a paisaxe 

 

Toda actuación sobre o territorio implica unha alteración das condicións e características do 

medio ó que se incorpora. É o que se coñece como impacto ambiental. Estes efectos sobre os 

elementos e relacións do medio ambiente traducen-se na lóxica transformación da paisaxe. O 

impacto dependerá tanto da importáncia dos cambios que se produzan como visíbeis que 

resulten ditos cambios. 

 

Para cuantificar o impacto que pode producir o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Arzúa, 

seleccionáronse dous métodos: 

1. Escollese como indicador de medida a magnitude do área afectada. O impacto dunha 

acción será maior canto máis fráxil sexa a unidade, maior calidade apresente e máis 

superfície altere. Se unha acción ocupa unha grande unidade de superfície, e esa unidade 

ademáis ten unha calidade moi alta e é moi visíble, o impacto que sobre ela se produce 

será moi alto.polo contrário, unha actuación de reducido tamaño, nunha unidade moi 

grande, de baixa calidade e pouco visíble, produce un impacto pequeno. 

2. Crúzase cada acción con cada unidade de paisaxe, de modo que se obteña unha 

valoración cualitativa que sexa capaz de prever as incidencias ambientais derivadas da 

execución do proxecto e poder valorar a súa importáncia relativa e global. 

 

 

 

 

 

 

Importancia do impacto (Ii) 

 

É a media aritmética das seguintes variabeis (ás que asignan valores de 0 a 3): valor da intensidade do 

impacto, valor da extensión, valor do momento, valor de persistencia e valor de reversibilidade do 

efecto. 

Valor estandarizado (Ve) 

 

Obtén-se mediante a seguinte fórmula: 

 

Ve = (Ii - valor mín) / (valor máx - valor mín) 

 

 

A continuación, relaciona-se o valor estandarizado coa magnitude do área afectada e a calidade do 

área afectada (á que asigna un valor de 0 a 5) para obter o total de unidades de impacto: 

 

Uds. Impacto = Ve * (magnitude * calidade) 

 

Unha vez obtida a valoración do impacto, valora-se segundo os seguintes tipos de impacto: 
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6.9.- Diagnóstico e conclusións 

 

Segundo se desprende da análise dos datos obtidos no cálculo do impacto sobre a paisaxe, o 

desenvolvimento do PXOM de Arzúa produce tipos de impacto paisaxístico “compatíbeis”, con 

moi baixa valoración debida, príncipalmente, á escasa dimensión das unidades. Compre destacar o 

seguinte caso, no que se produce un impacto de tipo “asumible”, clasificado como impacto minimizable 

con medidas correctoras leves. Neste caso, o impacto prodúcese polo gran tamaño da acción. 

 

1. ACCIÓN: Ampliación de núcleos rurais 

Unidade paisaxística: poboamento difuso, cultivos e praderias 

Impacto: 248,08 

Superficie afectada: 447,92 ha. 

 

6.10.- Medidas protectoras e/ou correctoras 

 

Os solos urbanizabeis, polo seu escaso tamaño xeran un impacto global leve, e non necesitan outras 

medidas protectoras que as que determine o seu próprio estudo. 

 

Para a ampliación dos núcleos rurais, proponse a redacción de planos especiais de protección e 

mellora do medio rural co fin de minimizar o impacto, planos que se redactarán cando se supere o 40% 

da capacidade fixada polo Plano Xeral para este tipo de solo. 

 

En xeral, o escaso tamaño das actuacións propostas polo plano fai que os impactos producidos, a 

pesar do entorno en que se atopan, sexan de carácter “compatíble”, e en todo caso non requerirán de 

medidas protectoras extraordinarias. 

 

7.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

7.1.- A poboación 

 

O concello de Arzúa ten, segundo o Padrón Municipal de Habitantes do ano 2003, 6.676 habitantes, 

(3.262 homes e 3.414 mulleres), e unha densidade de poboación de 42,33 hab/Km2. A poboación 

repártese entre 22 parroquias (Santa María, Santiago, Boente, Brandeso, Branzá, Burres, Calvos, 

Campo, Castañeda, Dodro, Dombodán, Figueiroa, Lema, Maroxo, Mella, Oíns, Pantiñobre, Rendal, 

Tronceda, Viladavil, Vilantime e Viñós), e 232 entidades de poboación. 
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Arzúa ven perdendo poboación dende os anos 60 do pasado século a causa, principalmente 

do saldo migratorio negativo, tal e como ocurre na mayor parte dos concellos rurais galegos. 

Concretamente, Arzúa perdeu entre 1981 e 2003 un total de 701 habitantes. A causa hai que 

buscala nun saldo migratorio negativo que ten contribuído ó envellecemento da poboación e a 

un crecemento vexetativo negativo. 

 

 

Esta sucesión histórica de saldos migratorios negativos xerou unha estructura demográfica emvellecida, 

a causa do descenso da natalidade e un aumento da mortalidade. Efectivamente, Arzúa presenta unha 

taxa bruta de natalidade de 5,2 ‰, taxa baixa incluso no contexto galego. Pola súa parte, a taxa de 

mortalidade é dun 11,5 ‰.  

 

 

 

O resultado é un saldo vexetativo negativo (-1,48% de perda de poboación entre os anos 2002 e 2003) 

que se ven mantendo nos últimos anos. Esta estructura queda reflectida na pirámide de poboación, que 

presenta unha forma totalmente irregular, con abundancia de efectivos maduros e vellos, e poucos 

habitantes novos. 

 

Así, Arzúa presenta unha continua perda de poboación, causada nunca primeira fase pola emigración, 

feito que é o causante directo do envellecemento da estructura demográfica local e da perda de 

población actual, ó que se engade o efecto atractivo de vilas máis dinámicas nas proximidades, así 

como a accesibilidade a cidade de Santiago. 
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A disposición, fertilidade e tamaño do territorio municipal favorece un sistema de 

asentamentos disperso. Arzúa conta, como xa se ten dito, con 22 parroquias de moi 

diferentes dimensións, tanto por superficie, como por número de habitantes e número de 

vivendas. Esta estructura, calificable como de dispersión funcional, axustase ás necesidades 

combinadas cun sector agrario potente e dunha relativa diversificación económica de carácter 

recente. O sistema capilar de comunicación locais, ainda que de desigual entidade, garantiza 

a accesibilidade, tanto interior como exterior. 

 

No referente á vivenda, Arzúa rexistra un relativamente importante crecemento no seu parque 

de vivendas tendo en conta a súa dinámica demográfica. O punto de maior concentración é o 

núcleo de Arzúa. Das 2.930 vivendas rexistradas, 1.953 son vivendas principais, 503 

secundarias e 474 baleiras. 

 

NOMENCLATOR (2992 
Denominacion Total Hom. Mull. 

ARZUA 6.776 3.326 3.450 
ARZUA (SANTA MARIA) 335 159 176 
BOSENDE 64 35 29 
CAPELAN 10 4 6 
FONTE 3 2 1 
FONXE 30 11 19 
FOXADO 9 2 7 
FRAGA 7 3 4 
IGLESIA 0 0 0 
OUTEIRO 19 9 10 
PAZO 8 2 6 
PIÑEIRAL (O) 32 15 17 
QUENLLA 0 0 0 
RASCADOS 0 0 0 
REBOREDO 3 2 1 
RIBADISO 8 4 4 
SAN SALVADOR 12 7 5 
SEIXAS 86 42 44 
VISO 40 19 21 
AGRA DE VALES 4 2 2 
RUA SOBREVILA 0 0 0 
ARZUA (SANTIAGO) 2.441 1.194 1.247 
ARZUA 2.441 1.194 1.247 
BOENTE (SANTIAGO) 176 86 90 
BOENTE DE ABAIXO 87 49 38 
BOENTE DE ARRIBA 29 12 17 
MARTULO 10 3 7 
OUTEIRO 32 14 18 
PAZOS 9 5 4 
PEROXA 9 3 6 
BRANDESO (S. LOURENZO) 153 72 81 
BUSTELO 23 9 14 
CAMPOS 53 30 23 
CASAL DE ABAIXO 14 5 9 
CASAL DE ARRIBA 6 2 4 
CIMADEVILA 25 11 14 
CUBELO 0 0 0 
GARMALLA 8 5 3 
IGLESIA 8 2 6 
MONTEIROS (OS) 11 5 6 
PIÑEIRO 5 3 2 
BRANZA (STA. LEOCADIA) 184 86 98 
BAR 2 0 2 
BAYOBRE 16 6 10 
BRANZA 20 7 13 
BRANZAILLA 5 3 2 
CARRAL 44 23 21 
CORNADO 6 1 5 
COTO 25 10 15 
FOLLENZA 6 5 1 
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IGLESIA 26 15 11 
LOUREIROS 18 7 11 
PIÑEIRO 2 1 1 
RETORNO 14 8 6 
BURRES (SAN VICENTE) 483 249 234 
BURATAS 3 2 1 
CALZADA 54 25 29 
CASTRO 34 17 17 
CORTOBE 54 28 26 
CRUCEIRO 62 32 30 
CURISCADA 14 7 7 
FONDEVILA 8 4 4 
FONTELAS 20 10 10 
IGLESIA 34 17 17 
PAZOS 14 7 7 
PENEDOS 6 3 3 
PEROXA 12 5 7 
PREGONTOÑO 45 25 20 
QUINTAS 19 8 11 
RAIDO 22 11 11 
ROURIS 28 15 13 
SALMONTE 36 22 14 
SEBIO 18 11 7 
UCEIRA 0 0 0 
C. DE SOBREC. (S. MARTIÑO) 216 105 111 
CALVOS 24 9 15 
CODESEIRA 9 5 4 
IGLESIA 30 15 15 
MAÑAS 2 1 1 
MUIÑOS 0 0 0 
ORXAL 42 20 22 
PENA 11 4 7 
SEBIO 18 8 10 
SESAR 35 17 18 
SOUTULLO 18 11 7 
TRAS DO RIO 4 1 3 
XIBEIROS 23 14 9 
CAMPO (SAN ESTEBAN) 122 62 60 
CINCO CALLES 7 3 4 
DENOY 10 3 7 
FUCARELOS 13 3 10 
GANDARON 5 2 3 
GOIMIL 26 15 11 
IGLESIA 10 4 6 
LAMEIRO 9 5 4 
OUTEIRO 11 7 4 
PAZO 1 0 1 
QUINTAS 12 7 5 
SAMIL 12 8 4 
TOANDE 6 5 1 

CASTAÑEDA (SANTA MARIA) 170 86 84 
DOROÑA 31 14 17 
FRAGA ALTA 53 29 24 
PEDRIDO 5 2 3 
PENA 23 13 10 
PORTELA 41 22 19 
PUMAR 4 1 3 
RIO 8 4 4 
SEDOR 5 1 4 
DODRO (SANTA MARIA) 103 51 52 
CARBALLIDO 12 7 5 
CASAL 5 2 3 
CASANOVA 0 0 0 
CURRAS 26 11 15 
FONTE OUTEIRO 8 3 5 
IGLESIA 4 3 1 
OIS 8 4 4 
PAZO 14 6 8 
RAMIL 5 3 2 
REBOREDO 5 4 1 
VILA DE SUSO 9 4 5 
XIXIRIN 7 4 3 
DOMBODAN (SAN CRISTOBO) 344 165 179 
CASAL DE ARRIBA 23 13 10 
DOMBODAN 18 11 7 
GOMESENDE 24 6 18 
GRAMIL 20 8 12 
HORTAS 87 40 47 
NAVAS 18 7 11 
OUTEIRO 17 10 7 
PEDREIRA 43 23 20 
PORTODEMOUROS 19 8 11 
REMESIL 13 6 7 
TORRE (A) 30 16 14 
TRASBAR 27 13 14 
TRASMONTE 5 4 1 
FIGUEROA (SAN PAIO) 84 42 42 
CARRIZAL 5 3 2 
CURRO 14 8 6 
FONTE PLATA 18 9 9 
OUTEIRO DE ABAIXO 8 3 5 
OUTEIRO DE ARRIBA 24 10 14 
SAN PAIO 0 0 0 
VILAR 15 9 6 
LEMA (SAN PEDRO) 195 89 106 
BARROS 30 17 13 
CARBALLOS ALTOS 0 0 0 
CRUS (A) 22 9 13 
LEMA DE ABAIXO 38 16 22 
LEMA DE ARRIBA 32 14 18 
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MAGULAN 7 4 3 
PASTORIZA A NOVA 38 19 19 
PASTORIZA A VELLA 27 10 17 
PONTE LEMA 1 0 1 
SAN PEDRO 0 0 0 
MAROXO (SANTA MARIA) 113 62 51 
CAL 13 6 7 
CIMA DE VILA 0 0 0 
ESCALLEIRO 19 11 8 
FONDEVILA 2 2 0 
MAROXO DE ABAIXO 8 5 3 
MAROXO DE ARRIBA 21 11 10 
PENEDO 14 7 7 
SAN MIGUEL 4 2 2 
VILAR 26 15 11 
XUNQUEIRAS 6 3 3 
MELLA (SAN PEDRO) 150 73 77 
CASANOVA 19 9 10 
GOSTERES 18 10 8 
IGLESIA 16 10 6 
PAZOS 20 6 14 
PEDRAL 9 5 4 
PORTELA 11 6 5 
REQUEIXO 7 3 4 
TORNEIROS 50 24 26 
OINS (SAN COSME) 296 149 147 
BEIS 65 34 31 
FERRADAL 35 18 17 
FILGUEIRA 13 6 7 
FRAGA 11 7 4 
FRUZO 45 22 23 
IGLESIA 0 0 0 
LEON DE ABAIXO 10 6 4 
LEON DE ARRIBA 23 11 12 
MANEDO 27 14 13 
PUMAR 7 4 3 
SEIXAS 39 19 20 
VILAMOURA 21 8 13 
PANTIÑOBRE (SAN ESTEBAN) 246 119 127 
CORREDOIRAS 13 8 5 
CURUXEIRAS 10 5 5 
DEVESA 23 12 11 
FONDEVILA 44 23 21 
IGLESIA 4 2 2 
PANTIÑOBRE 9 3 6 
PEDRIDE 5 2 3 
POUSADA 12 4 8 
PUMAR 4 3 1 
RIAL 52 22 30 
RIVA (A) 27 14 13 

SIXTO 25 10 15 
TRASFONTAO 4 3 1 
VILAR 14 8 6 
RENDAL (SANTA MARIA) 325 160 165 
BASCUAS 9 5 4 
CARBALLO 13 6 7 
CASAL 17 8 9 
CASTROMIL 21 9 12 
FONTE ALVITE 0 0 0 
FUCARELOS 5 2 3 
GATO 11 5 6 
GULDRIS 46 25 21 
OUTARELO 8 4 4 
PAZO 39 19 20 
PORFIA 5 3 2 
RENDAL DE ABAIXO 21 12 9 
RIVADISO 97 47 50 
TRAS-EIREXE 27 12 15 
TRIGAS 6 3 3 
TRONCEDA (SANTA MARIA) 53 23 30 
TRONCEDA A NOVA 34 14 20 
TRONCEDA A VELLA 19 9 10 
VILADAVIL (SANTA MARIA) 199 103 96 
ABRUÑEDO 11 5 6 
CABANA 4 1 3 
CAÑOTA 5 3 2 
CASALDOEIRO 16 6 10 
CASTRILLON 8 3 5 
CASTRO 6 4 2 
FAXIL 10 3 7 
FRIOSENDE 13 8 5 
LINDEIROS 5 3 2 
PAINZA 38 21 17 
PAZO 3 2 1 
PECEÑE 15 7 8 
RIBA 8 5 3 
SOBRADO 30 16 14 
SOUTO 1 0 1 
SOUTO LOURAL 4 3 1 
TRAPA 2 1 1 
VALIÑA 4 2 2 
VILANOVA 16 10 6 
VILLANTIME (SAN PEDRO) 254 124 130 
AQUEL CABO 11 6 5 
BARROS 37 21 16 
FILGUEIRA 83 39 44 
IGLESIA 10 5 5 
MONTE 4 1 3 
MONTELONGO 12 7 5 
PEDROSA 34 16 18 
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PELA 24 12 12 
PIQUE 4 2 2 
SAN MIGUEL 6 3 3 
VILASUSO 16 7 9 
VOLTEIRO 13 5 8 
VIÑOS (SAN PEDRO) 134 67 67 
CARBALLEIRA 8 2 6 
CASANOVA 12 6 6 
COBAS 2 1 1 
FABAL 9 7 2 
IGLESIA 12 3 9 
OURIS 21 9 12 
RAMIL 17 10 7 
SEIXO 27 15 12 
SESA DE ABAIXO 0 0 0 
SESA DE ARRIBA 6 3 3 
SOUTO 2 1 1 
VENTORRILLO 10 5 5 
VILA DO FONDO 8 5 3 

 

7.2.- Actividades económicas 

 

O sector dominante na economía de Arzúa é o primario, sector que ocupa ó 47,8 % da 

poboación activa. O sector ten evolucionado nos últimos anos pois, o tempo que baixaba o 

número de ocupados na agricultura (do 71,1% no comenzo da década dos 90 a menos do 

50% da actualidade), a concentración parcelaria e a disminución de explotacións introducio 

factores da racionalidade no sector (o número de parcelas baixou de 64.870 en 1962 a 32.734 

no último censo agrario). O sector primario amosa unha clara especialización no sector 

gandeiro (é 0 39º concello gandeiro de Galicia poso seu nivel absoluto da súa cabana 

gandeira combinada) e ten, segundo a Campaña de Saneamento Gandeiro 2001-2002 da 

Consellería de Política agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, Arzúa conta con 458 

explotacións gandeiras e un total de 8.097 cabezas de bovino, dos cais, máis do 70% 

corresponde a vacas de muxidura. Neste sentido, compre destacar a existencia de empresas 

productoras de queixo con denominación de orixe “·Arzúa-Ulloa, que empregan 

mayoritariamente materia prima local. 

 

Esta especialización gandeira esténdese tamén á cabana de gando porcino, orientada a razas 

productoras de carne. Consecuentemente, os cultivos están orientados á alimentación do 

gando, destacando as plantacións de forraxeiras e os prados. 

 

 

O sector secundario ten escasa importancia, e conta cun escaso desenvolvemento e diversidade. As 

principais industrias de Arzúa son as de guarnicionería, lonas e toldos, curtido de peles, aserradoiros, 

empresas constructoras e industrias queixeiras, todas elas pouco intensivas no emprego de man de 

obra. 

 

Pola súa parte, o sector terciario, que ocupa a unha relativamente baixa porcentaxe de poboación 

(39,77%), redúcese ós servicios básicos, conformando un comercio pouco especializado. A causa 

desta febleza hai que buscala na boa accesibilidade a outros centros comerciais máis dinámicos e 

importantes, como é Santiago de Compostela. Arzúa é centro tradicional de mercado e cabeceira 

comarcal. 

 

7.3.- Infraestructuras de servicios e equipamentos 

 

7.3.1.- Comunicacións 

 

O conxunto da rede viaria analizase desde o punto de vista comarcal, e artéllase dun xeito jerárquico. 

Nun primeiro nivel atópase a estrada N-547 (Guntín-Santiago de Compostela) e a N-634 ata a 

confluencia coa N-547, no límite do Pino co concello de Santiago. Esta estrada atravesa a comarca 
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polo centro e polo extremo noroccidental respectivamente, unindo a primeira coas capitais 

municipais de Arzúa e O Pino. 

 

Nun segundo nivel aparece a a estrada AC-240, de Burres a Ponteulla, que vai en dirección a 

Arzúa, e que cumple a función de eixo intracomarcal en dirección centro-sur, a AC-234, de 

Arzúa a Corredoiras, e que tamén actúa como eixo intracomarcal centro-norte. 

 

Nun terceiro nivel, aparecen as estradas locais, que intercomunican os núcleos e as 

parroquias coa capital municipal, como a CO-604, de Arzúa ata a C-544; a AC-VP0601, de 

Ponte de san Xusto a Arzúa. 

 

Nun cuarto nivel aparece toda unha rede de vías estreitas, en moitos casos realizadas pola 

concentración parcelaria que relacioan enrte si ós núcleos de poboación, de xeito tal que non 

se atopan actualmente accesos a núcleos sen asfaltar. Adoitan ser vías estreitas e cun firme 

irreguras, pero cumplen a función de interrelacionar ós núcleos. 

O transporte colectivo é basicamente extramunicipal, e comunica Arzúa coa súa comarca e 

coas comarcas e cidades máis próximas 

 
Núcleo de Arzúa en 1991. Fotografía aérea 

 

7.3.2.- Servicios educativos, sanitarios e sociais 

 

A oferta educativa cobre tódolos niveis non universitarios: Arzúa conta co colexio Nosa Sra. do Rosario, 

de titularidade privada, o colexio público de educación infantil de Beis, en Beis-Oíns; o colexio público 

de educación infantil de Dombodán, o colexio público de educación infantil e primaria de Arzúa, o 

colexio público rural e conservatorio profisional de música de Arzúa, a escola municipal de música de 

Arzúa, a escola familiar agraria Piñeiral, de titularidade privada, e o Instituto de Educación Secundaria 

de Arzúa. Toda esta oferta educativa supera as 1.000 prazas. 
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No referente ós servicios sanitarios, Arzúa, como o resto da comarca, pertence á área 

sanitaria de Santiago de Compostela, incluída a súa vez na rexión sanitaria Centro. Polo que 

se refire a centros de carácter local, Arzúa conta cun centro de saúde na rúa Padre Pardo, 

cuios servicios básicos son mediciña xeral e pediatría, e conta cos seguintes servicios de 

apoio: odontoloxía, enfermería obstétrica, matronas, farmacia, fisioterapia e traballo social. 

Conta tamén con PAC para urxencias, con radioloxía e extracción periférica. 

 

Con respecto á dotación de centros asistenciais, Arzúa conta con un Albergue Aunicipal, cun 

Centro de Información e Acollida ó Peregrino, un Infantario Municipal, unha residencia da 

terceira idade, coa Casa do Peregrino e co albergue de Ribadiso. En total, Arzúa conta con 

312 prazas en centros asistenciais. Ademais, Arzúa conta cun Tanatorio de xestión privada. 

 

Por outra parte, o concello conta con centros culturais e sociais: Casa da Cultura, Centro 

Social de Arzúa, edificio de Usos Mútiples, co Museo Vivente do Mel e co Local Social de 

Viladavil. 

 

Polo que fai ós servicios públicos con que conta este concello son: Cruz Vermella, Cámara 

Agraria Local, Guardia Civil, Protección Civil, parque de bombeiros, xulgados e oficina de 

correos. Outros servicios públicos son a feira de Arzúa, o Mercado Municipal e a feira de 

gando. 

 

No referente ós servicios de lcer e esparexemento, Arzúa conta co Complexo Polideportivo de 

Arzúa, Pavillón Municipal, pavillón O Viso, piscina municipal, pista en Burres, campo de fútbol 

en Burres, campo de fútbol en Castañeda, campo de fútbol en Domdodán, pista en Viladavil e 

pista en Viños. Outros equipamentosa de lecer son a Carballeira do Mercadoi, a Praza de 

España, o parque da feiro de gando, o campo da feira de Oíns, a área de lecer de Manedo, a 

praia fluvial e a área de lecer de Portodemouros. 

 
Parque empresarial de Arzúa 

 

Ademais, Arzúa conta cun parque empresarial que ten unha superficie total de 38.825 m2, e que conta 

con rede de esgotos e auga corrente. 

 

7.4.- Patrimonio natural e cultural 

 

O concello de Arzúa conta con un interesante patrimonio histórico-artístico, avalado polo paso do 

camiño de Santiago polo seu territorio. A conservación deste patrimonio é importante. Primeiro polo seu 

valor histórico e artístico e, segundo, porque supón un complemento fundamental do atractivo destas 

terras vencelladas á ruta de peregrinación. 
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Pazo de Brandeso 

 

 A seguir, preséntase o inventario do patrimonio de Arzúa. 
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8.- IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

O impacto é o efecto, pegada ou sinal que deixa unha obra ou actividade humana no medio 

ambiente, alterando a súa situación inicial. O seu efecto será máis negativo canta maior sexa 

a calidade ambiental e menor a súa capacidade para o resistir .Pero tamén a súa 

transcendencia depende do signo positivo ou negativo do impacto e do seu valor pola súa 

magnitude e incidéncia. O impacto supón unha acción que produza un efecto sobre valores 

ambientais protexidos: 

1. Unha acción, por medio de obras ou actividades, que se produce nun entorno do que se 

obteñen recursos que utiliza; sobre o que se asenta a súa actividade e os elementos que 

a fan posíble e sobre a que recaen os efluentes que produce. 

2. Que produzan unha alteración, directa ou indirecta, das condicións ambientais por afectar 

ós recursos naturais ou ós ecosistemas, producción de emisións ou contaminantes, por 

cambios nos usos do solo ou utilizando-o de xeito inadecuado. Entende-se por efecto 

directo en que ten unha incidéncia imediata no medio, mentres que o indirecto ou 

secundario, afecta á interdependencia ou relación entre os sectores ambientais. O efecto 

é acumulativo cando se prolonga no tempo ou se incrementa a súa gravidade, por non 

existir ou non aplicarse os sistemas axeitados para a súa eliminación, redución ou 

compensación. 

3. Que afecte a valores ambientais protexidos como a saúde humana, a calidade de vida, a 

diversidade de especies e a capacidade de reprodución do ecosistema como recurso 

fundamental da vida. 

 

As principais alteracións que poden xerar-se a causa da implementación do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de Arzúa son as seguintes: 
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8.1.- Tipoloxía dos impactos 
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8.2.- Criterios para a valoración das afeccións sobre o medio 

 

Pola variación da calidade ambiental 

 

IMPACTO POSITIVO 

O admitido como tal por técnicos e científicos, asi como pola poboación en xeral, no contexto 

da actuación total do proxecto. 

 

IMPACTO NEGATIVO 

O seu efecto produce unha perda de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de 

produtividade ecolóxica ou aumento da contaminación, erosión, colmatación e demáis riscos 

ambientais en discordancia coa estructura ecoxeográfica, o carácter e personalidade dunha 

zona determinada. 

 

Pola intensidade (grao de destrucción) 

 

IMPACTO NOTABLE OU MOI ALTO 

O seu efecto manifesta-se como unha modificación do medio ambiente, dos recursos naturais 

ou dos seus procesos fundamentais de funcionamento, que produza ou poda producir, 

repercusions apreciabeis nos mesmos.Expresa unha case total destrucción do factor 

considerado no caso en que se produza o efecto.no caso de que a destrucción sexa 

completa, o impacto se denomina TOTAL. 

 

IMPACTO MÍNIMO OU BAIXO 

O seu efecto expresa unha destrucción mínima do factor considerado. 

 

IMPACTOS MEDIO X ALTO 

O seu efecto maniféstase como unha alteración do medioambiente ou de algun dos seus 

factores, cuxos repercusions nos mesmos consideran-se situadas entre os níveis anteriores. 

 

Pola extensión 

 

IMPACTO PUNTUAL 

Cando o impacto produce un efecto moi localizado. 

 

IMPACTO PARCIAL 

O seu efecto supón unha incidencia apreciable no medio. 

 

IMPACTO EXTREMO 

O seu efecto detéctase en grande parte do medio considerado 

 

IMPACTO TOTAL 

O seu efecto aprecia-se de maneira xeneralizada en todo o entorno considerado. 

 

Pola fase (momento) en que se manifesta 

 

IMPACTO LATEXANTE (CORTO, MEDIO X LONGO PRAZO) 

O seu efecto manifesta-se ó cabo de certo tempo dende o início da actividade que o provoca, como 

consecuencia dunha aportación progresiva de substáncias ou axentes, inicialmente situados en limiares 

aceitabeis e debido á súa acumulación ou sinergia implica que se adianten os limites, pudiendo 

ocasionar problemas debido ó seu alto índice de imprevisión. 

 

IMPACTO IMEDIATO 

Aquél en que o período entre o início da acción e o de manifestación do impacto é nulo. 

 

IMPACTO DE MOMENTO CRÍTICO 

Aquél en que o momento en que ten lugar a acción impactante é crítico, independentemente do prazo 

de manifestación. 

 

Pola súa persisténcia 

 

IMPACTO TEMPORAL 

O seu efecto supón alteración non permanente no tempo, con un prazo temporal de manifestación que 

pode determinarse. 

 

Se a duración do efecto é inferior dun ano, o impacto é fugaz, se dura entre 1 e 3 anos, temporal, e se 

dura entre 4 e 10 anos, considera-se pertinaz. 
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IMPACTO PERMANENTE 

O seu efecto supón unha alteración permanente, indefinida no tempo, dos factores 

medioambientais predominantes na estructura ou na función dos sistemas de relacións 

ecológicas ou ambientais presentes no lugar. 

 

Pola súa capacidade de recuperación 

 

IMPACTO IRRECUPERÁBLE 

Aquél no que a alteración do medio ou perda que supón é imposíble de reparar, tanta pola 

acción natural como pola humana. 

 

IMPACTO IRREVERSÍBLE 

Aquél cuio efecto subpón a imposibilidade ou dificuldade extrema de retornar, por medios 

naturais, á situación anterior á acción que o produce. 

 

IMPACTO REVERSÍBLE 

A alteración pode ser asimilada polo entorno de forma medible, a corto, medio ou longo prazo, 

debido ó funcionamento dos procesos naturais da sucesión ecológica e dos mecanismos de 

autodepuración do medio. 

 

IMPACTO MITIGABLE 

A alteración pode paliar-se ou mitigarse dun xeito ostensible, mediante o establecemento de 

medidas correctoras. 

 

IMPACTO RECUPERABLE 

A alteración pode eliminar-se pola acción humana, estableecendo as oportunas medidas 

correctoras, e tamén, aquel en que a alteración pode ser substituible. 

 

IMPACTO FUGAZ 

Aquel cuia recuperación é imediata tras o cese da actividade e non precisa de prácticas 

correctoras. Cando cesa a actividade, cesa o impacto. 

 

Pola relación causa-efecto 

 

IMPACTO DIRECTO 

O seu efecto ten unha incidéncia imediata en algun factor ambiental 

 

IMPACTO INDIRECTO OU SECUNDÁRIO 

O seu efecto supón unha incidencia imediata respecto á interdependencia ou, en xeral, á relación dun 

factor ambiental con outro. 

 

Pola necesidade de aplicación de medidas correctoras 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO 

Efecto cuxa magnitude é superior ó limiar aceitable. Con el prodúcese unha perda permanente da 

calidade das condicións ambientais, sen posíble recuperación, mesmo coa aplicación de medidas 

correctoras ou protectoras. Trátase dun impacto irrecuperable. 

 

IMPACTO AMBIENTAL SEVERO 

Efecto no que a recuperación das condicións do medio exixe a adecuación de medidas correctoras ou 

protectoras e no que, ainda con esas medidas, a recuperación precisa un período de tempo 

prolongado. 

 

Só os impactos recuperabeis permiten a adopción de medidas correctoras. 

 

IMPACTO AMBIENTAL MODERADO 

A súa recuperación non precisa práticas correctoras ou protectoras intensivas, e no que o retorno ó 

estado inicial do medio ambiente non requere un longo espazo de tempo. 
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8.3.- Descrición das accións 

 

1.Acción: Consolidación da malla urbana residencial: 

 

En xeral, afecta negativamente ás condicións biolóxicas (flora e fauna), aínda que o impacto é 

temporal, asociado ás primeiras fases da construcción e urbanización.Esta acción afecta 

tamén ás características fisicoquímicas da media e á paisaxe, debida ao previsible aumento 

de RSU xerados polo aumento na intensidade do uso do solo sendo, en todo caso, mitigabeis 

e reversíbeis mediante a adopción de medidas correctoras. 

 

2.Acción: Ampliación da malla urbana: 

 

Prodúcense afeccións de intensidade moi alta en todos os factores analizados (características 

fisicoquímicas, condicións biolóxicas e factores culturais), debido á urbanización, construcción 

de infraestructuras, viais e equipamentos. Non obstante, estes impactos son temporais, 

diminuíndo ao finalizar as obras de urbanización.As afeccións que permanecen son 

reversíbeis ou mitigabeis mediante a adopción de medidas correctoras adecuadas e mediante a 

integración da urbanización no medio natural circundante. 

 

3.Acción: Novos asentamentos residenciais 

 

Prodúcense afeccións de intensidade moi alta en todos os factores analizados (características 

fisicoquímicas, condicións biolóxicas e factores culturais), debido á urbanización, construcción de 

infraestructuras, viais e equipamentos, aumento nos residuos. Non obstante, estes impactos son 

temporais, diminuíndo ao finalizar as obras de urbanización.As afeccións que permanecen son 

reversíbeis ou mitigabeis mediante a adopción de medidas correctoras adecuadas e mediante a 

integración da urbanización no medio natural circundante.En todo caso, se contemplarán as medidas 

oportunas de integración da urbanización no medio circundante, as cales serán obxecto dun estudio 

máis detallado no planeamento de desenvolvemento que se redactará. 

 

4.Acción: Novos asentamentos industriais: 

 

Prodúcense afeccións de intensidade moi alta en todos os factores analizados (características 

fisicoquímicas, condicións biolóxicas e factores culturais), debido á urbanización, construcción de 

infraestructuras, viais, xeración de residuos e necesidade de infraestructuras máis potentes.En todo 

caso, se contemplarán as medidas oportunas de integración da urbanización no medio circundante, as 

cales serán obxecto dun estudio máis detallado no planeamento de desenvolvemento que se redactará. 

 

5.Acción: Ampliación de núcleos rurais: 

 

Non se percebe ningunha excepcionalidade, nin ambiental nin paisaxística, nos núcleos rurais 

tradicionais de Toques que os faga merecedores de especial protección, máis aló da contemplada na 

lexislación do solo. 

 

Os impactos que se poden producir na ampliación dos núcleos rurais, se ben nalgúns casos son 

importantes, se consideran mitigabeis pola simple adopción de medidas de integración indicadas na 

normativa e na lei do solo. 

 

Polo demais, a ampliación de núcleos rurais non afecta a ningún espacio protexido 
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6.Acción: construcción de infraestructuras de servicios 

 

Prodúcense impactos fortes, en intensidade e extensión, aínda que hai que ter en conta que 

se trata dunha pequena peza onde se ubicará unha depuradora. O impacto visual é mitigable 

pola adopción de medidas correctoras, e o correcto funcionamento da depuradora segura a 

inocuidade dos vertidos. 

 

7.Acción: Ubicación de novas dotacións: 

 

Esta acción xera impactos que poden considerarase positivos, porque supoñen unha 

rexeneración dos bordes dos canles, para disfrute e dominio público. 

 

 

8.4.- Medidas correctoras 

 

 

O presente Estudio de Sostibilidade foi realizado en colaboración co xeógrafo Arturo Revilla Bonnin 
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