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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- CONTIDO DO DOCUMENTO 

 

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

decembro modificada pola Lei 15/2004 de 29 decembro, de Ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia (LOUPMRG) na que se determina que un Plan Xeral de 

Ordenación municipal (PXOM) ten que desenvolver os seguintes documentos: 

 

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

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

c) Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico 

d) Planos de información. 

e) Planos de ordenación urbanística do territorio 

f) Normas urbanísticas. 

g) Estratexia de actuación e estudio económico. 

h) Catálogo de elementos que hai que protexer ou recuperar. 

i) Aqueloutros que se consideren necesarios para reflectir as súas determinacións. 

 

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

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

establecendo as conclusións da información urbanística, analizando as distintas alternativas 

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

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

que define como "naturais" do territorio contémplanse máis especificamente no documento de 

Estudio do Medio Rural. 

 

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

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

finalmente un capítulo de estudios parciais e datos complementarios anexos: 

 

Capítulo 1: Introducción. 

Capítulo 2: Memoria informativa. 

Capítulo 3: Memoria de Ordenación. 

Capítulo 4: Documentos anexos. 

 

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

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

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

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

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

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

do medio rural, definindo os elementos que o constitúan e a súa inserción no marco comarcal 

destacando a división parroquial, o sistema de núcleos de poboación e a súa relación co 

medio natural e productivo. 

 

c) Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico.Terá por obxecto a 

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

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

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

infraestructuras e servicios necesarios para garantir os novos desenvolvementos en 

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

de protección do dominio público natural. 

 

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

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

adicional ós aportados anteriormente expostos. Un apartado importante desta documentación 

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

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

clasificacións das distintas entidades de poboación. 

 

e) Planos de Ordenación Urbanística. 

Divídense en dous tipos de planos: 

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

sobre base cartográfica a escala 1/5000. 

- Plano de ordenación do solo urbano, dos núcleos rurais e de solo urbanizable delimitado. 

Realizado sobre base cartográfica a escala 1/2000. 

 

f) Normas Urbanísticas. 

 

g) Estratexia de actuación e estudio económico. 
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h) Catálogo de Protección. Recóllense aquí os distintos elementos catalogados do termo 

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

cautelas. 

 

1.2.- ANTECEDENTES. 

 

O Concello de Arzúa, na data actual, dispón para a ordenación do seu territorio de Normas 

Subsidiarias de Planeamento, aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de 

Urbanismo da Coruña, en sesión de 6 de novembro de 1986, con certas especificacións, 

cumprimentadas no Documento Refundido, do que toma coñecemento a Comisión Provincial, 

procedéndose á publicación da Aprobación Definitiva no Boletín Oficial da Provincia da 

Coruña número 210 de 12 de Setembro de 1989, (páxs. 3.261 a 3.308). 

 

A ordenación establecida en todo este documento de planeamento, xunto á desenvolvida 

mediante a formulación de Plans Parciais (polígono industrial) e Estudios de Detalle, serviron 

de base para regular o proceso de edificación no termo municipal durante o seu período de 

vixencia. 

 

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

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

capital municipal, cunha presión urbanística elevada, pero que necesita de maneira urxente 

unha reconducción. 

 

1.3.- CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DO P.X.O.M. DE ARZÚA 

 

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

Planeamento, o 6 de Novembro de 1986, xurdiu unha importante normativa tanto estatal 

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

Pola súa especial incidencia e importancia, cómpre citar as seguintes: 

 

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

 

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

 

- Lei 3/1996, do 10 de maio, de Protección do Camiños de Santiago. 

 

- Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica de 

Galicia. 

 

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

(LOUPMRG) modificada á súa vez pola Lei 15/2004. 

 

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

do litoral de Galicia. 

 

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

 

- Decreto 46/2007, de 8 de marzo, polo que se regula a composición e funcionamento do 

Comité Asesor do Camiño de Santiago. 

 

Estas novas normativas, constitúen o marco regulador no que debe inscribirse toda a 

actividade urbanística e planificadora do territorio, e introduciron trocos importantes na 

maneira de entender a territorialización das actividades económicas e a súa ordenación 

integrada con carácter urbanístico nun Plan. 

 

Por outra parte, o forte desenvolvemento da actividade constructiva no termo municipal, sobre 

todo dentro da delimitación do solo urbano, dentro do marco delimitado polas Normas 

Subsidiarias, coas limitacións de xestión que estas conlevan, creou diferencias no 

ordenamento urbanístico municipal, que se acentúan coa aparición dunha serie de 

circunstancias imprevistas nas Normas Subsidiarias, e xurdidas como consecuencia do seu 

propio desenvolvemento. 

 

Ó anterior habería que engadir o proceso en que se atopa inmerso o termo municipal de 

profunda modernización das súas explotación agropecuarias, que creou situacións de 

desequilibrio e de ilegalidade que deberían ser corrixidas. Isto se acentúa coas crecentes 

axudas para a modernización das mencionadas explotacións, a tendencia e fomento das de 

maior tamaño e o excedente de man de obra que se está a xerar producido pola 

mecanización destas. 

 

As expectativas coas que conta este concello no sector turístico comezan a desenvolverse, 

debido aos trocos nas tendencias actuais, que fan que cada vez se demande mais un turismo 

ecolóxico e vinculado á natureza. Considérase necesario desde o Plan Xeral o facilitar as 

condicións necesarias para encauzar estas tendencias e facilitar o achegamento dos 

viaxeiros a este concello, con aloxamentos ben dotados e espacios de interese tanto 

paisaxístico como natural. Complementos lúdicos, deportivos ou recreativos considéranse de 

vital importancia para o fortalecemento desta tendencia. 
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A necesidade de introducir mecanismos de planeamento que permitan ordenar a 

implantación, xestión e execución de novas infraestructuras e equipamentos, de vital 

importancia tanto para o desenvolvemento do ámbito rural como para a desconxestión 

edificatoria dalgunhas zonas do núcleo urbano de Arzúa así como a obtención do solo 

necesario para completar os servicios públicos e sistemas xerais existentes no termo 

municipal fan necesaria a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

 

A finalidade deste pasa por adecuar o planeamento ás novas formas de concibir a ordenación 

do territorio, así como permitir a introducción dos mecanismos, instrumentos e técnicas que a 

moderna lexislación contempla a fin de facer unha normativa mais flexible nas súas 

determinacións, mais áxil en canto á súa posibilidade de xestión e execución e máis 

equilibrada en canto á ocupación do territorio, á vez que introducir as técnicas previstas na 

lexislación para reparto de beneficios e cargas derivadas do planeamento, que posibiliten ao 

Concello manter o seu proceso de desenvolvemento, resolvendo á vez a xeración das zonas 

libres, sistemas xerais e reserva de solo para equipamentos que necesariamente debe 

acompañar a este proceso. 

 

1.4.- ÁMBITO DE INFLUENCIA. 

 

O modelo actual de asentamento poboacional de Arzúa baséase na centralidade do núcleo 

urbano e nunha periferia de núcleos de pequeno tamaño, dependentes da capital municipal e 

agrupados por parroquias con relacións propias da vida rural e economía vinculada ás 

actividades agropecuarias. 

 

É a centralidade da capital municipal a que marca a característica principal a nivel de 

desenvolvemento urbanístico deste concello. A dependencia que estes núcleos rurais poden 

ter en relación a núcleos de maior importancia pero máis afastados como Melide ou mesmo 

Santiago se minimiza pola posición do núcleo de Arzúa e as boas comunicacións deste con 

todas as parroquias do termo municipal. 

 

Desde este punto de vista e tendo en conta a posición da capital municipal dentro do termo 

municipal se podería dicir que se trata dun concello con poucas relacións de dependencia cos 

concellos limítrofes salvo naqueles aspectos de clara vocación supramunicipal, nos cales se 

vincula claramente con Santiago. 

 

Así, o novo Plan Xeral, que necesariamente ha de se centrar no ámbito do termo municipal, 

deberá pór un énfase especial en prever unha mellora importante nas comunicacións das 

distintas parroquias e as súas entidades de poboación e en completar e mellorar a ordenación 

e dotacións do núcleo urbano. 

 

Por outra banda considérase de vital importancia para a viabilidade do Plan a xeración de 

estratexias alternativas no ámbito rural en previsión do paulatino despoboamento, froito das 

actuais tendencias de aproveitamento agrícola ou forestal, que contribúan ó aumento do nivel 

de ingresos e á fixación da poboación actual. Estas estratexias poderanse enmarcar no 

puxante desenvolvemento turístico vinculado ó uso e desfrute da natureza, que tan bos 

resultados está a ter no termo municipal de Arzúa. 

 

1.5.- CALENDARIO 

 

Convocado en 1994 o concurso e unha vez resolto, a elaboración dos traballos de redacción 

do planeamento de Arzúa, este foi adxudicado á empresa ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, 

S.A., e ó seu equipo de profesionais, dirixidos polo enxeñeiro de Camiños D. Julio C. Rojo 

Martínez e o Arquitecto D. Isidro López Yáñez. 

 

Inmediatamente comezouse co traballo de campo a partir da cartografía máis actualizada 

dispoñible nese momento a cal tratábase de planos do catastro de urbana do termo municipal 

a escala 1/5000, os cales pese a todo non constituían unha base cartográfica do todo fiable. 

 

Cos dados obtidos se redactou o primeiro documento de Avance, o cal debido ás datas nas 

que se contrataran os traballos de redacción do planeamento, se circunscribía dentro do 

marco da Lei de Adaptación do Solo a Galicia, LASGA e do TR da Lei do Solo. 

 

Con data de 2 de decembro de 1996 foi aprobado o Avance as Normas Subsidiarias de 

Planeamento municipal do concello de Arzúa. Neste documento recollíase a Información 

urbanística, un avance do catálogo de protección e un avance a clasificación do solo. 

 

Este avance foi exposto ao público entre os meses de xaneiro e febreiro de 1997 recibíndose 

un total de 70 suxerencias das cales 65 se referían á clasificación do Solo Urbano e as cinco 

restantes ao Solo Rústico e de Núcleo Rural. Das referentes ao Solo Urbano a maioría 

referíanse á xestión deste pois na ordenación presentada se executaban unha serie de rúas e 

espacios libres dos cales non se xustificaba a súa xestión. 

 

A partir da redacción do Avance se comezou coa elaboración do documento de Aprobación 

Inicial, en torno ao mes de marzo de 1997. Esta data cadra coa aprobación da Lei 1/1997 de 
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24 de marzo do Solo de Galicia a cal produce un troco substancial tanto na clasificación do 

solo como na documentación a presentar. 

 

En primeiro lugar a aparición da Lei supuña a adaptación do documento presentado á nova 

lexislación, co que as Normas Subsidiarias presentadas no Avance se refunden nun Plan 

Xeral de Ordenación municipal. Por outro lado segundo a nova lexislación facíase preceptiva 

a presentación dun Estudio do Medio Rural que servira de base para o establecemento das 

medidas tendentes á conservación e mellora das potencialidades intrínsecas do rural. 

 

Para a elaboración desta nova serie de documentos iniciouse a realización dun concenzudo 

traballo de campo baseado na cartografía dispoñible nese momento pola Consellería de 

Política Territorial. O resultado deste traballo de campo foron unha serie de datos que 

serviron de base para a actualización e mellora da mencionada cartografía así como para a 

elaboración do Estudio de Medio Rural. Completouse ademais con esta toma de contacto co 

terreo a elaboración do catálogo de elementos arquitectónicos a protexer. 

 

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

conxunto da información urbanística, con dados referentes ao medio físico, ao medio 

construído e a factores demográficos e socioeconómicos fundamentais á hora de tomar 

decisións sobre as previsións de crecemento, necesidades e estratexia de cara ao futuro do 

concello. 

 

Con esta serie de datos elaborouse o documento de Aprobación Inicial, que foi remitido ao 

Concello con data de outubro de 2001 para, unha vez dado coñecemento del, remitirllo á 

Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda co fin de recabar o preceptivo 

informe previo á aprobación inicial. 

 

Une vez recibido o Informe emitido pola Consellería de Política Territorial Obras Públicas e 

Vivenda redáctase un novo Documento de Aprobación Inicial incorporando os trocos e as 

disposicións indicadas no mencionado Informe. Este documento renovado redáctase con data 

de agosto de 2002 e presentase ao Concello para a súa aprobación en Pleno. 

 

O Concello Pleno en sesión celebrada o día 10 de setembro de 2002 acordou aprobar 

inicialmente o Plan Xeral de Ordenación municipal, abríndose o prazo de información pública 

mediante anuncios inseridos na Voz de Galicia do martes 17 de setembro de 2002 na súa 

páxina L5, no Diario Oficial de Galicia do venres 20 de setembro de 2002 e no Boletín Oficial 

da Provincia de 21 de setembro de 2002. 

 

Rematado o prazo de información pública, durante o cal foron presentadas 313 alegacións, 

por parte do equipo redactor procedeuse ao estudio pormenorizado das mesmas, e en base 

ao seu contido proferíronse ó equipo de goberno municipal as modificacións pertinentes, 

elaborándose así un primeiro documento de aprobación definitiva. 

 

Este documento, que ademais incorporaba as modificacións derivadas do cumprimento dos 

informes sectoriais, foi remitido con data de 8 de abril de 2003 ó Conselleiro de Política 

Territorial Obras Públicas e Vivenda, para que, amparado na disposición transitoria terceira 

da nova Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 

emitise o informe previo a aprobación definitiva e o documento puidese ser aprobado ó 

amparo da lei segundo a que fora redactado e dicir a Lei 1/1997. 

 

A premura dos prazos cos que se estaba traballando fixo case inevitable a aprobación 

definitiva do planeamento en tramitación, sendo polo tanto obrigatoria a redacción dun novo 

documento adaptado integramente á LOUPMRG.  

 

Por tanto a partir de xaneiro de 2004, e despois dunha nova convocatoria de concurso e unha 

nova adxudicación á empresa que xa realizara os traballos do planeamento precedente 

iniciouse a reelaboración do Plan Xeral para adaptalo á Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística 

e Protección do Medio Rural de Galicia. 

 

Estes traballos de adaptación consistiron nunha mellor definición dos núcleos rurais de 

acordo cos criterios establecidos na nova lexislación, en completar e implementar nova 

documentación, en redefinir as proteccións en solo rústico e en axustar os estándares, 

aproveitamentos e demais cuestións legais á mencionada lexislación. 

 

As principais ideas de futuro plasmadas no documento poderíanse resumir na continuidade 

do trazado e clasificacións no Solo Urbano existente procurando ordenar  os crecementos 

xurdidos tanto ao amparo da normativa como á marxe desta sempre e cando se consideren 

conformes cos intereses municipais, o mantemento e reforzo do actual sistema de núcleos, a 

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

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

 

Con data de setembro de 2004 remítese novamente o documento adaptado á Lei 9/2002 

para, unha vez dado coñecemento del, remitilo á Consellería de Política Territorial co fin de 

recabar o preceptivo Informe Previo á Aprobación Inicial. 
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Este informe foi emitido con data de 27 de xaneiro de 2005. Unha vez introducidas no 

documento de trámite as modificacións derivadas do informe procede a súa remisión ó 

concello e a súa aprobación inicial e posterior exposición ó público. 

 

1.6.- A FIGURA DA APROBACIÓN INICIAL. 

 

Establece o Artigo 85 da Lei 9/2002 LOUPMRG que unha vez concluída a elaboración do 

planeamento, inmediatamente antes da aprobación inicial, o expediente completo será 

remitido para o seu informe ó Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, 

que terá que emitilo no prazo máximo de tres meses. 

 

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

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

documentación reseñada no punto 1.1 desta memoria. 

 

 

1.7.- PLANTEXAMENTO CONCEPTUAL DA APROBACIÓN INICIAL 

 

O termo municipal de Arzúa dominando unha ampla zona de carácter marcadamente rural 

entre Santiago de Compostela e Lugo constitúese xunto con Melide no centro dunha ampla 

zona de ámbito comarcal. Nesta zona constitúense os dous centros urbanos como centro de 

actividades económicas, experimentando unha lixeira medra que se ve plasmada nunha 

poboación estabilizada. 

 

Na actualidade no termo municipal non se observa descenso da poboación e as súas 

perspectivas son alentadoras, tendo en conta as súas peculiaridades características 

económicas e de ubicación. Este feito xa se recolle no libro dos profesores D. Pedro Arias 

Veiga e D. Miguel Cancio Álvarez, "Situación e perspectivas socioeconómicas dos 94 

municipios da provincia da Coruña", no cal comentan: "En relación co conxunto da provincia e 

coas medias galegas, en Arzúa confírmase unha medra económica sostida. Existen 

perspectivas de expansión empresarial, baseadas en relacións económicas cara ao foco de 

Santiago e tamén o aumento de empresas localizadas en Arzúa. A especialización agraria 

deu paso nos últimos tempos a maior presencia do sector servicios, que representa un 35% 

da ocupación total. Isto evidencia as posibilidades do sector de toda a bisbarra, con 

oportunidades, tanto para empresas de manipulación ou comercialización de productos 

agroalimentarios como para as relacionadas cos servicios, como en comercio, hostalería e 

transportes." 

 

A súa posición como punto intermedio entre Santiago e Lugo, e as positivas características 

económicas e evolutivas, favorecen o xurdimento de sinerxías co seu entorno próximo, que 

deben ser aproveitadas como base para o seu desenvolvemento e medra. 

 

Por todo iso, o novo Plan, procura que as previsións do novo solo a incorporar no proceso 

urbanizador, estean suficientemente dimensionadas respecto ás previsións de crecemento 

demográfico, se ben tendo en conta que este é case imprevisible, posto que o 

desenvolvemento non é tan só vexetativo se non tamén inmigratorio. 

 

As actividades productivas tamén son unha preocupación do presente planeamento, polo cal 

se deberá prever a posible ubicación de solos para desenvolvementos urbanísticos de tipo 

industrial co fin de fixar poboación local. 

 

Deberá ser prioritario no planeamento de Arzúa o sistema xeral de comunicacións, e que se 

basea na centralidade da capital municipal antes aludida cunha serie de eixes viarios que a 

comunican os distintos puntos do termo, tanto nos seus aspectos de mellora das actuais vías, 

que nalgúns casos deberán ser cambiadas por novos accesos a diversos núcleos, como na 

súa potenciación e diversificación. Neste senso considérase de vital importancia a creación 

da Autovía Santiago-Lugo, que atravesa o termo municipal pola zona sur. 

 

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

mantemento e mellora do medio físico natural en que se enclava, de indubidable valor, e por 

outro, potenciar un desenvolvemento cualitativo do mesmo que primará sobre o cuantitativo. 

Así, débese tratar con especial sensibilidade todas as áreas que, intrinsecamente, presentan 

un notorio interese medioambiental ou bioecolóxico, xunto co tratamento que debe darse aos 

núcleos rurais, conforme á LOUPMRG. Neste sentido, por primeira vez no termo municipal, 

realízase o estudio do medio rural e do modelo de asentamento poboacional que producirá 

sen dúbida  unha notable mellora na ordenación dos núcleos e posibilitará efectuar nos 

mesmos unha adecuada reserva de equipamentos e espacios libres. 

 

Por outra banda a paulatina reducción tanto do número de explotacións agropecuarias como 

de efectivos dedicados ó sector primario, froito da crecente modernización destas así como 

das políticas europeas agrarias, fai que sexan necesarias estratexias alternativas de 

revitalización do ámbito rural, sobre todo vinculadas ó ecoturismo e ás actividades lúdico-

deportivas relacionadas co disfrute da natureza. 
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Así, preténdese que o novo Plan de Ordenación, resulte flexible e áxil, permitindo a súa 

adaptación ás circunstancias cambiantes e ás veces imprevisibles da sociedade, e sente as 

bases urbanísticas de Arzúa do século XXI. 

 

1.8.- PROCESO DE ELABORACIÓN. 

 

Unha vez acordada a redacción do novo documento adaptado á Lei 9/2002 iniciáronse os 

traballos de recompilación de información así como de campo co fin de actualizar a 

cartografía e toma de datos necesarios de cara á elaboración do documento de aprobación 

inicial. 

 

A análise do documento de avance amosa a plena vixencia deste. Así, as indicacións e 

suxerencias do equipo técnico e dos xestores municipais, permiten pór en evidencia a 

situación urbanística municipal, sinalando os conflictos principais e a diagnose ou catálogo 

dos problemas existentes, así como as posibles solucións e alternativas que se poden 

contemplar para lles facer fronte, no marco dunha concepción global da ordenación territorial 

do municipio, cuias liñas xerais ficaron xa definidas no documento de Avance. 

 

O diagnose é consecuencia lóxica do contido que, a nivel de conclusións, ofrece a 

información urbanística, en tanto que o marco de referencia, responde non só ós obxectivos 

que poden plantexarse ante as demandas diagnosticadas naquel, se non que tenta, tamén, 

contemplar os criterios municipais con que debe abordarse a elaboración da redacción do 

Plan Xeral, pretendendo desta forma plasmar xa unha determinada filosofía conceptual para a 

ordenación urbanística do municipio de Arzúa. 

 

Por outro lado, as novas disposicións que a nivel de documentación esixe a LOUPMRG, 

sobre todo no referente ós núcleos rurais, levou ó equipo redactor, a variar a base 

documental con respecto ó documento xa tramitado, usando como cartografía base os planos 

catastrais, completándoos e actualizándoos, sobre todo os referentes á tipoloxía das 

edificacións, cun exhaustivo traballo de campo. Iso compleméntase coa cartografía 1/5.000 

de todo o termo municipal da CPTOPT e cos planos do solo urbano a escala 1/2.000, que 

foron tamén completados. Por outro lado realizouse un estudio das redes municipais, así 

como as súas capacidades e elementos que a compoñen co fin, non só de determinar os 

limites do solo urbano, senón tamén para prever o seu posible reforzo de cara á proxección 

de novos desenvolvementos. 

 

Así mesmo e como complemento do traballo de campo, realizado para o estudio do medio 

rural e análise do modelo de asentamento, apórtanse fotografías aéreas, da “Sociedade para 

o Desenvolvemento Comarcal de Galicia”, actualizada, do voo 1999/2000, que 

complementarán a documentación referente a este apartado segundo disposto no artigo 61.3 

da LOUPMRG. 

 

Polo que se refire ó traballo de campo analizáronse, individualizadamente, o total dos 260 

núcleos rurais de que consta o concello, contemplando aspectos de cada un como o número 

de vivendas e construccións auxiliares, a súa tipoloxía, o seu estado de conservación, as 

súas relacións con outros núcleos, o viario, os elementos construídos destacables, as súas 

dotacións de equipamentos e de servicios e calquera outro dato reseñable que sirva para a 

delimitación destes, así como da súa área de expansión. 

 

Outro gran esforzo nesta fase de redacción realizouse no solo urbano e no urbanizable, coa 

busca dun modelo de xestión para as áreas de solo pendentes de pormenorización. A 

delimitación daquelas áreas que aínda deben someterse a un proceso de execución integral 

foi unha das prioridades marcadas polo plan para esta fase no solo urbano. 

 

Con este modelo de xestión se procura a obtención dun conxunto de zonas verdes e 

equipamentos de carácter local que veñen a complementar os existentes de carácter xeral, 

mellorando a calidade ambiental e urbana de Arzúa. 

 

En canto ó catalogo de bens a protexer, independentemente dos espacios naturais, tratados 

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

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

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

 

Con todos estes datos así como co traballo de gabinete realizado polo equipo redactor 

refíxose o documento de aprobación inicial do Plan Xeral e Ordenación municipal de Arzúa, 

que se remitiu á CPTOPT para recabar o informe previsto no artigo 85.1 da LOUPMRG e 

posteriormente ó concello para a súa aprobación inicial e posterior exposición ó publico. 

 

Durante o proceso de exposición ó público foron presentadas un total de 475 alegación así 

como os seguintes informes sectoriais: 

 

- Subdirección Xeral de Estradas da Dirección Xeral de Obras Públicas; en sentido 

favorable con condicións, con data de 1 de agosto de 2006. 

- Deputación Provincial da Coruña; en sentido favorable con data de 1 de agosto de 2006. 

- Demarcación de estradas do estado en Galicia do Ministerio de Fomento: Desfavorable 

con data de 22 de setembro de 2006. 
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- Dirección Xeral de Patrimonio Cultural; desfavorable con data de 13 de outubro de 2006 e 

con condicións con data de 30 de outubro de 2007. 

 

As alegacións presentadas poderían dividirse en catro grandes grupos: unhas referentes a 

ampliacións dos núcleos rurais, tanto no ámbito tradicional como na área de expansión, as 

segundas a actualizacións cartográficas, as terceiras a cambios na clasificación do solo 

rústico e as cuartas consistían nun grupo heteroxéneo referente a diferentes disposicións do 

solo urbano. 

 

Tamén foi presentada unha alegación de grupos políticos e dúas de asociacións. 

 

No tocante ó primeiro grupo de alegacións procedeu informar favorablemente aquelas que á 

vista dos argumentos utilizados na análise do modelo de asentamento poboacional e na 

presente memoria encaixaban coas directrices marcadas, rexeitando aquelas que por unha 

banda se opoñían ó dictado nos informes sectoriais como o de estradas, ou por outra se 

apartaban dos criterios antes mencionados. 

 

As alegacións a cuestións cartográficas e clasificacións de solo rústico foron resoltas en base 

a unha nova realización de traballo de campo co fin de dictaminar os extremos nelas 

referidos. 

 

A casuística das alegacións en solo urbano era variada e se resolveron atendendo a cada 

problemática particular. 

 

No tocante a tramitación dos informes sectoriais compre indicar que foron realizadas as 

seguintes modificacións: 

 

Informe da Subdirección Xeral de estradas 

− Corrixíronse as denominacións das diferentes estradas, especificouse a liña límite de 

edificación en todos os núcleos en función do tipo de estrada e clasificouse como solo 

rústico de protección de infraestructuras a liña límite de edificación definida pola 

lexislación vixente. 

− Foron reducidas ou eliminadas as áreas de expansión dos núcleos de O Casal de 

Arriba, O Casal de Abaixo, Os Campos, Pastoriza A Nova, Nabás Dombodán e tramo 

entre a Torre e o Empalme. 

− Por outra banda, por normativa reducíronse os accesos ós núcleos de O Pedral, Os 

Rascados, O Capelán, O Pazo, O Piñeiral, Os Campos, Pastoriza A Nova, Os 

Mosteiros, Dombodán, e Salmonte. Temén foron impostas restriccións ós accesos ós 

distintos solos urbanizables que lindan coas estradas autonómicas. 

Informe da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia 

− Aclarouse na normativa a definición de peche rústico, clasificouse solo suficiente para 

a realización do enlace da variante norte de Arzúa con N-547, clasificándoo como 

Solo Rústico de Protección de Infraestructuras, a reflexáronse correctamente as 

aliñacións vixentes. 

Informe da Dirección Xeral de Patrimonio 

Ó respecto do primeiro informe elaborado por este organismo foi elaborado un primeiro 

documento de subsanación acompañado dun informe de cumprimentación no cal se indicaba 

o seguinte: 

Con data de 13 de outubro de 2006 foi emitido informe preceptivo e vinculante da D.X. de 

Patrimonio ó PXOM de Arzúa indicando unha serie de cuestións que debían ser emendadas.  

O presente documento pretende dar cumprimento ó informe emitido na forma que a 

continuación se indica: 

- Procede incorporar a delimitación do Camiño Francés correspondente coa establecida pola 

Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental do 12 de novembro de 

1992. 

- De acordo coa Lei 3/1996 procede delimitar a vía de dominio e uso público, a zona lateral de 

protección e a zona de protección do contorno. 

- Procede incorporar ó artigo concreto da normativa a consideración do camiño como B.I.C. 

así como regular as intervencións posibles no ámbito protexido e o procedemento para a súa 

autorización. 

- Procede en definitiva modificar a normativa no referente ó Camiño de Santiago para 

acomodala á normativa vixente neste aspecto. 

- O catálogo conta con fichas individualizadas para cada elemento. Non obstante procede 

completalas na medida posible ata recoller os aspectos indicados no informe. No referente ós 

usos permitidos e prohibidos non procede a súa inclusión pois a súa regulación faise de modo 

xenérico na normativa en función do nivel de protección que se lle outorga a cada elemento. 

Procede asemade incorporar a clasificación do solo ás fichas. 

- No tocante ós xacementos arqueolóxicos realizáronse novas fotografías actualizadas nas 

que se pode comprobar o estado actual tanto do elemento como do seu contorno. 

- A adscrición a cada un dos graos foi revisada e consultada co arqueólogo redactor, 

concluíndo que a aquelas zonas nas que aínda existen elementos arqueolóxicos asígnaselle 

o grao II-1, a aquelas nas que se existen indicios ou referencias da súa existencia asínaselles 

o grao II-2 e ás áreas de cautelas dos outros dous graos asígnaselles o grao II-3. 
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- Procede revisar o catálogo, realizando novo traballo de campo, coa finalidade de recoller, na 

medida do posible, os elementos de carácter etnográfico existentes no concello, e 

merecedores de ser incluídos. 

- En canto á delimitación dos conxuntos protexidos de Igrexa-Adro, foron revisadas todas as 

delimitacións de maneira que queden excluídos os cemiterios de recente creación. 

- No tocante ás edificacións tradicionais en solo urbano compre indicar que a expensas de 

mellor criterio foron protexidos aqueles elementos arquitectónicos incluídos no inventario da 

Dirección Xeral de Patrimonio, nas Normas Subsidiarias Provinciais e nas Normas 

Subsidiarias de Planeamento Municipal. Asemade tamén se atopan protexidas todas as 

edificacións incluídas na ordenanza e delimitación do Plan Especial do Caso Histórico. A 

inclusión de novos elementos deberá ser concretada pola Dirección Xeral de Patrimonio. 

- Procede revisar a adscrición do nivel de protección a cada inmoble. 

- No tocante ós ámbitos de protección definidos para as áreas de respecto compre aclarar 

que estas derivan da aplicación, por unha banda das “Instruccións para a protección do 

Patrimonio cultural nos plans e proxectos de ordenación municipal” da Consellería de Cultura 

(artigo 3), das Normas Subsidiarias Municipais, e das Normas Subsidiarias Provinciais, 

vixentes ata o momento no concello de Arzúa, que no seu artigo 30.2 fixan unha distancia de 

50 m para elemento etnográficos e de 100 m para elementos da arquitectura relixiosa, civil e 

militar. 

- Procede incorporar os contornos de protección dos elementos protexidos no solo urbano. 

- Solo Urbanizable. Procede modificar a normativa no sentido de recoller unha mellor 

protección dos elementos protexidos en solo urbanizable. 

- Procede modificar a normativa no sentido de recoller os diferentes graos de protección do 

patrimonio arqueolóxico definidos no PXOM. 

- Procede asemade modificar a normativa nos extremos indicados no informe de referencia.  

 

Este documento foi valorado e informado polo Comité Asesor do Camiño de Santiago, en 

xuntanza ordinaria de data de 8 de outubro de 2007, no cal se delegou nos técnicos da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a revisión dos aspectos do Plan Xeral que non se 

acomodaban ó anterior informe da Dirección Xeral. 

 

Os principais criterios eran: revisión da base cartográfica; mantemento dos elementos 

configuradores dos núcleos como camiños, muros espazos baleiros, etc.; redelimitar os 

núcleos do camiño en base á súa morfoloxía; redelimitación das áreas de expansión dos 

núcleos rurais sen crear asentamentos polinucleares nen medrar ó longo do Camiño; 

respectar ámbitos singulares, masas forestais, humidais, regos, etc.;  

Tamén se indicou a necesidade de incluír fichas individualizadas do camiño como elemento 

catalogado coa categoría de B.I.C. e a de catalogar as edificacións tradicionais existentes en 

solo urbano. 

 

A partir deste informe, tal e como se recolle na acta da reunión do Comité do Camiño  

mantivéronse varias reunións cos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio, co fin de acordar 

os termos nos que se introducían as modificacións reclamadas. En base a estas reunións 

foron redelimitados os núcleos de A Peroxa, Boente de Arriba, Boente de Abaixo, O 

Pumariño, Pedrido, Río, Trigás, Ribadiso de Abaixo, Ribadiso de Arriba, Lema de Arriba, O 

Laverco, O Raído, Fondevila, Cortobe, A Peroxa e A Calzada, do Camiño Francés, e O Viso, 

Peceñe e Casaldoeiro do Camiño do Norte, segundo os criterios expostos polos mencionados 

técnicos. Tamén e como continuacións destas reunións foron indicadas por estes as 

edificacións do solo urbano que deberían engadirse ó catálogo. Unha vez acordadas todas 

estas modificacións foron incorporadas ó documento de tramitación. 

 

O informe de alegacións, así como o documento do PXOM que integra este e as 

modificacións derivadas do cumprimento dos informes sectoriais remítese ó concello de 

Arzúa para a súa aprobación provisional. 

 

Unha vez aprobado provisinalmente, o PXOM foi remitido á Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible solicitando o non somentemento do documento a Avaliación 

Ambiental Estratéxica, e á Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Transportes  

para resolver sobre a súa aprobación definitiva. 

 

Con data de 8 de febreiro de 2008 foi emitida resolución da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible decretando a inviabilidade de sometimento do PXOM de Arzúa á 

Avaliación Ambiental Estratéxica, condicionándoa á inclusión no documento dunha serie de 

condicionantes. 

 

Esta resolución foi remitida á Consellería de Política Territorial, que posteriormente emiteu a 

Orde de 9 de maio sobre aprobación definitiva do PXOM de Arzúa no que se resolvía non 

outorgar aprobación definitiva, condicionando esta á inclusión dunha serie de modificacións 

no documento que se estaba a tramitar. 

 

Despois de varias reunións con persoal da devandita Consellería foron introducidas no 

documento as modificacións pertinentes e xustificadas as que en base á orde requirían de 

aportar nova documentación. 
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O documento refundido que incorpora as modificación devanditas é remitido novamente ó 

concello para, unha vez aprobado definitivamente remitilo novamente á consellería para 

aprobación defintiva. 
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CAPÍTULO 2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

Neste capítulo recóllese unha breve referencia á información urbanística presentada na parte 

correspondente do presente documento co fin de detectar os problemas ós que se debería 

dar resposta dende o planeamento municipal. 

 

2.1.- O MEDIO FÍSICO 

 

O concello de Arzúa atópase situado no Sudeste da provincia de A Coruña, lindando cos 

concellos de O Pino, Frades, Boimorto, Melide, Santiso, Viladecruces e Touro. Ten unha 

extensión de 155,5 km2 sobre os que se asenta unha poboación total de 6.676 habitantes 

segundo censo de 2003, e de 6.832 habitantes censados no ano 2001, segundo os datos 

obrantes no Concello, repartidos entre 261 entidades de poboación en 22 parroquias. 

 

A súa principal entidade de poboación é o núcleo urbano de Arzúa con 2.480 hab. (segundo 

censo de 2003). 

 

Do seu relevo habería que destacar que, se ben non se aprecian grandes altitudes nin 

diferencias altimétricas, a excepción dos extremos norte e oeste do municipio, si existen 

zonas de topografía abrupta, como por exemplo na ladeira do río Ulla, con fortes pendentes e 

en contraste con amplos vales de topografía moi favorable. Predomina a pena de tipo 

granítico coexistindo con esquistos e zonas amplas de chairas aluviais nos leitos dos ríos Iso 

e Brandeso. Por outro lado e na cuestión hidrolóxica ademais destes ríos existen dentro do 

termo municipal outros que aínda que de menor caudal como o Mera ou Iso poden causar 

problemas ás poboacións circundantes en períodos de choivas. 

 

En canto a vexetación e cultivos os principais aproveitamentos agrícolas repártense 

uniformemente por todo o termo municipal, sendo fundamentalmente os destinados ao 

consumo do gando os que mais abundan. Non en van atopámonos ante un dos concellos 

máis gandeiros da provincia. Tamén existen pequenos cultivos de horta. En canto ás 

explotacións forestais predomina o piñeiro e a mestura deste con eucalipto. 

 

Debido á topografía favorable e ás boas condicións dos terreos de cultivo para o 

aproveitamento gandeiro a poboación repártese uniformemente por todo o termo municipal, 

con núcleos de pequeno ou medio tamaño e un grande disperso entre estes, que pouco a 

pouco foi colonizando os terreos do entorno inmediato dos núcleos. Fórmanse así conxuntos 

de núcleos, normalmente no centro da parroquia, nas inmediacións da capital parroquial, de 

tamaño considerable constituídos por un continuo edificado entre núcleos de carácter 

tradicional e pechado. 

 

Por outro lado é de destacar o tamaño considerable da capital municipal, con perto de 2.500 

habitantes, tamén ocupando o centro xeográfico do termo municipal, e ocupando unha 

extensión moi grande de terreo debido á dispersión e descontinuo do seu tecido edificatorio. 

 

Polo que respecta ao resto dos asentamentos municipais, situados mais aloxados dos centros 

municipais, se poderían considerar  aldeas rurais de moi reducido tamaño, onde predomina a 

aldea pechada con caserío mesto. 

 

2.2.- PROBLEMAS DERIVADOS DO MEDIO FÍSICO. 

 

O principal problema neste sentido derívase da grande dispersión que presenta a poboación 

galega en xeral, e a de Arzúa en particular, agrupándose en pequenos núcleos esparexidos 

por todo o municipio, o que non impide a presencia de áreas con valor natural, que contan 

con valores ambientais, productivos e paisaxísticos que deben preservarse do proceso 

edificatorio e calquera outro que lesione as características do espacio a protexer. Existen polo 

contrario zonas nas que a edificación, tanto en núcleo como en disperso provocou a práctica 

inexistencia de áreas cun valor natural ou agrícola que non se estima que necesiten ningún 

tipo de protección específica. 

 

Esta situación provoca que na interrelación núcleos rurais-medio físico se produzan afeccións 

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

apreciarse na necesidade de abastecemento de auga a costa de mananciais de ladeira, ou a 

existencia de pozos, calicatas e sondaxes de grande profundidade. Así mesmo, este aspecto 

favorece o problema dos vertidos incontrolados e a contaminación ambiental, que obrigaron a 

adoptar xa medidas correctoras xenéricas. Será necesario establecer medidas correctoras 

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

 

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

Arzúa, farán tomar precaucións nas condicións constructivas dos edificios naqueles terreos 

que poidan presentar problemáticas dos seguintes tipos: 

 

- Litolóxicas: existen áreas que presentan formacións cun grao de alteración superficial 

importante. Iso implica que a capacidade portante destas zonas sexa inferior á pena sana, 

sendo necesario, ó acometer unha obra determinar a potencia da zona alterada, así como 
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a súa capacidade de carga, para estimar se a resistencia do terreo é suficiente para 

soportar as estructuras que sobre este se sitúan. 

 

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

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

terreos con fortes pendentes topográficas e de accesibilidade difícil. 

 

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

en períodos de choivas, e a áreas con posible agresividade por infiltración, o que fai 

necesario o emprego de cimentos especiais. 

 

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

seu percorrido de actuacións que puidesen agredir o seu entorno. 

 

Unha parte do Medio rural atópase en plena producción agropecuaria, a cal hase de protexer 

como sustento de parte da economía municipal. 

 

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

autóctonas, sufriu unha regresión ó longo da historia, por diversas causas, sendo as actuais a 

expansión de especies arbóreas de crecemento rápido e a ruptura co sistema tradicional da 

agricultura, dependendo do bosque como subministro de toxo. 

 

Por último, o plan xeral debe ser respectuoso co actual sistema de núcleos e a estructura 

parroquial, base de organización do ámbito rural do concello, de maneira que constitúa un 

valor engadido e a base para a rexeneración e potenciación dos valores medioambientais do 

concello. A recuperación da arquitectura rural, a posibilidade de ubicación doutras actividades 

compatibles coas da vivenda, o potenciamento do turismo rural e ecolóxico, a creación de 

rutas de sendeirismo e en definitiva a divulgación dos valores naturais do concello deben ser 

un dos obxectivos prioritarios para revitalizar este ámbito. 

 

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

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

 

2.3.- A DEMOGRAFÍA 

 

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

aínda que no caso de Arzúa pode resultar un caso atípico, pois a súa estacionalidade non 

constitúe un reflexo do movemento da poboación e do potencial urbanístico do concello, cun 

incremento de vivendas nos últimos anos notable e coas perspectivas que agora se abren 

coa construcción da autovía Santiago-Lugo, a través da cal se situará a 15 minutos en 

automóbil de Santiago de Compostela. O coñecemento de cuestións tais como a dimensión 

do stock de poboación e a súa evolución histórica, o movemento natural ou os movementos 

migratorios, a estructura de idades e sexos ou a distribución da poboación sobre o territorio é 

de primordial interese á hora de establecer a ordenación física do territorio. 

 

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

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

medida do funcionamento das infraestructuras supramunicipais e do comportamento de 

concellos próximos, sobre todo Santiago, algo que xa se ven demostrando nos últimos anos 

nos que, a pesar de manterse estacionaria a evolución demográfica, o parque de vivendas 

experimentou un considerable incremento. 

 

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

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

núcleos do termo municipal. 

 

Para unha primeira aproximación optouse por considerar a bisbarra administrativa de Arzúa 

como ámbito de estudio da demografía do entorno. Incluímos así dentro deste estudio os 

concellos de Boimorto, O Pino e Touro. 

 

Nas primeiras décadas do século XX a poboación de Arzúa ascendía a case 8.700 

habitantes. Entre 1940 e 1970 a poboación aumenta ata os 10.500 habitantes e é a partir 

deste momento cando comeza a decrecer  debido a un movemento migratorio negativo da 

mocidade cara as grandes cidades. A partir de 1980 e ata a actualidade a situación voltouse 

máis estable, manténdose nun número que abala en torno aos 7.000 habitantes. 

 

2.3.1.- O marco demográfico comarcal. 
 

2.3.1.1.- O estado da poboación. 

 

A poboación de feito da bisbarra, entendendo por esta a agregación dos termos municipais de 

Arzúa, Boimorto, O Pino e Touro, representa no ano 1991 o 0,73% da poboación galega e o 

1,85% da poboación da provincia da Coruña (Cadro nº 1). 

 

Unha das características demográficas da bisbarra de Arzúa é a da súa baixa densidade de 

poboación (Cadro nº 2), moi inferior á media galega e á provincial. O concello coa media mais 
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alta é o de Arzúa con unha media de 42,96 habitantes/Km², media que non chega nin á 

metade da galega (91,99 habitantes/Km²) nin a un tercio da provincial (140,98 

habitantes/Km²). Aínda así, a media do concello é lixeiramente superior á comarcal (38,81 

habitantes/Km²).  

 

Ademais de todo isto, dentro da bisbarra se producen notables diferencias entre as 

densidades dos distintos concellos. Arzúa, próximos aos 43 habitantes/km², é o que conta coa 

densidade mais elevada, como xa se comentou anteriormente, seguido a pouca distancia por 

Touro (40,75 habitantes/km²) e O Pino (37,52 habitantes/km²). O menos poboado é Boimorto 

(30,34 habitantes/km²). 

Cadro nº 1 

Arzúa 9.036 8.708 8.722 8.743 10.396 10.754 10.470 9.064 6.999 6.932 6.832
Boimorto 4.044 4.032 4.193 4.468 5.168 5.477 5.449 5.216 3.181 2.685 2.582
Pino, O 6.232 6.255 6.337 6.832 7.371 7.768 7.495 6.174 5.903 5.282 4.945
Touro 6.678 5.901 6.283 6.617 7.207 7.636 7.774 6.420 5.539 5.029 4.825

% sobre prov. 3,98 3,68 3,60 3,47 3,41 3,31 3,14 2,68 2,00 1,82 1,73

% sobre Galicia 1,31 1,21 1,20 1,20 1,21 1,21 1,20 1,04 0,79 0,73 -

1.9401.910 1.920 1.930 1.9911.950 1.960 1.970 1.9811.900

Participación relativa na comarca (1.900-2.001)

2.001

 

Cadro nº 2 

Arzúa
Boimorto
Pino, O
Touro

Comarca

Prov. Coruña

Galicia

18823

40,75

2720445

82,4 30,342500

91,99

POBLACION DE FEITO SUPERFICIE (km2) DENSIDAD (Hab/km2)

1120814 7949,94

37,51

6676 155,4 42,96

Densidades de Poboación (2.003)

29573,96

4948 131,9
4699

485 38,81

115,3

140,98

 
Cadro nº 3 

Arzúa 9.036 8.708 8.722 8.743 10.396 10.754 10.470 9.064 6.999 6.932 6.832
Boimorto 4.044 4.032 4.193 4.468 5.168 5.477 5.449 5.216 3.181 2.685 2.582
Pino, O 6.232 6.255 6.337 6.832 7.371 7.768 7.495 6.174 5.903 5.282 4.945
Touro 6.678 5.901 6.283 6.617 7.207 7.636 7.774 6.420 5.539 5.029 4.825

Comarca 25.990 24.896 25.535 26.660 30.142 31.635 31.188 26.874 21.622 19.928 19.184

Coruña 653.556 676.708 708.660 767.608 883.090 955.772 991.729 1.004.188 1.083.415 1.096.966 1.108.002

Galicia 1.980.515 2.063.589 2.124.244 2.230.281 2.495.860 2.604.200 2.602.962 2.583.674 2.753.836 2.732.926 -

1.960 1.970 1.981

Evolución da poboación de feito (1.900-2.001)

1.900 1.9501.910 1.920 1.930 1.991 2.0011.940

 

 

 

Cadro nº 4 

Arzúa 100 96,37 96,53 96,76 115,05 119,01 115,87 100,31 77,46 76,72 75,61
Boimorto 100 99,70 103,68 110,48 127,79 135,44 134,74 128,98 78,66 66,39 63,85
Pino, O 100 100,37 101,68 109,63 118,28 124,65 120,27 99,07 94,72 84,76 79,35
Touro 100 88,36 94,09 99,09 107,92 114,35 116,41 96,14 82,94 75,31 72,25

Comarca 100 95,79 98,25 102,58 115,98 121,72 120,00 103,40 83,19 76,68 73,81

P. Coruña 100 103,54 108,43 117,45 135,12 146,24 151,74 153,65 165,77 167,85 169,53

Galicia 100 104,19 107,26 112,61 126,02 131,49 131,43 130,45 139,05 137,99 -

1.9401.900 1.910 1.960

Evolución da poboación de feito (1.900=100)

1.9501.920 1.930 2.0011.970 1.981 1.991

 

2.3.1.2.- Evolución da poboación. 

 

De acordo cos dados do último censo, a poboación de feito da bisbarra a en 2.001 era de 

19.184 habitantes. En 1.900 dita poboación era de 25.990 habitantes (Cadros nº 3 e 4), o que 

supón que nos cento e un anos que separan estas dúas datas a bisbarra perderon por 

distintos motivos (migracións, baixa natalidade, etc.) 6.806 habitantes. 

 

O decrecemento da poboación comarcal pon de relevo a existencia ao longo do presente 

século de movementos migratorios relativamente importantes. 

 

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

 

1900 - 1920 

É unha etapa de certo estancamento demográfico. As cifras de poboación non se manteñen 

estábeis xa que hai unha lixeira diminución da poboación, o que indica que a migración se 

produce nunha cifra próxima á da medra vexetativa. É dicir, emigra, en termos netos, un 
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mínimo de persoas  igual ou lixeiramente superior á diferencia entre nacementos e defuncións 

producidos na bisbarra durante eses vinte anos. 

 

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

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

precisados de forza de traballo para explotar uns recursos naturais imprescindibles para 

sustentar o forte impulso económico que se estaba a producir daquela en Europa. da 

magnitude do éxodo nesta etapa dá idea o feito de que o número total de emigrantes supuxo 

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

 

1920-1930 

Esta etapa se caracteriza por unha certa medra do índice de poboación, polo que aínda que 

se seguiría producindo emigración, a medra vexetativa era superior a esta. 

 

O concello con maior índice de medra nesta década é O Pino, seguido de Boimorto. Arzúa e 

Touro teñen unha medra algo mais controlada, aínda que a súa poboación segue estando por 

embaixo do que tiñan ao comezar o século. 

 

1930 - 1940 

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

económica de 1.929 que abanou a todo o mundo occidental, provocando unha forte recesión 

na demanda de forza de traballo no praza internacional, fundamentalmente en América, 

destino da inmensa maioría da emigración galega. Como consecuencia desapareceu a 

emigración galega e mesmo se produciu un retorno neto dunhas 65.000 persoas. Esta 

situación atopa o seu reflectido na bisbarra de Arzúa. A poboación comarcal experimenta 

unha medra de 3.482 persoas durante esta década, o que supón a maior medra do século. 

Ademais esta situación esténdese a todos os concellos. 

 

1940 - 1970 

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

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

absolutos. Durante os decenios de 1.950 e 1.960 un volume de poboación superior a toda a 

medra vexetativa experimentada durante todos estes anos abandona o país. En total, o 

número de emigrantes no período 1.940-1.970 se aproxima ás seiscentas mil para toda 

Galicia, o que significa que un de cada catro galegos optou pola emigración. 

 

Nas décadas dos 60 e 70, a emigración da comarca diríxese a Europa (Alemaña, Suíza, 

Francia, etc.), e tamén a certos puntos de España, como o País Vasco, Cataluña e na mesma 

comunidade a Santiago, A Coruña, etc. Este acusado fenómeno migratorio, que non 

soamente se deu no municipio de Arzúa, leva consigo un progresivo envellecemento da 

poboación campesiña, que vive, ademais, ancorada nunhas estructuras e técnicas agrícolas 

resistentes a calquera mudo. Como consecuencia da crise económica internacional, se ve 

freada a emigración chegando a desaparecer totalmente a meados da década dos 70. 

 

O panorama demográfico da nosa bisbarra se corresponde a grandes trazos coa situación  

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

conta o seu carácter rural. 

 

Entre 1940 e 1970 a bisbarra perde 3.262 habitantes. Este volume de poboación ten unha 

dimensión por emigración superior á medra vexetativa producido nestes 30 anos, de modo tal 

que o número de habitantes da bisbarra decrece. 

 

No ámbito municipal existen certas diferencias, xa que en todos os concellos a poboación 

descende excepto no de Boimorto, no que mesmo chega a aumentar lixeiramente. 

 

1970 - 1981 

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

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

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

 

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

é  nulo para o conxunto de Galicia. 

 

A situación da nosa bisbarra, aínda gardando un certo paralelismo coa galega, ten perfís 

propios derivados do seu carácter marcadamente rural. En conxunto, a bisbarra perde 6.946 

habitantes. 

 

Desagregados estes datos no ámbito municipal póñense de manifesto importantes 

similitudes. Os catro municipios ven diminuída a súa poboación, sendo o caso mais acusado 

o de Boimorto que chega a perder 2.531 habitantes. Todo iso débese, entre outras causas, á 

emigración da poboación a centros urbanos, deixando as zonas rurais deshabitadas por falta 

duns alicientes suficientemente atractivos que manteñan a estabilidade de poboación en ditas 

zonas. 
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2.3.2.- A demografía municipal. 
 

2.3.2.1.- O estado da poboación. 

 

O municipio de Arzúa conta, segundo censo de 2003 con unha poboación de feito de 6.676 

habitantes (6.932 en 1991, o que implica un decrecemento de tan só o 1,25 % en tan oito 

anos). A densidade de poboación é abondo baixa, 45,18 habitantes/ km2, por embaixo da 

media galega. Das parroquias que compoñen o municipio, Santiago de Arzúa é a mais 

poboada, con 2.429 habitantes, algo menos dun tercio da poboación total (34,60 %). 

Séguenlle as parroquias de Burres e de Dombodán, con 505 (7,20%) e 359 (5,11%) 

habitantes respectivamente. Esta gran diferencia entre a parroquia mais poboada e as 

restantes débese a que o casco de Arzúa capitaliza grande parte da poboación do termo 

municipal.  

 

Aínda que non existe información estatística actualizada da estructura de idades e sexos da 

poboación municipal, é fácil comprobar, vendo as distribucións da poboación dentro do termo 

municipal, como se produce a medra do núcleo urbano e a distribución de novas vivendas 

unifamiliares a todo o longo do concello. A poboación mantense estable, existindo un 

aumento na pirámide correspondente á banda entre os 19 e os 29 anos. 

 

 

2.3.2.2.- Evolución da poboación. 

 

A evolución do stock demográfico municipal tivo ao longo do presente século tres etapas 

decisivas. A poboación mantívose abondo estable, en termos de medra, entre 1900 e 1930, 

producíndose un forte incremento na década seguinte. A partir de aí, o número de habitantes 

mantense estable ata a década dos cincuenta, onde se produce de novo un declive en canto 

ao número de habitantes do concello, de tal forma que en 1991 hai case 2.200 habitantes 

menos que a principios de século. 

 

A pesar disto, o concello dentro da bisbarra é o que mais peso ten, xa que o núcleo mais 

grande de poboación desta se atopa aquí e é o concello con maior número de habitantes. En 

1900 acollía ao 34,76% da poboación da bisbarra, cifra que se foi mantendo constante ao 

longo de todo o século, de tal maneira que en 1991 esta cifra se mantivo nun 34,78%. 

 

 

2.3.2.3.- Evolución e distribución da poboación a escala parroquial. 

 

A poboación do municipio, como toda a poboación de Galicia, está asentada en pequenos 

núcleos que, á súa vez, se agrupan en parroquias, que son circunscricións naturais 

delimitadas por ríos, regatos, corredoiras, montes, camiños, etc., segundo os casos. 

 

A parroquia é «una unidade xeográfica, social e cultural ben delimitada, baseada en só 

normas, costumes e circunscricións tradicionais, que non lle restan, nin moito menos, vigor e 

dinamismo, e segue tendo na actualidade a mesma vixencia que no pasado». 

 

Realízanse varias tarefas durante o ano, en mutua colaboración de todos os veciños dunha 

parroquia, ou dalgúns grupos que viven mais próximos, como son a recollida de herba, a 

semente das patacas, etc. Esta participación e colaboración é total cando se trata de festas 

locais como son as patronais e outras que se consideran como tradicións, cuxo estilo de 

celebración lles identifica e ata lles distingue doutras aldeas ou parroquias. 

 

A través da parroquia se recebe toda unha herdanza cultural do pasado, que non só lle 

configura dunha maneira determinada, se non que a transmite ás súas xeracións posteriores. 

De maneira especial nas zonas rurais de Galicia, a parroquia segue sendo o vínculo mais 

forte de unión e de cultura entre os núcleos de poboación que a compoñen. Abonda analizar 

e observar certos lugares, símbolos, costumes, festas ou romarías parroquiais dunha zona 

determinada, para coñecer o talante das súas xentes. 

 

Hai que recoñecer que a relixiosidade, practicada nestas parroquias aínda con ritos moi 

apotropaicos e tradicionais, foi, tal vez , o elemento mais importante na configuración da devir 

da súa historia. Por iso acostuman ser as igrexas, cos seus retablos e imaxes e outros 
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elementos de carácter relixioso, os monumentos mais destacados de cada parroquia e os que 

hoxe dan testemuño  que foi e segue sendo esa parroquia e os seus fregueses. 

 

O termo municipal de Arzúa abrangue vintedúas parroquias: Arzúa (Santa María), Arzúa 

(Santiago), Boente, Brandeso, Branzá, Burres, Calvos de Sobrecamiño, Campo, A 

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

Tronceda, Viladavil, Vilantime e Viñós 

 

A superficie destas parroquias é moi variable. A mais grande é a de Burres con 15,15 km², 

seguida pola de Oíns e Calvos de Sobrecamiño con 12,8 km², e as mais pequenas a de 

Tronceda e Boente con tan só 3,2 km². O resto das parroquias aínda que de tamaño dispar se 

aproximan abondo á media municipal, cifrándose esta en 6,75 km².  

 

A distribución da poboación no territorio é moi desigual. A parroquia mais poboada é a da 

Santiago de Arzúa, onde se atopa a vila de Arzúa, cunha densidade de poboación de 542,37 

hab/km². No outro extremo, a parroquia menos poboada é a de Tronceda, cunha densidade 

de 14,50 hab/km². Configúrase entón o núcleo de Tronceda como o de menor superficie, 

menor número de habitantes e a mais baixa densidade de poboación. A relación entre a 

superficie das parroquias e o número de habitantes que teñen, así como a relación co 

municipio se pode observar no Cadro nº 6: 

 

Cadro nº 6 

Densidade Número de Densidad de
(Km2) % (hab/Km2) núcleos Núcleos

ARZÚA (Santa María) 8,53 5,5% 361 42,32 17 1,99
ARZÚA (Santiago) 2,37 1,5% 2480 1046,41 5 2,11
BOENTE 1,96 1,3% 165 84,18 6 3,06
BRANDESO 2,41 1,6% 148 61,41 9 3,73
BRANZA 5,75 3,7% 176 30,61 12 2,09
BURRES 15,15 9,8% 474 31,29 19 1,25
CALVOS de SOBRECAMIÑO 12,20 7,9% 217 17,79 12 0,98
CAMPO 7,33 4,8% 121 16,51 13 1,77
CASTAÑEDA 6,97 4,5% 168 24,10 10 1,43
DODRO 6,61 4,3% 96 14,52 11 1,66
DOMBODÁN 6,97 4,5% 332 47,63 18 2,58
FIGUEIROA 2,96 1,9% 77 26,01 7 2,36
LEMA 8,53 5,5% 205 24,03 9 1,06
MAROXO 7,97 5,2% 83 10,41 16 2,01
MELLA 3,90 2,5% 141 36,15 8 2,05
OÍNS 13,19 8,6% 281 21,30 13 0,99
PANTIÑOBRE 7,28 4,7% 235 32,28 15 2,06
RENDAL 9,21 6,0% 321 34,85 16 1,74
TRONCEDA 1,40 0,9% 53 37,86 2 1,43
VILADAVIL 8,35 5,4% 180 21,56 19 2,28
VILANTIME 8,14 5,3% 247 30,34 12 1,47
VIÑÓS 6,96 4,5% 120 17,24 12 1,72

MUNICIPIO 154,14 100% 6681 43,34 261 1,69

ARZUA. Superficie e densidades de poboación por parroquias (2.003).

Superficie Poboación

 

 

A distribución de poboación nas parroquias é a seguinte: 

 

1. A parroquia de Santa María de Arzúa se empraza no centro do municipio, cara o norte, 

lindando coas parroquias de Burres ao oeste, Viladavil ao norte, Rendal ao leste e Arzúa 

(Santiago) ao sur. É a terceira parroquia que mais núcleos ten, con 22, que se distribúen 

principalmente ao leste da AC-284, cun asentamento preferente nos que se atopan preto da 

capital municipal. A media poboacional é de 15 habitantes. De entre eles os mais poboados 

son os núcleos de Seixas, con 78 habitantes e o de Bosende con 63. 

 

2. A parroquia de Santiago de Arzúa, tamén na zona central do concello, destaca por ter o 

único núcleo urbano de poboación, o núcleo da vila de Arzúa, o mais grande de todo o 

municipio que ten 2.480 habitantes (2003). Na actualidade nesta poboación integrase tamén 

os catro núcleos restantes que completan a parroquia. 

 

3. A parroquia de Santiago de Boente limita con Melide e co concello de Santiso. Dentro do 

termo municipal linda ao norte con Figueroa e ao oeste con Vilantime. Pequena, atópase na 

zona este do municipio, e consta de 6 núcleos de poboación, sendo a terceira parroquia que 
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conta con menor número de núcleos, repartidos ao longo do N-547, excepto dous, que se 

atopan cara o sur e rodeados de prados. A media poboacional é de 27 habitantes. Dos seis 

núcleos o mais importante é Boente de Abaixo, con 81 habitantes, o terceiro en importancia 

en todo o municipio Desenvolvese sobre o mesmo Camiño de Santiago, de aí a súa 

importancia. 

 

4. A parroquia de San Lourenzo de Brandeso atópase localizada na zona sur do Concello, 

seguindo a estrada de Arzúa a Vila de Cruces, ao pasar o río Iso. Linda na súa totalidade con 

outras parroquias pertencentes termo municipal: ao oeste con Branzá, ao leste con Maroxo, 

ao norte con Pantiñobre e ao sur con Tronceda e Viñós. Con 10 núcleos sitúase na zona 

intermedia en relación ao resto de parroquias (12). Estes localízanse principalmente ao longo 

da AC-905, cunha densidade nos mesmos de 14 habitantes. Hai que destacar a mais grande, 

Campos, con 49 habitantes. 

 

5. A parroquia de Santa Locaia de Branzá atópase emprazada ao sudoeste, lindando con 

Touro ao oeste. Dentro do termo municipal, limita ao norte con Burres, ao sur con Dombodán 

e ao leste con Pantiñobre e Brandeso e ten 13 núcleos de poboación, ocupando unha 

posición intermedia dentro do municipio. A media é de 13 habitantes por núcleo, e o maior é o 

de Carral tanto en tamaño como en poboación, con 41 habitantes. 

 

6. Ao pasar a vila de Arzúa e seguindo o Camiño de Santiago atopámonos con San Vicenzo 

de Burres, ao oeste do municipio. Linda ao oeste con O Pino e Touro. Dentro do termo 

municipal, linda ao norte con Calvos, ao oeste con Dodro, ao leste con Viladavil, Santiago e 

Lema e ao sur con Pantiñobre e Branzá. É a parroquia mais grande, e é con 20, a segunda 

parroquia que mais núcleos ten, xunto con Viladavil, os cales se distribúen de maneira mais 

ou menos homoxénea aínda que preferentemente apoiados na N-547, e a media de 

poboación neles é de 23 habitantes. Non podemos sinalar un núcleo mais importante que 

outro, pois ao atoparse algúns agrupados ou moi próximos, o seu tamaño non é 

representativo da súa dimensión real. A título anecdótico, xa que o Camiño de Santiago 

discorre por esta parroquia, podemos dicir que no lugar de Preguntoño os peregrinos, ao 

parecer, encontraban certas dificultades para seguir o camiño cara Compostela pois, as 

varias bifurcacións que sufría alá, se emprestaban á confusión. As reiteradas preguntas que 

facían en dito lugar para aclarar as súas dúbidas, contribuíron a que fose «bautizado» con 

ese nome, que aínda hoxe conserva. 

 

7. A parroquia de San Martiño de Calvos de Sobrecamiño se localiza na zona noroeste do 

conxunto do municipio. O seu nome de «Sobrecamiño» fai clara alusión ao Camiño de 

Santiago, en cuxa marxe dereita está situada esta parroquia, a poucos quilómetros de Arzúa. 

Linda ao nordés con Boimorto e dentro do municipio linda ao leste con Viladavil, ao sur con 

Burres e Dodro, ao oeste con Oíns e ao norte con Campo. É unha das mais grandes do 

municipio de Arzúa, só superada por Burres e Oíns. En canto ao número de núcleos sitúase 

entorno á media (12), con unha media de poboación de 18 habitantes por núcleo. Estes 

distribúense principalmente ao longo da estrada CP-0604. O mais grande deles é o de Orxal, 

con 45 habitantes, seguido polos de Igrexa e Sesar, os cales roldan a trintena de habitantes. 

 

8. No extremo norte do municipio está a parroquia de San Estevo do Campo, que a tradición 

tamén relaciona coas peregrinacións xacobeas xa que en Campo facían a última noite, ou 

parada, os romeiros que, desviándose do Camiño Francés, vía Sobrado, se dirixían a 

Santiago. Linda ao norte con Frades e Boimorto, estando municipios e parroquia separados 

polo río Tambre.  Ao leste linda con O Pino. Dentro do termo municipal linda ao sur con Oíns 

e Calvos. En comparación co resto das parroquias ocupa un posto intermedio no referinte a 

superficie, e consta de catorce núcleos de poboación, cunha media de 8 habitantes. O núcleo 

mais grande é Goimil con 26 habitantes. 

 

9. Santa María de Castañeda, parroquia situada no Camiño de Santiago e citada polo 

Calixtino como lugar onde había uns importantes fornos de cal nos que cocían as pedras que 

traían os peregrinos desde Triacastela como penitencia que voluntariamente se impuxeran, e 

coas que entón contribuirían á obra da Basílica compostelán. Ubicada no extremo leste, limita 

ao norte co veciño municipio de Melide. Dentro do termo municipal linda ao leste e surleste 

con Figueroa, ao sur con Vilantime e ao oeste e sudoeste con Rendal sendo unha parroquia 

de tamaño medio. Consta de 10 núcleos de poboación, sendo por tanto unha das que menos 

teñen, cunha media de 16 habitantes A distribución de poboación dentro da parroquia é moi 

desigual, aínda que a ambos lados da estrada se agrupan varios núcleos para formar unha 

unidade. Podemos encadrar a Fraga Alta como asentamento preferinte e carácter principal, 

con 55 habitantes. 

 

10. Limitando co concello de O Pino, atópase localizada na zona noroeste do Concello a 

parroquia de Santa María de Dodro. Dentro do termo municipal linda ao norte con Calvos de 

Sobrecamiño, con Oíns ao noroeste e oeste e con Burres ao leste e ao sur. É unha das 

parroquias de tamaño medio e con 12 núcleos sitúase na zona intermedia en relación ao 

resto de parroquias, cunha densidade media que non chega os 10 habitantes. Estes núcleos 

localízanse principalmente no cuadrante noroeste e repartidos de forma mais ou menos 

homoxénea, concentrándose cara o centro, sendo a aldea mais poboada a de Currais, con 29 

habitantes. 
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11. San Cristovo de Dombodán atópase localizada na zona sur do Concello, lindando con 

Touro e a provincia de Pontevedra, co río Ulla entre ambas. Dentro do termo municipal linda 

ao noroeste con Branzá e ao nordés con Tronceda. É unha das parroquias de maior tamaño 

Consta de 20 núcleos que se reparten unha poboación de 332 habitantes cunha media por 

núcleo de 16 habitantes. A maior das aldeas é a de As Hortas, con 79 habitantes. 

 

12. A parroquia de San Paio de Figueroa localízase na zona mais ao leste do Concello, 

lindando co de Melide. Dentro do termo municipal linda ao noroeste con Castañeda, ao 

sudoeste con Vilantime e ao surleste con Boente. Consta de 8 núcleos, das parroquias que 

menos teñen, repartidos na zona noroeste e apoiados nas vías de titularidade municipal. A 

media de poboación é de 9 habitantes por núcleo, sendo os mais grandes o de Vilar e A 

Fonte Prata, con 18 habitantes. 

 

13. A parroquia de San Pedro de Lema, en outro tempo a principal da vila de Arzúa, está 

hoxe unida administrativamente á de Santiago, unión que tamén se dá na maioría dos seus 

grupos de poboación que son unha prolongación da vila ao longo da estrada que vai cara Vila 

de Cruces. Atópase emprazada no centro, e limita ao norte con Arzúa (Santiago), ao nordés 

con Rendal, ao leste con Vilantime, ao sur con Maroxo e Pantiñobre e con Burres ao oeste. É 

a quinta parroquia mais grande do municipio, e conta con 9 núcleos de poboación, sendo 

unha das parroquias que menor número ten. Estes se distribúen apoiándose en vías que 

parten da AC-905 e moi próximos a esta na zona sur. A media de poboación é de 22 

habitantes. A aldea que ten mais é a de Lema de Arriba, con 41 habitantes, seguida pola de 

Lema de Abaixo 38. 

 

14. A parroquia de Santa María de Maroxo emprázase cara o surleste do Municipio. Dentro 

do termo municipal, linda ao norte con Vilantime e Lema, ao leste con Vilantime, ao oeste con 

Brandeso e Lema e ao sur con Viñós, separados polo río Iso. É unha das parroquias mais 

pequenas e consta de 16 núcleos de poboación, polo que se atopa nunha zona intermedia en 

relación ao resto das parroquias. Estes distribúense principalmente na zona sur. A densidade 

media nestes é de 16 habitantes, e o núcleo mais grande é o de Vilar, con 30 habitantes. 

 

15. A parroquia de San Pedro de Mella está situada a catro quilómetros de Arzúa, seguindo a 

estrada que vai a Boimorto. Localízase cara o norte, lindando con Melide e Boimorto. Dentro 

do termo municipal linda ao oeste con Rendal ao sueste e con Viladavil ao sudoeste. De 

pequeno tamaño, nela os seus oito núcleos repártense unha poboación de 141 habitantes, o 

cal representa unha media de 17 habitantes por aldea. Estes núcleos atópanse repartidos ao 

longo da AC-284, no centro da parroquia, excepto dous illados, un no norte na raia con 

Boimorto e o outro no oeste tocando con Melide. De entre eles destaca Torneiros con 46 

habitantes. 

 

16. A parroquia de San Cosme de Oíns é a parroquia situada mais ao oeste de todo o 

Municipio, lindando ao oeste, ao norte e ao sur con O Pino. Dentro do termo municipal linda 

ao norte con Campo e ao leste con Calvos de Sobrecamiño e con Dodro. É unha das maiores 

parroquias, e conta con 13 núcleos, sendo isto un termo medio na totalidade do municipio. 

Ubícanse no centro catro núcleos importantes, un a continuación de outro e unidos entre si ao 

longo dunha vía; mentres que o resto dos núcleos se apoian sempre en algunha das vías e se 

volcan mais en si mesmos. A maioría sitúanse nunha franxa ao leste que discorre de norte a 

sur. A media de poboación de 21 habitantes. Os que contan con maior número deles son 

Beis, Fruzo e Seixas. Salvo Beis que conta con 60 habitantes, os demais roldan os corenta 

habitantes. 

 

17. A parroquia de San Estevo de Pantiñobre está a catro quilómetros de Arzúa, seguindo a 

estrada a Vila de Cruces e desviándose á altura do lugar de Carballos Altos. Situada cara o 

sudoeste do municipio é unha parroquia de tamaño medio. Dentro do termo municipal linda 

ao oeste con Branzá, ao sur con Branzá e Brandeso, ao leste con Brandeso e Lema e ao 

norte con Lema e Burres. Con 15 núcleos é das que conta con mais, en relación ao resto de 

parroquias, cunha media de 15 habitantes. Estes núcleos localízanse na zona central, 

distribuídos uniformemente e cara o norte, ficándose sen núcleos de poboación as zonas 

dedicadas a uso forestal. Podemos identificar Rial con 46 habitantes e Fondevila con 44 como 

os núcleos mais destacados. 

 

18. Santa María de Rendal, parroquia tamén situada no Camiño de Santiago, está localizada 

no leste do municipio e linda ao nordés con Melide. Dentro do termo municipal, linda ao 

noroeste coa Mella, ao oeste con Viladavil, Santa María, Arzúa (Santiago) e Lema, ao sur con 

Vilantime e con Castañeda ao leste. Ten un tamaño medio, e con 17 núcleos é a cuarta en 

relación ao resto de parroquias. Estes distribúense principalmente na zona norte e centro con 

14 aldeas. Teñen unha media de poboación de 18 habitantes por aldea, destacando entre 

elas Ribadiso con 95 habitantes. 

 

19. A parroquia de Santa María de Tronceda atópase emprazada ao sur, lindando con 

Santiso. Dentro do termo municipal, limita ao norte con Brandeso, ao oeste con Dombodán e 

ao leste con Viñós. É a parroquia mais pequena do municipio, a cal  ten dous núcleos de 

poboación, sendo a que menos ten dentro do municipio, e cunha media de 26 habitantes. O 

núcleo maior é o de Tronceda a Nova, con 35 habitantes, mentres que Tronceda a Vella ten 

só 18. 
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20. Santa María de Viladavil se atopa emprazada ao norte, lindando co Concello de Boimorto. 

Dentro do termo municipal, limita ao leste coa Mella e Rendal, ao sur con Santa María, ao 

sudoeste con Burres e ao oeste con Calvos de Sobrecamiño e ten unha grande extensión. O 

número de núcleos é de 19, ocupando as primeiras posicións dentro do municipio. A maioría 

dos núcleos atópanse abondo agrupados e se sitúan nunha posición case central respecto á 

totalidade da parroquia, entre as dúas vías provinciais. Ademais catro asentamentos de 

menor tamaño apóianse ao longo da AC-284. A media poboacional de 9 habitantes. Os 

núcleos mais grandes son os de Sobrado e A Paínza, en torno aos 30 habitantes. 

 

21. A parroquia de San Pedro de Vilantime se empraza cara o leste do Municipio, lindando ao 

leste co Concello de Santiso. Dentro do termo municipal, linda ao norte con Castañeda e 

Rendal, ao nordés con Figueroa e Boente, ao oeste con Lema e Maroxo e ao sur con Viñós. 

É a quinta parroquia mais grande, na cal localízanse 12 aldeas, a maioría abondo pequenas e 

distribuídas polo centro, en tres zonas, con varios núcleos agrupados en cada unha delas 

cadrando cos chans mais fértiles, ademais dalgún núcleo mais illado e pequeno no norte. A 

media de poboación é de 20 habitantes por aldea, e a maior delas é a de Filgueira, con 80 

habitantes. 

 

22. San Pedro de Viñós atópase localizada na zona sur do Concello, lindando con Santiso e 

separada del polo río Ulla. Dentro do termo municipal linda ao norte con Maroxo e Brandeso, 

ao leste con Vilantime e o Concello de Santiso e ao oeste con Tronceda. É unha das 

parroquias de tamaño medio en onde se localiza parte do encoro de Portodemouros. Con 13 

núcleos é das que conta con maior número respecto ao resto de parroquias. Estes 

distribúense de forma homoxénea, excepto na zona mais ao leste, en onde non atopamos 

ningún. A media de poboación de 9 habitantes. Todos eles son moi pequenos, sendo o mais 

grande o de O Seixo, o cal  conta con 25 habitantes. 

 

Os núcleos do termo municipal ordenados por parroquias e coa poboación correspondente 

son por tanto os seguintes: 

 

Estudio comparativo da poboación por parroquias e entidades:  

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Bosende 4,0 65 63 96,92 E.
Capelán 1,5 11 10 90,91 R.
Covelo, O - - - - -
Cruceiro, O - - - - -
Fonte, A 1,0 3 2 66,67 F.R.
Fonxe 0,5 37 36 97,30 E.
Foxado 1,0 10 9 90,00 R.
Fraga, A 0,5 1 8 800,00 F.P.
Igrexa, A/San Salvador 0,3 - 12
Outeiro 3,0 26 18 69,23 F.R.
Paxe 1,5 - - - -
Pazo, O 2,0 4 8 200,00 F.P.
Piñeiral, O 1,5 22 33 150,00 F.P.
Rascados, Os 2,0 2 0 0,00 F.R.
Reboredo, O 2,0 5 3 60,00 F.R.
Ribadiso 0,5 8 8 100,00 E.
S. Salvador 1,0 10 0 0,00 F.R.
Seixas 1,5 69 78 113,04 P.
Tosta, A 2,0 - - - -
Viso 1,0 31 31 100,00 E.

SANTA MARIA DE ARZUA

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - 1 1 -
Entre 0 y 50 5 2 3 - 3

TOTAL 5 2 4 1 3

POB. NÚCLEOS F.R R E P

SANTA MARÍA DE ARZÚA

F.P
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ÍNDICE CARÁCTER

Arzúa - 2105 2480 117,81 F.P.
Barrosas, As - - - - -
Laverco, O - - - - -
Río Vello, O - - - - -
Teiraboa - - - - -

SANTIAGO DE ARZUA

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - 1
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 - - - - -

TOTAL 0 0 0 0 1

F.PF.R R E P

SANTIAGO DE ARZÚA

POB. NÚCLEOS

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Boente de Abaixo 11,0 101 81 80,20 F.R.
Boente de Arriba 11,5 50 29 58,00 F.R.
Martulo 9,0 13 9 69,23 F.R.
Outeiro 11,0 27 28 103,70 E.
Pazos, Os 9,0 3 9 300,00 F.P.
Peroxa, A 9,0 2 9 450,00 F.P.

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

BOENTE (SANTIAGO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

 
 

 

 

 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 1 - - - -
Entre 0 y 50 2 - 1 - 2

TOTAL 3 0 1 0 2

POB. NÚCLEOS F.R

BOENTE (SANTIAGO)

R E P F.P
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ÍNDICE CARÁCTER

Bustelo 5,0 22 25 113,64 P.
Campos, Os 6,0 53 49 92,45 R.
Casal de Abaixo, O 5,5 18 13 72,22 F.R.
Casal de Arriba, O 5,0 8 5 62,50 F.R.
Cimadevila 5,5 22 24 109,09 P.
Covelo, O - - - - -
Garmalla, A 5,0 8 8 100,00 E.
Igrexa, A 5,0 8 8 100,00 E.
Monteiros, Os 5,0 10 11 110,00 P.
Piñeiro, O 5,0 5 5 100,00 E.

BRANDESO (SAN LOURENZO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 2 1 3 3 -

TOTAL 2 1 3 3 0

F.R R E P F.P

BRANDESO (SAN LOURENZO)

POB. NÚCLEOS

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Baiobre 9,0 16 16 100,00 E.
Bar 7,0 2 1 50,00 F.R.
Branzá 8,0 22 18 81,82 F.R.
Branzailla 8,5 5 5 100,00 E.
Carral 7,5 48 41 85,42 R.
Catro ventos, Os 7,5 - - - -
Cornado 8,0 6 6 100,00 E.
Coto, O 6,5 25 21 84,00 F.R.
Follenza 7,0 6 7 116,67 F.P.
Igrexa, A 8,0 27 26 96,30 E.
Loureiros 9,0 18 19 105,56 P.
Piñeiro, O 7,5 2 2 100,00 E.
Retorno 7,0 16 14 87,50 R.

BRANZÁ (SANTA LOCAIA)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

 

 

 

 

 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 3 2 5 1 1

TOTAL 3 2 5 1 1

POB. NÚCLEOS F.R

BRANZÁ (SANTA LOCAIA)

E P F.PR
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ÍNDICE CARÁCTER

Bebedeiro, O 3,5 - - - -
Buratas, As 7,0 3 3 100,00 E.
Calzada, A 6,5 61 56 91,80 R.
Castro, O 5,0 33 33 100,00 E.
Cortobe 4,0 56 53 94,64 R.
Cruceiro, O 5,5 60 67 111,67 P.
Curiscada, A 3,5 14 17 121,43 F.P.
Fondevila 3,0 9 8 88,89 R.
Fontelas 3,5 21 20 95,24 E.
Igrexa, A 5,3 43 30 69,77 F.R.
Pazos, Os 3,0 14 12 85,71 R.
Penedos, Os 3,0 7 6 85,71 R.
Peroxa, A 4,0 11 11 100,00 E.
Pregontoño 2,5 47 39 82,98 F.R.
Quintás, As 4,0 16 19 118,75 F.P.
Raído 2,0 25 21 84,00 F.R.
Rourís 7,0 29 27 93,10 R.
Salmonte 8,0 36 34 94,44 R.
Sebio 4,5 19 18 94,74 R.
Uceira, A 5,0 - - - -

BURRES (SAN VICENZO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - 2 - 1 -
Entre 0 y 50 3 6 4 - 2

TOTAL 3 8 4 1 2

RPOB. NÚCLEOS F.R PE F.P

BURRES (SAN VICENZO)

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Aquelcabo 8,5 4 4 100,00 E.
Calvos 8,0 25 23 92,00 R.
Codeseira, A 7,0 9 8 88,89 R.
Igrexa, A 8,5 35 30 85,71 R.
Mañas, Os 6,0 3 2 66,67 F.R.
Muiños da Mera, Os 8,5 - - - -
Orxal 8,5 42 45 107,14 P.
Pena, A 8,0 10 11 110,00 P.
Sebio, O 7,5 16 18 112,50 P.
Sesar 10,0 33 35 106,06 P.
Soutullo 8,0 18 18 100,00 E.
Xibeirós 8,0 27 23 85,19 R.

CALVOS DE SOBRECAMIÑO (SAN MARTIÑO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 1 3 2 4 -

TOTAL 1 3 2 4 0

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P

CALVOS DE SOBRECAMIÑO (SAN MARTIÑO)
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ÍNDICE CARÁCTER

Alto de Goimil 10,5 - - - -
Carballeira, A 9,5 - - - -
Cinco Calles, As 9,0 7 5 71,43 F.R.
Denoi 9,8 11 10 90,91 R.
Fucarelos 8,0 12 13 108,33 P.
Gandarón, O 9,0 5 6 120,00 F.P.
Goimil 10,0 29 26 89,66 R.
Igrexa, A 9,0 10 10 100,00 E.
Lameiro 9,0 9 9 100,00 E.
Outeiro 9,0 11 13 118,18 F.P.
Pazo, O 9,0 1 1 100,00 E.
Quintás, As 8,5 15 12 80,00 F.R.
Samil 9,0 12 10 83,33 F.R.
Toande 10,0 6 6 100,00 E.

CAMPO (SAN ESTEVO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 3 2 4 1 2

TOTAL 3 2 4 1 2

CAMPO (SAN ESTEVO)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Doroña 5,0 31 30 96,77 E.
Faraldo, O 6,0 - - - -
Fraga Alta, A 7,0 61 55 90,16 R.
Pedrido, O 5,5 6 4 66,67 F.R.
Pena, A 5,0 27 23 85,19 R.
Portela, A 5,0 43 41 95,35 E.
Pumar, O 6,0 5 3 60,00 F.R.
Pumariño, O 7,0 - - - -
Río, O 6,0 8 9 112,50 P.
Sedor 5,5 5 3 60,00 F.R.

CASTAÑEDA, A (SANTA MARÍA)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - 1 - - -
Entre 0 y 50 3 1 2 1 -

TOTAL 3 2 2 1 0

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P

CASTAÑEDA, A (SANTA MARÍA)
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ÍNDICE CARÁCTER

Carballido 5,0 13 11 84,62 F.R.
Casal, O 4,5 5 5 100,00 E.
Casanova, A 6,0 - - - -
Currás 5,0 29 23 79,31 F.R.
Fonte Outeiro 5,5 15 8 53,33 F.R.
Igrexa, A 5,0 4 2 50,00 F.R.
Oís 5,5 10 7 70,00 F.R.
Pazo, O 6,0 15 14 93,33 R.
Ramil 5,5 7 5 71,43 F.R.
Reboredo, O 4,0 5 5 100,00 E.
Vila de Suso 6,0 10 9 90,00 R.
Xixirín 5,0 5 7 140,00 F.P.

DODRO (SANTA MARÍA)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 6 2 2 - 1

TOTAL 6 2 2 0 1

DODRO (SANTA MARÍA)

EPOB. NÚCLEOS F.R R P F.P

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Agra de Pares, A 9,0 - - - -
Casal de Arriba 9,0 20 24 120,00 F.P.
Casal de Souto 9,5 - - - -
Dombodán 9,0 20 18 90,00 R.
Empalme 11,0 - - - -
Gomesende 10,5 24 21 87,50 R.
Gramil 9,0 24 19 79,17 F.R.
Hortas, As 11,0 86 79 91,86 R.
Nabás 7,5 19 19 100,00 E.
Outeiro 9,5 23 18 78,26 F.R.
Pedreira, A 8,5 44 40 90,91 R.
Pedreiriña, A 9,0 - - - -
Ponte San Xusto 10,5 - - - -
Portodemouros 12,0 22 18 81,82 F.R.
Remesil 8,0 13 14 107,69 P.
Torre, A 8,0 31 30 96,77 E.
Trasbar 8,0 28 29 103,57 E.
Trasmonte 8,5 5 3 60,00 F.R.
Viso, O 7,5 - - - -
Xesteira, A 9,5 - - - -

DOMBODÁN (SAN CRISTOVO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 4 4 3 1 1

TOTAL 4 4 3 1 1

DOMBODÁN (SAN CRISTOVO)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P

 



EXCMO. CONCELLO DE ARZÚA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  
 

24

 

ÍNDICE CARÁCTER

Carrizal, O 7,5 5 5 100,00 E.
Curro, O 8,0 13 14 107,69 P.
Fonte Prata, A 7,5 18 18 100,00 E.
Fontela, A 8,5 - - - -
Outeiro de Abaixo 8,0 11 5 45,45 F.R.
Outeiro de Arriba 7,5 24 17 70,83 F.R.
San Paio 7,5 - - - -
Vilar 9,0 18 18 100,00 E.

FIGUEIROA (SAN PAIO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 2 - 3 1 -

TOTAL 2 0 3 1 0

R P F.P

FIGUEIROA (SAN PAIO)

EPOB. NÚCLEOS F.R

 

ÍNDICE CARÁCTER

Barros 2,0 31 34 109,68 P.
Carballos Altos 2,0 - - - -
Cruz de Pastoriza, A 2,0 26 23 88,46 R.
Lema de Abaixo 2,0 40 38 95,00 R.
Lema de Arriba 2,0 40 41 102,50 E.
Magolán 2,0 10 7 70,00 F.R.
Pastoriza a Nova 2,5 37 35 94,59 R.
Pastoriza a Vella 2,5 30 26 86,67 R.
Ponte Lema 3,0 1 1 100,00 E.

LEMA (SAN PEDRO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 1 4 2 1 -

TOTAL 1 4 2 1 0

LEMA (SAN PEDRO)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P
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ÍNDICE CARÁCTER

Cal, A 4,5 14 12 85,71 R.
Castrillón 5,5 - - - -
Escalleiro, O 5,5 19 18 94,74 R.
Fondevila 5,0 2 2 100,00 E.
Fonte da Vila 5,0 - - - -
Fontelas 5,5 - - - -
Igrexa, A 5,0 - 4 - -
Masusao 5,0 - 2 - -
Outeiro, O 5,5 - - - -
Pena, A 6,3 - - - -
Penedo, O 4,0 15 14 93,33 R.
Pumar, O 5,5 - 5 - -
San Miguel 3,5 2 3 150,00 F.P.
San Migueliño 4,0 6 7 116,67 F.P.
Vilar, O 4,5 30 24 80,00 F.R.
Xunqueira, A 4,5 7 6 85,71 R.

MAROXO (SANTA MARÍA)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 1 4 1 - 2

TOTAL 1 4 1 0 2

R P F.P

MAROXO (SANTA MARÍA)

EPOB. NÚCLEOS F.R

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Casanova, A 7,5 16 20 125,00 F.P.
Gosteres 6,0 18 18 100,00 E.
Igrexa, A 6,5 20 16 80,00 F.R.
Pazos 5,5 22 19 86,36 R.
Pedral, O 7,0 16 4 25,00 F.R.
Portela, A 6,0 12 11 91,67 R.
Requeixo 7,0 7 7 100,00 E.
Torneiros 6,0 54 46 85,19 R.

MELLA, A (SAN PEDRO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 2 3 2 - 1

TOTAL 2 3 2 0 1

MELLA, A (SAN PEDRO)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P
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ÍNDICE CARÁCTER

Beis 11,0 72 60 83,33 F.R.
Campos, Os 12,5 - - - -
Ferradal 12,0 41 31 75,61 F.R.
Filgueira 9,0 14 13 92,86 R.
Fraga, A 13,0 10 13 130,00 F.P.
Fruzo 12,0 46 46 100,00 E.
Igrexa, A 10,5 - - - -
León de Abaixo 12,5 10 10 100,00 E.
León de Arriba 9,5 24 23 95,83 E.
Manedo 9,5 23 23 100,00 E.
Pumar, O 10,5 8 7 87,50 R.
Seixas 10,0 44 34 77,27 F.R.
Vilamoura, A 10,0 17 21 123,53 F.P.

OÍNS (SAN COSME)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 1 - - - -
Entre 0 y 50 2 2 4 - 2

TOTAL 3 2 4 0 2

R P F.P

OÍNS (SAN COSME)

EPOB. NÚCLEOS F.R

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Corredoiras, As 6,5 14 12 85,71 R.
Curuxeiras, As 7,0 9 10 111,11 P.
Devesa, A 8,0 24 23 95,83 E.
Fondevila 5,0 41 44 107,32 P.
Igrexa, A 7,0 4 4 100,00 E.
Pantiñobre 6,5 10 10 100,00 E.
Pedride 7,0 5 5 100,00 E.
Pousada 6,5 14 13 92,86 R.
Pumar, O 6,0 4 4 100,00 E.
Rial, O 4,0 53 46 86,79 R.
Riba, A 3,5 31 25 80,65 F.R.
Ronfes 4,0 - - - -
Sisto, O 8,0 23 22 95,65 E.
Trasfontao 4,5 4 4 100,00 E.
Vilar 3,0 18 13 72,22 F.R.

PANTIÑOBRE (SANTO ESTEVO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 2 3 7 2 -

TOTAL 2 3 7 2 0

PANTIÑOBRE (SANTO ESTEVO)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P
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ÍNDICE CARÁCTER

Bascuas 4,5 9 9 100,00 E.
Carballo, O 4,0 15 13 86,67 R.
Casal, O 5,0 19 18 94,74 R.
Castromil 6,0 24 22 91,67 R.
Fonte Alvite 3,5 - - - -
Fucarelos 5,5 5 6 120,00 F.P.
Gato, O 3,0 17 10 58,82 F.R.
Guldrís 2,5 49 48 97,96 E.
Outarelo 5,0 12 8 66,67 F.R.
Pazo, O 5,0 42 36 85,71 R.
Porfia, A 5,5 6 5 83,33 F.R.
Reboira, A - - - - -
Rendal de Abaixo 6,0 21 18 85,71 R.
Ribadiso de Abaixo 2,5
Ribadiso de Arriba 2,8
Traseirexe 3,0 31 27 87,10 R.
Trigás 3,5 7 6 85,71 R.

RENDAL (SANTA MARÍA)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

91 95 104,40 E.

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - 1 - -
Entre 0 y 50 3 7 2 - 1

TOTAL 3 7 3 0 1

RENDAL (SANTA MARÍA)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Tronceda a Nova 8,5 39 35 89,74 R.
Tronceda a Vella 8,0 19 18 94,74 R.

TRONCEDA (SANTA MARÍA)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 - 2 - - -

TOTAL 0 2 0 0 0

TRONCEDA (SANTA MARÍA)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P
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ÍNDICE CARÁCTER

Abruñedo 4,0 11 11 100,00 E.
Cabana, A 4,5 5 1 20,00 F.R.
Cañota, A 2,0 5 5 100,00 E.
Casaldoeiro 3,5 15 14 93,33 R.
Castrillón 4,0 8 8 100,00 E.
Castro, O 3,0 10 6 60,00 F.R.
Faxil 3,0 10 10 100,00 E.
Friosende 3,5 13 10 76,92 F.R.
Lindeiros, Os 4,0 5 1 20,00 F.R.
Paínza, A 3,0 40 32 80,00 F.R.
Pazo, O 4,0 3 3 100,00 E.
Peceñe 3,0 15 17 113,33 P.
Riba, A 2,5 7 8 114,29 P.
Sobrado 4,0 30 28 93,33 R.
Souto, O 3,0 2 1 50,00 F.R.
Souto Loural 3,5 5 4 80,00 F.R.
Trapa, A 4,0 2 2 100,00 E.
Valiña, A 3,0 4 3 75,00 F.R.
Vilanova 2,5 16 16 100,00 E.

VILADAVIL (SANTA MARÍA)

DISTANCIA Á 
CAPITAL 

MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003NÚCLEO

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 8 1 7 2 -

TOTAL 8 1 7 2 0

VILADAVIL (SANTA MARÍA)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P

 

 

ÍNDICE CARÁCTER

Aquelcabo 5,5 14 10 71,43 F.R.
Barros 6,0 37 40 108,11 P.
Casa do Monte, A 7,0 4 3 75,00 F.R.
Filgueira 6,0 86 80 93,02 R.
Igrexa, A 4,0 11 9 81,82 F.R.
Montelongo 5,5 15 12 80,00 F.R.
Pedrosa 6,0 40 34 85,00 F.R.
Pela 6,0 24 23 95,83 E.
Pique, O 5,5 6 4 66,67 F.R.
San Miguel 6,0 8 3 37,50 F.R.
Vilasuso 6,0 18 16 88,89 R.
Volteiro 5,5 18 13 72,22 F.R.

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

VILANTIME (SAN PEDRO)

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - 1 - -
Entre 0 y 50 8 2 - 1 -

TOTAL 8 2 1 1 0

VILADAVIL (SANTA MARÍA)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P
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ÍNDICE CARÁCTER

Carballeira, A 7,0 8 8 100,00 E.
Casanova, A 7,5 10 12 120,00 F.P.
Covas 7,0 4 2 50,00 F.R.
Fabal, O 7,5 9 9 100,00 E.
Igrexa, A 7,5 10 12 120,00 F.P.
Ourís 6,5 22 15 68,18 F.R.
Ramil 7,0 18 17 94,44 R.
Seixo, O 8,5 29 25 86,21 R.
Sesa de Abaixo 8,5 - - - -
Sesa de Arriba 8,5 6 6 100,00 E.
Souto, O 7,5 2 2 100,00 E.
Ventorrillo 7,0 14 8 57,14 F.R.
Vila do Fondo 10,0 10 8 80,00 F.R.

VIÑÓS (SAN PEDRO)

NÚCLEO
DISTANCIA Á 

CAPITAL 
MUNICIPAL

CENSO 
1.996

CENSO 
2.003

 
 

> 100 HAB - - - - -
Entre 51 y 100 - - - - -
Entre 0 y 50 4 2 4 - 2

TOTAL 4 2 4 0 2

VIÑÓS (SAN PEDRO)

POB. NÚCLEOS F.R R E P F.P

 

 

2.3.3.-  Poboación de feito 
 

O movemento natural da poboación de Arzúa ven determinado polos seguintes parámetros: 

 

Taxa de natalidade: Comeza con valores próximos ao 18% en 1950, atinxindo en 

1972 o mínimo con 7.38%, sendo a partir deste ano ascendente, chegando a 

14.68% en 1981 e descendo de novo ate atinxir o 5% en 1995.  

 

Taxa de mortalidade: Mantense abondo estable durante todo o período, atinxindo o 

9.49% en 1981. 

 

Medra vexetativa: Entre 1950 e 1970 ten un valor aproximado do 9%, despois 

descende ate ser negativo nos anos 1972 e 1973, para aumentar en 1981 ate 

un 4.5%. 

 

1.970 9.604 Menos de 15 anos 16,86%
Homes 3.464 1.981 6.999 De 15 a 64 anos 64,20%
Mulleres 3.557 1.986 7.364 Más de 65 anos 18,94%
Total 7.021 1.999 7.021

43,14
22
276

EVOLUCIÓN E ESTRUCTURA DA POBOACIÓN

HABIT.

Nº. entidades de poboación
Número de parroquias

ESTRUCTURA POR IDADES

Densidade (hab/km²)

POBOACION AÑOS

 
 

Pirámides de poboación: 
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Na pirámide municipal de 1996, o brazo mais longo corresponde ás idades de 19 a 29 anos, 

destacando tamén os comprendidos entre os 10-19 anos e os 29-39 anos. Trátase de 

poboación que se asenta no concello desde idades moi cedas. Estaríamos ante unha 

pirámide de sociedades estabilizadas, con importantes efectivas en idade activa, menor 

medra da natalidade e naturalmente non se dá o relevo xeracional. Sen embargo non 

estamos ante un tipo clásico de poboación regresiva, xa que a base é mais ancha que o 

cume o que indica que a poboación maior de 60 anos é menor que os xoves, dando lugar a 

unha poboación con características relativamente xoves. Isto pódese observar na medra 

positiva, aínda que se trate dunha medra moderada. 

 

Facendo unha análise da estructura da poboación sobre as mostras tomadas, observamos 

que tanto no campo como na cidade existe un envellecemento da poboación, sendo mais dun 

13.5 % aquela que supera os 60 anos. No caso de que se tomen os 50 anos como limite, 

supérase a barreira do 25 %. Desde os 10 aos 50 anos a pirámide sobe case recta, existindo  

un bico poboacional nas idades de 19 a 29 anos (os nacidos entre os anos 1970-1980). Esta 

banda de poboación supón un 16,1 % do total.  

 

En canto á división da poboación por sexos,  é similar o número de homes que de mulleres, 

existindo en xeral maioría de homes que de mulleres excepto a partir dos 70 anos, no que as 

mulleres son maioría en mais dun 1%, debido a que a súa media de idade é superior á deles. 

Tamén o número de mulleres é superior ao de homes nun 0,5 %, na franxa de idade dos 50 

aos 60 anos. No resto das idades os homes superan en número ás mulleres nun 0,8 % . Nas 

idades nas que a diferencia é maior é dos 40 aos 50 anos, onde a diferencia chega a ser dun 

1,4 %, diminuíndo a diferencia a medida que se descende pola pirámide, de tal maneira que 

dos 0 aos 9 anos a diferencia entre número de homes e mulleres é  dun 4 %. 

 

2.4.- PROBLEMAS DERIVADOS DA DEMOGRAFÍA MUNICIPAL 

 

O problema demográfico mais importante a contemplar, é o do xeral do país relativo ao 

envellecemento da poboación cun crecemento vexetativo moi baixo. 

 

Hai que sinalar que a distribución da poboación no ámbito do termo municipal é bastante 

desigual destacando unha certa concentración de poboación na parroquia de Arzúa 

(Santiago), onde sitúase o único núcleo urbano do concello, e Burres, ambas localizadas ao 

longo da N-547, que actúa como eixe principal, situándose as máis despoboadas nun eixe 

paralelo ao límite municipal, ao sueste, con concello de Santiso. 

 

O resto da poboación municipal, moi diseminada, se caracteriza pola súa estacionalidade. 

 

Debería ser prioritario desde o planeamento a articulación de mecanismos que permitan o 

regreso de efectivos poboacionais que abandonaron o termo municipal cara as vilas limítrofes 
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como Santiago, así como evitar o movemento poboacional cara a capital municipal que ve 

incrementada a súa poboación en detrimento do resto de parroquias. A rexeneración dos 

núcleos rurais así como a clasificación de solo desenvolvible para absorber esta poboación 

en paquetes de pequeno tamaño debe ser un dos obxectivos do planeamento. 

 

2.5.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA 

 

A Arzúa da actualidade combina perfectamente pasado e progreso, tradición e avance. Os 

seus habitantes souberon como ninguén quitar partido da posibilidade de explotar os seus 

elementos costumistas e culturais para os incorporar ás actividades productivas. As materias 

primas mais empregadas para o seu uso comercial son as provenientes do sector 

agroalimentario: os lácteos, como o famoso queixo con denominación de orixe, a apicultura 

coa saída do mel cara as grandes cidades, xunto coa crecente actividade da industria 

madeireira. 

 

Localizada no área xeográfica de entronque entre a Galicia costeira e a Galicia interior, Arzúa 

realiza as súas operacións económicas en dous vertentes: 

 

1. No interior do área do termo municipal. 

2. Cara o exterior do municipio. 

 

A primeira actividade pertence case integramente ao sector primario. En canto á segunda 

desenvólvese sobre a base de aportación da actividade do sector terciario, formando o grosa 

da actividade económica do municipio. 

 

Dentro da distribución da poboación en actividades económicas, o municipio de Arzúa 

presenta a 2.672 activos, o que corresponde ao 45 % das súas habitantes en idade laboral, 

se ben un 36.6 % atópanse ocupados, o paro rexistrado en 1996 se sitúa nun 18 %. Non 

obstante, a partir dos anos 90 se observa unha inflexión acorde coa mellora dos prazos de 

Galicia e España. En canto aos 2.170 ocupados, o sector mais relevante  é o da agricultura, 

que sostivo a diversas xeracións. 

 

Tendo en conta a visión global do municipio se observa unha masiva presencia da pequena 

empresa. O incipiente tecido empresarial de Arzúa é aínda pequeno, pero a súa situación 

xeográfica, así como as súas posibilidades agrarias e de man de obra para fins industriais lle 

confiren unha forte posibilidade de futuro. En certo modo, a recuperación e o rexurdir deste 

municipio contribuíu a frear a saída dos xoves cara as cercanas urbes. A poboación 

mantense desde fai anos, e a proximidade a Santiago unida ao paso da estrada que une esta 

poboación con Lugo, fai que as actividades comerciais e industriais florecesen. 

 

En relación co conxunto da provincia e coas medias galegas, en Arzúa confírmase unha 

medra económica sostida. Existen perspectivas de expansión empresarial baseadas nas 

relacións económicas cara o foco de Santiago. Tamén un aumento de empresas localizadas 

en Arzúa. 

 

A especialización agraria deu paso á maior presencia do sector servicios, que presenta un 35 

% da ocupación total. Isto evidencia as posibilidades do sector en toda a bisbarra, con 

oportunidades tanto para empresas de manipulación ou comercialización dos productos 

agroalimentarios como para as relacionadas co sector servicios, como o comercio, a 

hostalería ou os transportes. 

 

Todos estes factores unidos á súa localización nun punto interrelacionado coas dúas provincias 

do norte de Galicia, aportan oportunidades de crecemento económico e posibles medidas de 

relanzamento comarcal en forma de plans de desenvolvemento local, que intenten diversificar un 

pouco a súa economía a favor do minimizado sector industrial. 

 

 

2.5.1.- Sector primario. 
 

Neste sector é preciso sinalar dous puntos básicos: 

 

1. Arzúa, dentro do ámbito provincial, presenta no sector unha estructura mellor 

dotada que o resto da provincia. 

2. Neste ámbito provincial, a súa área xeográfica, como parte da Galicia interior, 

esta condicionada por unha serie de factores de carácter sociolóxico e 

demográfico que a condicionan. 

 

De todo iso se estiman como características mais peculiares: 

 

- Unha excesiva poboación agraria. 

- En relación á división da propiedade existe un auténtico problema, ao existir grande 

número de pequenas extensións producto de excesivas parcelacións. Estase a solucionar 

debido a que moita superficie do territorio municipal se atopa concentrado (agrícola ou 

forestal). 
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- A inadecuada forma de explotación debido a que durante xeracións, foi tradicional unha 

forma determinada de cultivo. 

 

En calquera caso a agricultura e a gandería atópanse en fase de transformación e adaptación 

ás novas tendencias. Estas actividades son as principais xeradoras de riqueza e emprego 

conformando así unha estructura socioeconómica baseada principalmente no sector primario 

aínda que actualmente isto xa está a deixar de ser así, pasando a ser o principal productor de 

riqueza o sector servicios. A escasa industria que se asenta no municipio tamén se basea no 

transformación destes productos primarios aínda que cada vez vai mais en aumento. 

 

Existen factores estructurais como a concentración parcelaria ou a existencia do mercado 

agropecuario que favorecen a creación e o desenvolvemento de empresas agrícolas, que no 

ano 1990 somaban un total de 31. Os principais grupos son as explotacións gandeiras (20), 

os servicios agrícolas e gandeiros ás explotacións agrícolas. 

 

As elevadas porcentaxes no sector agrícola fóronse reducindo desde o 61 % de ocupación en 

1975 ao posterior 55,7 % en 1981, para chegar a unha taxa, reducida en comparación coas 

anteriores, como é o 34,4 % actual. 

 

O número de explotacións agrarias mantívose constante desde 1982 e notou os efectos 

beneficiosos da concentración parcelaria en canto á conservación duns tamaños de 

explotación aceptables sendo das mellor dimensionadas de Galicia: mais da metade teñen 

unha extensión maior de cinco hectáreas e unha cuarta parte rebasan as dez hectáreas. 

 

A gandería bovina incrementouse nun 22% entre 1982 e 1990 cunha clara orientación 

comercial e producindo principalmente leite destinada á elaboración de queixos. Isto motiva 

que os cultivos mais sobresaintes sexan os prados forraxeiros para a alimentación do gando 

fronte ás hortalizas, etc. é dicir cultivos tradicionais que teñen unha total orientación cara ó 

autoconsumo. O municipio conta con 20.000 cabezas de gando , repartidas en preto de 778 

explotacións, sendo este volume gandeiro un dos mais altos de toda a provincia. 

 

Tamén comezan a xurdir cultivos en invernadoiros, de elevado rendemento por unidade de 

superficie, dedicados principalmente á producción de flor. 

 

2.5.2.- Sector secundario 
 

2.5.2.1.- Industria. 

A ausencia de Industria arraigada na rexión, maniféstase tamén en Arzúa, concretamente na 

falla de competitividade da maioría das existentes. Aínda así a industria medrou nos últimos 

tempos ocupando na actualidade ao 18 % da poboación, feito que veu a diversificar a 

economía da zona, xa que durante a época de 1970-80 só un 10 % dos seus cidadáns se 

dedicaban a explotacións industriais. 

 

Resumindo e en forma xeneralizada se pode sinalar que en Arzúa existe: 

 

- Unha industria pequena, con escasa capacidade de absorción de man de obra 

cualificada. 

- Carencia de afluencia de capital ao que acompaña un baixo nivel tecnolóxico, con 

producción en series mínimas. 

- Defecto de comercialización. 

 

Este sector contabiliza un total de 175 empregados e 43 empresas. Destacan os grupos de 

actividades de confección en serie, de roupa de vestir e complementos, e serrado e 

preparación industrial da madeira. Ademais existen no municipio empresas dedicadas á 

fábrica de productos metálicos estructurais, talleres mecánicos, curtido e acabado de peles, 

unha empresa de tapizado, a fábrica "Toldos Gómez" e a cooperativa "Perpetuo Socorro" 

(fábrica de pensos, almacén de productos agrarios, supermercado para socios, taller de 

recambios e reparación de pezas para todo tipo de pezas agrarias, laboratorio, etc.). 

 

Con tradición artesanal elabórase queixo actualmente con denominación de orixe "Queixo de 

Arzúa". 

 

2.5.2.2.- Construcción. 

 

En canto á construcción esta se que experimentou unha medra relativa e estábel que vai 

desde un 8.9 % de ocupación en 1975 ao actual 11.8 %, pasando nun incremento gradual por 

unha taxa de 9.5 % en 1981. 

 

En Arzúa localízase un núcleo incipiente de empresas relacionadas cos sectores da 

construcción, incluídos contratistas, e o mundo empresarial relacionado cos materiais 

constructivos, como a pedra ou en especial a madeira. Son tres as empresas dentro deste 

ránking as que mais emprego xeran, con 50 postos de traballo. Pese a ter un número de 

obreiros por empresa elevado en relación coas do municipio, considérase puntual.  
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2.5.3.- Sector terciario. 
 

Onde si se aprecia un maior aumento de actividades é no sector servicios, onde na 

actualidade traballan 771 persoas (un 32,52 %), e que se posiciona como o sector económico 

principal desbancando actualmente á tradicional agricultura, debido a un aumento de 

actividades como o comercio, o transporte ou a hostalería. 

 

Unha visión simbólica nos leva á Arzúa do Camiño de Santiago, parada fundamental e 

obrigada do tradicional Camiño Francés. Este foi un dos motivos de recuperación da 

hostalería da vila xa que propiciou o relanzamento da restauración da zona, axudada en 

moitos casos polos plans de desenvolvemento local que, á vez que apoian as iniciativas 

locais, supoñen un apoio básico para o turismo. O exemplo mais claro ofréceno os locais 

gastronómicos do centro urbano e as súas proximidades, así como a proliferación de casas 

de turismo rural axudadas polo apoio institucional (como os Plans Leader de 

desenvolvemento rural), e da proximidade do encoro de Portodemouros, zona natural e de 

práctica de deportes de aventura.  

 

Arzúa é o centro do área comercial municipal cunha superficie próxima aos 390 km2 e unha 

poboación próxima aos 8000 habitantes, pero enmarcada nun área de baixo consumo "per 

capiña". 

 

Este sector ocupa ao 29,67% da poboación activa, sendo as actividades relacionadas co 

transporte, a hostalería e o pequeno comercio as principais. Na maior parte trátase de 

pequenas empresas de carácter familiar. 

 

En canto a licencias fiscais destacan os grupos de actividades de alimentación (34,21%); 

téxtil e calzado (14,21%) e maquinaria (11,05%). 

 

Os servicios de hostalería ofrecen un hotel de dúas estrelas con nove cuartos e se está 

potenciando e incrementando a oferta de turismo rural. 

 

Apréciase unha medra económica no municipio como o demostra o establecemento de seis 

entidades bancarias (cunha medra en número do 50% desde o ano 1987). 

 

O Padrón I.A.E. de 1999 do Concello de Arzúa reflicte un total de 520 actividades 

empresariais e 27 actividades profesionais, cuxa distribución por parroquias reflíctese a 

continuación: 

 

Vehículos e maquinaria: 

PARROQUIA 
PREPARACIÓN DE 
AUTOMÓBILES E 

BICICLETAS 

REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

ENGRAXE E LAVADO 
DE VEHÍCULOS 

TALLERES 
MECÁNICOS NO 
COOPERATIVOS 

    
1.SANTA MARÍA  1   
2. SANTIAGO 11  3  
4. BRANDESO    1 
5. BRANZA    1 
11. DOMBODÁN    1 
13. LEMA 1    

    
CONCELLO 12 1 3 1 

 

Servicios médicos o asistenciais: 

PARROQUIA 
MÉDICOS DE 

MEDICINA  
XERAL 

CONSULTAS 
CLÍNICAS 

ODONTOLOXÍA 
ESTOMATÓLOGOS 

CONSULTORIOS 
MÉDICOS 
XERAIS 

FARMACIAS VETERINARIOS

      
2. SANTIAGO 1 3 1 1 5 1 
4. BRANDESO      2 
6. BURRES     1  
20. VILADAVIL      1 

      
CONCELLO 1 3 1 1 6 4 

 

Comerciais agrícolas e gandeiros: 

PARROQUIA 

EXPLOTACIÓN 
INTENSIVA DE 

GANDO 
PORCINO CEBO

EXPLOTACIÓN 
INTENSIVA DE 

GANDO 
PORCINO CRÍA 

EXPLOTACIÓN 
EXTENSIVA DE 

GANADO 
PORCINO 

CUNICULTU
RA 

POÑEDORAS 
OVOS A 

PARTIR DE 4 
MESES 

PAVOS, 
FAISÁNS E 

PALMÍPEDAS 
PARA CARNE

SERVICIOS 
AGRÍCOLAS 
GANDEIROS

       
2. SANTIAGO 1       
6. BURRES  2 1    1 
11. DOMBODÁN    3 1 1  
13. LEMA 1       
20. VILADAVIL 1 1      

       
CONCELLO 3 3 1 3 1 1 1 
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Actividades económicas e  financeiras: 

 

PARROQUIA CAIXAS DE AFORRO BANCA OUTRAS ACTIVIDADES 
FINANCEIRAS E XURÍDICAS 

   
2. SANTIAGO 2 5 4 

   
CONCELLO 2 5 4 

 

Establecementos hoteleiros: 

 

PARROQUIA 
BARES 

CATEGORÍA 
ESPECIAL 

OUTROS 
CAFÉS E 
BARES 

CAFETERÍAS E 
BARES EN 

QUIOSCOS E 
BARRACAS 

RESTAURANTE
S 1 GARFO 

RESTAURANTE
S 2 GARFO 

HOSPEDAXE 
EN HOTEIS E 

MOTEIS 

HOSPEDAXE 
EN FONDAS E 

CASAS DE 
HOSPEDES 

ALOXAMENT. 
TURÍSTICOS 

EXTRAHOTELE
IROS 

        
1. SANTA MARÍA  3  1     
2. SANTIAGO 5 23  8 1 1 4  
3. BOENTE  2       
4. BRANDESO  1       
6. BURRES  1  1    1 
7. CALVOS  2       
9. CASTAÑEDA  2  1    1 
11. DOMBODÁN  6  1    1 
13. LEMA  1       
16. OÍNS  2       
18. RENDAL  1       
19. TRONCEDA   1      

        
CONCELLO 5 44 1 12 1 1 4 3 
 

Comerciais relacionados con la construcción: 

 

PARROQUIA 

FABRICACIÓN 
ARTIGOS 

DERIVADOS DO 
CEMENTO 

INDUSTRIAS DE 
PEDRA NATURAL 

PINTURAS E 
REVESTIMENTOS 

FABRIC. ARTIC. 
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

FABRICACIÓN SERIE 
PEZAS DE 

CARPINTERÍA 

     
1. SANTA MARÍA   2 1  
2. SANTIAGO 1 3 3 3 1 
3. BOENTE   1   
5. BRANZA   1   
9. CASTAÑEDA   1   
13. LEMA    1  
18. RENDAL   1   
21. VILANTIME   1   

     
CONCELLO 1 3 10 5 1 
 

Comerciais relacionados coa construcción: 

 

PARROQUIA 

CONSTRUC. 
COMPLETA, 

REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓ

N 

CONSTRUCCIÓN 
COMPLETA 

OBRAS CIVÍS 

ALBAÑILERIA E 
PEQUENOS 

TRABALLOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSOLIDACIÓN
E PREPARACIÓN

DE TERREOS 

CONSOL. E 
PREPAR. 
TERREOS 

OBRAS CIVÍS 

INSTALACIÓNS 
ELÉCTRICAS 

      
1. SANTA MARÍA   3 1 1  
2. SANTIAGO 3 1 5 1 3 4 
3. BOENTE   1    
6. BURRES 1  3    
7. CALVOS     1  
8. CAMPO   1    
11. DOMBODÁN 1  1    
13. LEMA   1    
15. MELLA 1      
17. PANTIÑOBRE   1    
20. VILADAVIL   1    
22. VIÑÓS   1  1  

      
CONCELLO 6 1 18 2 6 4 
 

Comerciais relacionados con la construcción: 

 

PARROQUIA 
INSTALACIÓN

DE 
FONTANERÍA

CARPINTERÍA 
E 

CERRAXERIA 

SOLADOS E 
PAVIMENTOS 

FABRICACIÓN 
ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 
 

EXTRACCIÓN
AREAS E 
GRAVAS 

PARA CONST.

PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA 
DE TERREOS

PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA 

DE 
EDIFICACIÓNS

       
1. SANTA MARÍA 1  1    1 
2. SANTIAGO 3 1  1  1 1 
6. BURRES  1     1 
11. DOMBODÁN       1 
12. FIGUEROA  1      
15. MELLA     1   
20. VILADAVIL  1      

       
CONCELLO 4 4 1 1 1 1 4 
 

Fábricas e industrias: 

 

PARROQUIA 
FAB. DE 

QUEIXO E 
MANTEQUILLA

FAB. DE 
FARIÑAS E 
SÉMOLAS  

FAB. DE 
ARTIGOS DE 
COIRO NO 

COOPERATIVA 

FAB. 
OBXECTOS 

DIVERSOS DE 
MADEIRA 

FAB. 
MOBILIARIO 

MADEIRA 
PARA  FOGAR

INDUSTRIA DO 
PAN E 

BOLLERIA 

CONFEC. 
PRENDAS 
DE VESTIR 

       
1. SANTA MARÍA    1  3 1 
2. SANTIAGO 1 1 1 1 2 1 1 
3. BOENTE       1 
6. BURRES   1  1  1 
8. CAMPO 1       
11. DOMBODÁN      1 1 
13. LEMA       2 
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16. OÍNS       1 
17. PANTIÑOBRE 1      1 
20. VILADAVIL     1   
21. VILANTIME       1 

       
CONCELLO 3 1 2 2 4 5 10 
 

Fábricas e industrias: 

 

PARROQUIA 

FAB. MOBLES 
MADEIRA, 
XUNCO, 
MIMBRE 

ELABORACION 
PIENSOS DE 
CALQUERA 

CLASE 

 XABÓNS 
COMÚNS, 

DETERXENTES, 
LEXIVIAS 

TALLERES 
MECÁNICA 

XERAL 

SERRADOIRO  E 
PREPARADO 

INDUSTRIAL DA  
MADEIRA 

ACTIVIDADES 
ANEXAS 

INDUSTRIA DO 
MOBLE 

      
2. SANTIAGO 1 1 1 1 1 1 
9. CASTAÑEDA     1  
11. DOMBODÁN     1  
13. LEMA     1  

      
CONCELLO 1 1 1 1 4 1 
 

Establecementos maioristas: 

 

PARROQUIA 

CEREAIS, 
PLANTAS, 
ABONOS, 
ANIMAIS 

FROITA
S E 

VERDUR
AS 

LECHE, 
PROD. 

LÁCTEOS, 
MEL, 

ACEITE 

BEBIDAS 
E TABACO

MADEIRA 
E 

CORCHO 

COIROS E 
PELES EN 

BRUTO 

MAQUIN
. AGRIC. CHATARRA 

PROD. 
PERFUM

. E 
DROG.

INTERME
DIARIOS 

DO 
COMERC

. 
          

1.SANTA MARÍA     2    1  
2. SANTIAGO 2 2 3 3 2  1   2 
5. BRANZA     1      
6. BURRES      2     
11. DOMBODÁN 1    1     1 
15. MELLA        1   
16. OÍNS     2      
22. VIÑÓS     3      

          
CONCELLO 3 2 3 3 11 2 1 1 1 3 
 

Establecementos de alimentación minoristas: 

PARROQUIA 

FROITAS 
E 

VERDURA
S 

CARNICE
RÍAS –

CHARCUT
ERIAS 

CARNICE
RÍAS  - 

SALCHICH
ERIAS 

CARNICE
RÍAS 

PESCAD
OS 

PASTELE
RÍA, 

BOLLERIA 

MASAS 
FRITAS 

TABACOS 
EN 

EXPENDID.

EXPEN
DID. 

COMPL
EM. 

TABACO 
MAQUINAS

          
1. SANTA MARÍA        1   
2. SANTIAGO 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 
6. BURRES         1  
7. CALVOS        1   
9. CASTAÑEDA         1  
11. DOMBODÁN         1  
14. MAROXO          1 

          

CONCELLO 2 1 1 1 2 1 1 3 4 3 
Establecementos varios minoristas: 

 

PARROQUIA 

PRODUCT
OS 

ALIMENTI
CIOS E 

BEBIDAS

PRODUCT
OS 

ALIMENTI
CIOS (120-

400m) 

PROD. 
ALIMEN. E 

BEBIDAS EN 
MAQUINAS 

PROD. 
TEXTIS 
PARA  

FOGAR 

PRENDAS 
DE 

VESTIR 

LENCERÍA, 
CORSETERI

A 

MERCERÍA, 
PAQUETERÍ

A 

CALZADO 
E 

COMPLEM
, DE PEL 

PROD. 
PERFUM. 

DROGUER.

         
2. SANTIAGO 10 4 2 2 12 3 4 5 7 
3. BOENTE 1         
4. BRANDESO 1         
6. BURRES 1         
9. CASTAÑEDA 1         
11. DOMBODÁN 5        1 
14. MAROXO 1         
15. MELLA     1     
16. OÍNS 1         
17. PANTIÑOBRE 1         

         
CONCELLO 22 4 2 2 13 3 4 5 8 
 

Establecementos varios minoristas: 

 

PARROQUIA 

PROD. 
PERFUM
ERÍA E 
COSMÉ

TICA 

MOBL
ES 

APARAT
OS USO 
DOMES

TICO 

MENAXE, 
FERRETERI
A, ADORNO 

MAT. 
CONSTR
UCCIÓN 

CARBURA
NTES E 

ACEITES 
VEHÍCULO

S 

ARTIGOS 
FOGAR 

VEHÍCULO
S 

TERRESTR
ES 

ACCESORIO
S E 

RECAMBIOS 
VEHÍCULOS

TODA 
CLASE 

MAQUIN.

          
2. SANTIAGO 1 3 5 11 5 1 1 4 2 2 
11. DOMBODÁN 1    1      
15. MELLA   1        

          
CONCELLO 2 3 6 11 6 1 1 4 2 2 
 

Establecementos varios minoristas: 

 

PARROQUIA 

CUBERTA
S, 

BANDAS E 
CÁMARAS

COMBU
STIBLES

GASES 
COMBUST

IBLES 

MOBLES E 
MAQ. DE 
OFICINA 

APARATOS 
MÉDICOS 

ORTOPÉDI
COS 

PERIÓDICO
S, LIBROS, 
PAPELERÍA

RELOXERÍA
, 

BISUTERIA, 
XOIERÍA 

XOGUETES
, DEPORTE, 

ARMAS 

SEMENTES, 
ABONOS, 
FLORES, 
PLANTAS 

         
1. SANTA MARÍA         2 
2. SANTIAGO 1 1 1 1 3 8 1 3 3 
11. DOMBODÁN         2 

         
CONCELLO 1 1 1 1 3 8 1 3 7 
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Establecementos minoristas: 

 

PARROQUIA 
ARTIGOS EN 

OUTROS 
LOCAIS 

PROD. 
ALIMENTICIOS SEN 

ESTABLECEM. 

PROD. TEXTIS 
CONFECCIÓN 

SEN 
ESTABLECEM. 

ALMACÉNS 
POPULARES 

CALZADO SEN 
ESTABLECEM.

OUTRAS 
MERCANC. SEN 
ESTABLECEM. 

      
2. SANTIAGO 5 3 2 1 2 2 
9. CASTAÑEDA 1 1     
11. DOMBODÁN  1     

      
CONCELLO 6 5 2 1 2 2 
 

Outros servicios y actividades: 

 

PARROQUIA 
POMPAS 
FÚNEBRE

S 

REPARACIÓN 
DE ARTIGOS 
ELECTRODO

MESTIC. 

REPARACIÓN 
OUTROS BENS 
DE CONSUMO

OUTROS 
SERVICIOS 

TÉCNICOS NO 
COOPERATIV

OS 

TRANSPORTE 
E 

DISTRIBUCIÓN 
DE 

ELECTRICIDAD
E 

TRANSPORTE 
DE VIAXEIROS 
POR ESTRADA

TRANSPORTE 
DE 

MERCANCÍAS  
POR ESTRADA

       
2. SANTIAGO 3     1 3 
3. BOENTE   1     
4. BRANDESO  1      
8. CAMPO       1 
11. DOMBODÁN    1 1   
13. LEMA       1 
20. VILADAVIL  1      
22. VIÑÓS       1 

       
CONCELLO 3 2 1 1 1 1 6 
 

Outros servicios e actividades: 

 

PARROQUIA ARTES 
GRÁFICAS 

ALMAC. 
FRIGORÍFI

COS 

ASEGURA
DORAS 

DE VIDA E 
CAPITAL 

ASEGURAD
ORAS DE 
RISCOS E 

ENFERMIDA
DE 

AXENCIAS 
DE 

SEGUROS  
CORREDUR

IAS 

SERV. 
TÉCNICO

S DE 
TOPOGRA

FÍA 

SERV. 
COPIAS 

DOCUMENT
OS MAQ. 

FOTOCOP.

OUTROS 
SERV. 

TÉCNICO
S NO 

COOP. 

OUTROS 
SERV. 

CULTURAI
S NO 

COOP. 
         

2. SANTIAGO 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
         

CONCELLO 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
 

Outros servicios e actividades: 

 

PARROQUIA 
ENSINANZA 
CONDUCC. 
VEHÍCULOS 

ESCOLAS 
E SERV. 

DE 
PERFECCI

ÓN DO 
DEPORTE 

MAQUINA
S 

RECREATI
VAS DE 
AZAR 

XOGOS 
BILLAR, 
BOLOS,  
PING-

PONG E 
OUTROS 

SALÓNS 
RECREATIV

OS E DE 
XOGO 

OUTRAS 
MAQUINAS 
AUTOMÁTIC

AS 

PERRUQUE
RÍA 

SEÑORAS E 
CABALEIRO

S 

SERVI. 
FOTOG
RÁFICO

S 

SALÓNS E 
INSTITUTO

S DE 
BELEZA 

         
2. SANTIAGO 1 1 1 1 2 1 7 1 1 

         
CONCELLO 1 1 1 1 2 1 7 1 1 
 

Profesionais relacionados con servicios: 

 

PARROQUIA 

ENXEÑEIROS
TÉCNICOS 

AGRÍCOLAS E 
FORESTAIS 

OUTROS 
PROFESIONAI
S AGRÍCOLAS 

ARQUITECTO
S TÉCNICOS 

APARELLADO
RES 

AXENTES 
COMERCI

AIS 

CONDUCTOR
ES DE 

VEHÍCULOS 
TERRESTRES

AXENTES DE 
SEGUROS 
AFECTOS 

XESTORE
S 

ADMINIST
RATIVOS

GRADUA
DOS 

SOCIAIS

        
2. SANTIAGO 2 1 1 1 1 3 1 1 

        
CONCELLO 2 1 1 1 1 3 1 1 
 

Profesionais relacionados con servicios: 

 

PARROQUIA AVOG
ADOS

PROCURA
DORES 

NOTARIO
S 

OUTRAS 
PROFES. 

ACTIV. FINANC. 
XURID. SEGUR. 

EXPERTOS 
ORGANIZADOR

ES DE 
CONGRESOS 

EXPENDEDORE
S NO OFICIAIS 

APOSTAS 

EXPENDED
ORES 

OFICIAIS DE 
LOTERÍAS 

OUTRAS 
PROF. 

RELACIONA
DOS CON 

SERVICIOS
        

2. SANTIAGO 7 2 1 1 1 1 1 1 
        

CONCELLO 7 2 1 1 1 1 1 1 
 

Profesionais relacionados con servicios: 

 

PARROQUIA 

ACTIVID
ADES 

RELACI
ONADAS 
MUSICA

OUTROS 
PROFES. 

RELACIONAD
OS COA 

CONSTRUC.

GUÍAS 
INTERPRET

ES DE 
TURISMO 

ALUGUER 
DE 

EMBARCA
CIÓN 

ALUGUER 
DE 

BICICLET
AS 

ALUGUER 
OUTROS 

BENS 
INMOBLES 
NO COOP. 

SERV. DE 
LIMPEZA

SERV. 
FORESTA

IS 

AGRUPACI
ÓNS E 

UNIÓNS 
TEMPORAI

S DE 
EMPRESAS

         
1. SANTA MARIA         1 
2. SANTIAGO 1         
5. BRANZA  1        
11. DOMBODÁN    1 1 1 1   
13. LEMA   1       
22. VIÑOS        1  

         
CONCELLO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Cuotas nacionais: 
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PARROQUIA 

COMPR
A  

VENTA 
DE 

GANAD
O 

MINORIST
A TABACO 
MAQUINA

S 
AUTOMÁT

ICAS 

PROD. 
ALIMENTICI

OS E 
BEBIDAS 

MAQUINAS 

TRANSPOR
TE POR 

AUTOTAXIS 

TRANSPO
RTE 

VIAXEIRO
S POR 

ESTRADA 

TRANSPORTE 
MERCADORÍA

S POR 
ESTRADAS 

SERV. 
FOREST

AIS 

OUTRAS 
MAQUINAS 
AUTOMÁTIC

AS 

ENSINANZ
A FORA 

ESTABLECI
M. 

PERMANE
NTE 

         
2. SANTIAGO 4 1 1 8 1 18 1 1  
3. BOENTE    1      
6. BURRES 1         
8. CAMPO    1      
9. CASTAÑEDA 1         
11. DOMBODÁN    1      
16. OÍNS 1         
18. RENDAL      2    
20. VILADAVIL         1 
21. VILANTIME 1     3    

         
CONCELLO 8 1 1 11 1 23 1 1 1 
 

 

2.6.- PROBLEMAS DERIVADOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA. 

 

O municipio presenta unha segmentación clara en canto á súa actividade económica: por un 

lado, existen un área de clara vocación urbana, Arzúa, onde priman os sectores secundario e 

terciario, e por outro, o resto do termo municipal, rural, de claro compoñente primario. Esta 

especialización observada no termo municipal, debe servir de guía para a correcta 

distribución de actividades no territorio. De forma que a creación de solo industrial e 

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

maior parte posible do solo urbano consolidado. 

 

Aínda que non se detectasen ata a actualidade conflictos co medio agrícola derivados da 

crecente construcción residencial do municipio, é necesaria unha delimitación do área de 

núcleo urbano e rural que preserve de forma clara o área rural e o entorno agrícola, e 

posibilite o correcto desenvolvemento da actividade primaria. 

 

Por outra banda a crecente diminución de efectivos adicados ó sector primario, motivado  por 

un lado pola modernización e mecanizacións das explotacións e por outro polas limitacións 

que se lle impón á producción excesiva, fai que cada vez sexan máis necesarias as medidas 

de dinamización do medio rural, que absorban eses excedentes poboacionais, sen 

necesidade que estes emigren a ámbitos urbanos máis ou menos próximos, provocando o 

despoboamento crecente. 

 

Por último a sobresaturación das infraestructuras de transporte e a limitación das mesmas, 

debe corrixirse de modo adecuado, coa substitución ou ampliación das mesmas, xunto coa 

dotación de accesos cómodos ás mesmas, para poder estimular o tecido empresarial local. 

Ao respecto compre salientar a grande importancia que, non so para o concello se non para 

toda a comarca, supón a N-457 e suporá a autovía Santiago-Lugo, eixe principal arredor do 

cal debería de gravitar a principal actividade proposta polo Plan. 

 

2.7.- O MEDIO URBANO 

 

O medio urbano de Arzúa atópase constituído pola súa capital municipal, podendo incluír 

neste punto, polas situacións que neles se producen, os núcleos periféricos á mencionada 

capital. O desenvolvemento deste solo urbano, como xa se indicou anteriormente a día de 

hoxe superou as expectativas do planeamento do cal xurdiu polo que se fai necesaria a 

presente revisión. 

 

O núcleo de Arzúa atópase situado na confluencia da estradas N-547 de Santiago a Lugo, 

AC-234 de Arzúa a Corredoiras e AC-905 de Arzúa a Portodemouros. Orixinariamente a súa 

medra situábase ao longo das vías de comunicación existentes, pero a presión urbanística, a 

falta de solo e o desenvolvemento do planeamento fixeron que se vaia abandonando esta 

tendencia para ir colonizando coa edificación os ámbitos próximos, apoiándose en moitos 

casos no viario existe, cos inconvenientes a nivel de servicios, urbanización e trazado que iso 

supuña. 

 

2.7.1.- Análise da malla urbana 
 

A malla urbana no caso concreto deste núcleo atópase formada por un cruce de camiños, non 

en van convén recordar que en Arzúa prodúcese o encontro de dous camiños de Santiago, o 

Francés e o do Norte. Estes camiños, convertidos nas estradas N-547 e AC-234, teñen á súa 

vez continuidade coa AC-905 e CP-0604 e forman a trama básica de Arzúa en torno á cal se 

foi creando un núcleo con tipoloxía de “Vila”, cun conxunto tradicional no entronque das 

estradas e unhas serie de edificacións que avanzan ó longo dos camiños acompañadas da 

urbanización e a dotación de servicios. Esta trama central con ramificación bastante extensa 

cara ós catro puntos cardinais atópase bastante consolidada pola edificación, froito do 

desenvolvemento das vixentes normas subsidiarias que en contra de toda previsión lóxica, 

fomentaban esa direccionalidade. 

 

Por outra banda as necesidades infraestructurais da poboación foron oportunamente 

satisfeitas de maneira que a día de hoxe esta trama urbana derivada das normas subsidiarias 

atópase adecuadamente dotada de servicios urbanísticos. 
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Como centro desta trama direccional, está a zona norte da N-547 vinculada ó campo da feira 

e a zona sur, constituída polas casas do casco antigo, onde se aprecia un mínimo entramado 

de rúas con tipoloxía edificatoria moi variada.  Por outra banda, a citada zona norte esténdese 

cara ó leste para acoller a zona dotacional constituída por unha grande bolsa de solo, xa 

clasificada como solo urbano nas normas subsidiarias vixentes, onde se atopan os principais 

equipamentos de Arzúa. A partir desta malla urbana básica foron xurdindo nos bordes outras 

áreas que ata a data de hoxe foron adquirindo un grao de consolidación edificatoria e de 

servicios así como unha trabazón co viario existente que motivarían a súa inclusión tamén 

dentro da trama urbana. Estámonos a referir ó extremo noroeste da vila, entre a avenida de 

Lugo e a rúa Fonte da Fraga, o entorno da feira nova, e a rúa Rego da Raña, actual 

comunicación co concello limítrofe de Santiso. Estas actuacións e a súa inclusión dentro da 

malla e polo tanto da clasificación do solo urbano considéranse fundamentais para romper a 

linealidade urbana derivada das normas subsidiarias vixentes e que se considera prioritario e 

estratéxico romper. 

 

Por outra banda o núcleo rural de Carballos Altos, clasificado como tal polas NN.SS. vixentes, 

lindante coa zona sur do solo urbano, consolidouse con servicios urbanísticos e edificacións 

de tipoloxía non tradicional, considerándose máis integrado na malla urbana que no entorno 

rural circundante. 

 

2.8.- PROBLEMAS DERIVADOS DO MEDIO URBANO. 

 

A afección principal que se produce no núcleo urbano de Arzúa se refire principalmente á súa 

relación co entorno rural colindante, sen apenas gradente de edificación cara o solo rústico, 

coa edificación avanzando ao ritmo que avanzan os servicios e con urbanizacións xurdidas á 

marxe da legalidade que colonizan ámbitos de solo rústico sen os adecuados mecanismos de 

xestión que garantan o correcto reparto de cargas e beneficios. 

 

Por outro lado debido á presión urbanística e á estructura viaria o núcleo urbano tende á 

descontinuidade da edificación, xerándose construccións na periferia sen que aínda se 

atopen totalmente rematadas as do centro urbano. Sería desexable desde o planeamento a 

concentración e remate do tecido residencial existente, xerando este a través da reducción do 

solo urbano de licencia directa e a previsión de mecanismos de xestión para o remate das 

zonas descontinuas. 

 

2.9.- A ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

2.9.1.- O planeamento municipal 
 

O Concello de Arzúa, ao día de hoxe dispón para a ordenación urbana do seu territorio de 

Normas Subsidiarias de Planeamento, aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de 

Urbanismo Da Coruña, en sesión de 6 de novembro de 1986. 

 

A día de hoxe o mencionado planeamento está a demostrar certa ineficacia ao xerar 

problemas derivados tanto da clasificación do solo como do deseño das ordenanzas.  

 

O planeamento existente plantexa un único solo urbano na capital municipal e unha serie de 

solos non urbanizables de núcleo rural a todas luces insuficientes se atendemos aos censos 

do instituto nacional de estatística. Por outro lado se plantexan unha serie de solos protexidos 

que á vista das riquezas tanto naturais como productivas aludidas anteriormente habería que 

replantexarse. 

 

Polo que respecta ao desenvolvemento do mencionado planeamento existente habería que 

insistir no avanzado no parágrafo anterior. Debido ao deseño do propio planeamento danse 

situacións de grandes descontinuos no edificado da capital municipal e de invasións por parte 

da edificación do solo non urbanizable, nalgúns casos xerando conflictos coas capacidades 

productivas e paisaxísticas do solo rústico, as cales deberían corrixirse co presente 

planeamento. 

 

Por outro lado no desenvolvemento do presente planeamento e froito dunha modificación 

puntual desenvolveuse o solo urbanizable, no cal se ubica hoxe en día o polígono industrial 

de Arzúa, o cal debería servir para liberar o resto do solo do termo municipal de actividades 

industriais non desexables tanto no solo urbano como no dos núcleos ou rústico. 

 

Por último e dado o nivel de desenvolvemento e consolidación atinxido pola edificación de 

acordo co modelo previsto no planeamento en vigor, o novo Plan Xeral, debe 

necesariamente, asumir as determinacións e actuacións iniciadas en base ao mesmo, 

posibilitando o remate da trama urbana iniciada do modo máis adecuado, e mediante a 

introducción dos sistemas de xestión previstos na lexislación actual, completar as dotacións 

de espacios libres e equipamentos tanto para a poboación existente como a futura. 

 

2.9.2.- O planeamento dos concellos limítrofes 
 

O concello de Arzúa linda ata con sete concellos, un deles na provincia de Pontevedra, nos 

que o estado do planeamento é o seguinte: 
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CONCELLO FIGURA DE PLANEAMENTO DATA DE APROB. 

Frades NN.SS. P. municipais 10/04/97

Boimorto Plan Xeral de Ordenación Municipal 06/02/07

Melide NN.SS. P. municipais 07/04/94

Santiso NN.SS. P. municipais 13/11/85

Vila de Cruces NN.SS. P. municipais 12/02/93

Touro --- ---

O Pino Plan Xeral de Ordenación Municipal 30/06/03

 

Neste momento tan só os concellos de O Pino e Boimorto contan con Plan Xeral. O resto dos 

concellos que contan con Normas Subsidiarias ou sen planeamento, atópanse en revisión o 

seu planeamento con datas de contratación e tramitación variadas. 

 

Non obstante, debido ás particulares condicións topográficas de Arzúa, con algunha zona 

accidentada nos bordes municipais e con gran parte do seu límite municipal constituída polo 

río Ulla, non se detectaron tensións urbanísticas cos concellos limítrofes. 

 

Polo que respecta ós asentamentos rurais non se detectaron núcleos raianos de importancia 

a excepción dos de Pedral no límite con Boimorto, recoñecido nos dous planeamento a 

ambos lados do límite municipal e Boente no límite con Melide, lindante con solo rústico. 

 

2.10.- PROBLEMAS DERIVADOS DA ORDENACIÓN MUNICIPAL. 

 

A) A clasificación do solo. 

 

A redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, debe respectar no posible a clasificación 

do solo urbano das vixentes Normas Subsidiarias, recollendo os trocos producidos como 

consecuencia do desenvolvemento habido ata o momento presente ao longo dos seus anos 

de vixencia e emendando desaxustes de detalle, á vez que corrixa aquelas inadecuacións 

que se puidesen detectar durante o tempo transcorrido. 

 

Así mesmo, referente á clasificación deste tipo de solo, a posibilidade de introducir 

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

bolsas de solo enclavadas dentro da capital municipal, que por diversas causas aparecen sen 

desenvolver, debe reflectirse nunha solución para as mesmas, que permita completar  a 

trama urbana, efectuar as reservas necesarias para espacios libres e equipamentos, á vez 

que se garante un correcto desenvolvemento do proceso urbanizador. 

 

O sinalamento de todas aquelas áreas que deban ser obxecto de especial protección polos 

seus valores naturais ou agrícolas, permitirá considerar da parte restante o solo apto para o 

desenvolvemento urbanístico en función da utilización racional dos recursos naturais e do 

desenvolvemento sustentable, regulando as condicións que deban cumprirse en cada caso e 

establecemento os necesarios criterios para potenciar o desenvolvemento dos sectores de 

solo urbanizable. Neste sentido deben integrarse os desenvolvementos que se plantexan 

como estratéxicos para as finalidades previstas no Plan Xeral, como poden ser as da correcta 

transición entre o solo urbano e os núcleos rurais e solo rústico circundante ou a da posta en 

ordenamento os asentamentos do entorno urbano xurdidos á marxe do planeamento, nun 

claro modelo radiocéntrico vinculado á capital municipal. 

 

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

deterioro medioambiental e protexan o seu desenvolvemento harmónico entre a paisaxe 

natural e a medra urbana. 

 

Destacan neste sentido as amplas zonas de concentración parcelaria destinadas hoxe en día 

a pastos e forraxe para a grande cabana gandeira existente no termo municipal, que deberán 

ser protexidas. 

 

Existen importantes áreas forestais repartidas por todo o termo municipal, de varias especies 

as cales tamén haberá que valorar pola súa especial capacidade productiva. 

 

A recuperación ambiental das marxes de cursos fluviais, debe ser abordada con eficacia. 

 

B) O Solo urbano. 

 

O solo urbano do termo municipal, de acordo coas Normas en vigor, concéntrase no núcleo 

de Arzúa, concentrándose precisamente aquí, a totalidade da vivenda colectiva do concello. 

 

A medra experimentada no mesmo, fixo que a práctica totalidade do solo urbano, aínda que 

con numerosos baleiros, apareza desenvolvido. O tratamento e solución deste problema, 

como consecuencia das diferentes morfoloxías, deberá ser resolto no Plan Xeral, á vez que 

se terá que dan un énfase especial, de cara a completar a trama urbana xa iniciada, e 

potenciar o desenvolvemento do núcleo mais alá das estradas e rede viaria que se sitúa na 

orixe do mesmo. 
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No núcleo de Arzúa debe revalorizarse o acabado e remate das grandes pezas de 

equipamento iniciadas, que polas súas especiais condicións, deben converterse en auténticos 

espacios vertebradores da ordenación xeral do núcleo urbano. 

 

Paralelamente ao desenvolvemento da trama urbana, mediante a introducción de correctos 

mecanismos de xestión, deben corrixirse as deficiencias de solo dotacional e de 

equipamento, derivado da sobrecalificación como solo urbano de execución directa, e por 

tanto, non sometido a cesión algunha, que contemplaban as normas vixentes. Este 

procedemento, permitirá a obtención do solo necesario para a ubicación dos servicios e 

equipamentos públicos, á vez que obriga a efectuar a urbanización antes da edificación, 

evitando as distorsións observadas no desenvolvemento do solo urbano de acordo coas 

vixentes Normas. 

 

C) Os núcleos rurais. 

 

Os núcleos rurais existentes vense presionados polo desenvolvemento da edificación nos 

mesmos a cal tende cada vez máis a invadir os terreos de cultivo ao non atopar posibilidades 

de construcción nuns núcleos de estructura moi pechada e parcelas de escaso tamaño e 

aproveitamento edificatorio. Esta invasión vese ademais apoiada por unha rede de camiños 

estradas e pistas de concentración parcelaria que facilitan a ubicación das vivendas fora da 

estructura do núcleo. Esta situación debido ás especiais condicións climatolóxicas, ambientais 

e topográficas de todo o concello estendeuse á totalidade do termo municipal sendo na 

actualidade poucos os núcleos rurais que conservan a súa estructura orixinaria. 

 

Este modelo de asentamento baseou ademais a súa implantación no planeamento vixente, 

pois ao carecer este de zonas de especial protección e ao permitir a construcción de vivendas 

unifamiliares en todo o termo municipal, presentábase como un feito a colonización do solo 

non urbanizable. 

 

Deberá ser prioritario desde o planeamento a delimitación de núcleos rurais que partan da 

situación existente na actualidade, a cal é un feito ineludible, e a acouten co fin de a limitar 

para que no futuro non se volvan a producir as actuais situacións de invasión de terreos 

rústicos con edificacións. Por outro lado o recoñecemento dos asentamentos de poboación 

coas dimensións e edificacións existentes hoxe en día supón a non protección destas áreas 

de solo, o cal perece de todo lóxico pois teñen as súas capacidades productivas minguadas ó 

estar invadidos pola edificación. 

 

D) Os sistemas xerais. 

 

- A rede de comunicacións. 

 

A nova rede comunicacións deberase apoiar nos sistemas xerais tanto existentes como 

proxectados que atravesan o termo municipal e que fan aumentar aínda máis as expectativas 

de medra de certas zonas do termo municipal. 

 

Neste sentido é de especial transcendencia a recente aprobación do trazado da Autovía 

Lugo-Santiago, a cal ven a favorecer as expectativas de medra tanto económica como 

demográfica do concello, ao aproximalo a Santiago, a 15 minutos, e a Lugo. Este viario 

servirá ademais para desconxestionar o tráfico da N-547 que actualmente cruza o centro do 

núcleo urbano, e que coa creación autovía previsiblemente se converterá na avenida principal 

deste. 

 

Cando falamos dos sistemas proxectados, en concreto nos referimos á variante á N-547, ao 

seu paso pola capital municipal, cuxo trazado, previsto en certa medida nas Normas 

Subsidiarias vixentes e agora considerablemente ampliado e mellorado, se proxectou como 

un dos puntos de partida do presente planeamento, para resolver os problemas viarios e de 

relacións das distintas zonas edificadas dentro do casco urbano, sobre todo coa nova 

situación que se producirá unha vez entre en funcionamento a mencionada autovía. 

 

En función do trazado destas vías, se contemplarán as conexións coas mesmas da rede 

viaria interior existente. 

 

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

respecto ás vías de comunicación, evitando a conversión das mesmas en "rúas urbanas".  

 

- Os equipamentos. 

 

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

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

asistencial, docente e administrativo, así como debe buscarse a obtención doutros que 

incentiven ou promovan a actividade terciaria. 

 

- Os espacios libres. 
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Un dos aspectos máis relevantes do Plan Xeral que se pretende será o facer posible, 

mediante o establecemento dos oportunos mecanismos de xestión, a obtención dalgúns solos 

que sirvan de desconxestión ao colmatado solo urbano de Arzúa. 

 

O potenciamento do área recreativa de Ribadiso así como o entorno as dotacións lúdico-

deportivas do encoro de Portodemouros e o adecuado tratamento do borde do río Vello que 

nace nas proximidades da Vila de Arzúa, á cal se vincula, completaría a estructura xeral e 

orgánica do municipio, permitindo unha acción encamiñada a preservar e potenciar a calidade 

medioambiental do seu entorno. 

 

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

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

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

dominio público. 

 

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

do amplo sistema hidrolóxico e fluvial do termo. 

 

2.11.- INCIDENCIA DA LEXISLACIÓN SECTORIAL VIXENTE 

 

Listado da normativa e as actuacións previstas polos distintos organismos sectoriais: 

 

• Organismo: Dirección General de Carreteras del Minsiterio de Fomento, Demarcación de 

Carreteras del Estado en Galicia. 

- Lexislación sectorial: Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Ámbito: Estradas de titularidade estatal que discorren polo termo municipal: N-547. 

- Afeccións: 100 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación para 

autopistas, autovías e vías rápidas e 50 para o resto das estradas. Neste ámbito a 

lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: Construcción da nova autovía Santiago-Lugo. 

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

Consellería de Política Territorial Obras públicas e Vivenda. Xunta de Galicia. 

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

- Ámbito: Estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: 

Ac-905, Ac-234, Ac-240 e Ac-207. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste 

ámbito a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada 

unha delas. 

- Actuacións previstas: Ampliación da estrada Ac-905, tramo Arzúa-Portodemouros. 

• Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. 

- Lexislación sectorial: Plano Hidrolóxico Galicia-Costa, RD 103/2003, de 24 de 

xaneiro, Texto Refundido da Lei de Augas, R.D.L. 1/2001, do 20 de xullo. 

Regulamento do dominio público hidráulico, RD 849/1986, de 11 de abril, 

modificado polo RD 606/2003 de 23 de maio. 

- Ámbito: Augas continentais, cauces de correntes naturais, continuas ou 

descontinuas, leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en cauces 

públicos, acuíferos subnterraneos, ós efectos dos actos de disposición ou de 

afección dos recursos hidráulicos. 

- Afeccións: as marxes dos cauces están suxeitas en toda a súa extensión 

lonxitudinal a unha zona de servidume de cinco metros de anchura, para uso 

público e unha zona de policía de 100 metros de anchura no que se condicionará 

o uso do solo e as actividades que nel se desenrolen. 

- Actuacións previstas: prevese a construcción dun novo encoro no río Ulla, no 

veciño concello de Touro que asolagará unha pequena parte do termo municipal, a 

cal xa a día de hoxe se atopa clasificada como solo de protección de cauces. 

Prevese a construcción dunha nova depuradora en Arzúa así como a mellora de 

parte dos colectores existentes. 

• Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura, Comunicación 

Social e Turismo. 

- Lexislación sectorial: Lei 16/1985, de 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico Español. 

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Decreto 449/1973, 

do 22 de febreiro, sobre protección dos "hórreos" e "cabazos". Decreto 571/1963 

de 14 de marzo, sobre protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos 

de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico. 

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de castelos españois. Lei 3/1996, 

do 10 de maio, de Protección dos Camiños de Santiago. Decreto 46/2007, do 8 de 

marzo, polo que se regula a composición e funcionamento do Comité Asesor do 

Camiño de Santiago. Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a 

actividade arqueolóxica en Galicia. 

- Ámbito: Elementos e xacementos catalogados polas Normas Subsidiarias 

Provinciais ou incluídos nalgún dos inventarios da Dirección Xeral de Patrimonio. 

- Afeccións: Variables entre os 50 m e os 200 m dende o punto máis exterior do 

elemento que se protexe. 

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

mencionado organismo para este concello. 

• Organismo: Deputación Provincial da Coruña. 
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- Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia. 

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

0601, CP-1002 e CP-0604. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste 

ámbito a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada 

unha delas. 

 

2.12.- ANÁLISE DAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAIS 

 

2.12.1.- Infraestructuras viarias 
 

A estructura do asentamento de núcleos predominantemente espallados, fai que as vías de 

comunicación xoguen un papel primordial no desenvolvemento socioeconómico da bisbarra. 

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

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

aldeas. 

 

A Rede viaria municipal, se articula principalmente en dous eixos Norte-Sur e Este-Oeste, que 

se cortan precisamente na capital do municipio. 

 

A rede viaria do municipio de Arzúa esta formada polas seguintes vías: 

 

- Rede estatal 

 

- A vía principal de conexión do concello a escala rexional é a estrada nacional N-547, que vai 

de Santiago a Lugo. Corta o concello de Oeste (conectando con Melide) a Este (conectando 

con O Pino), pasando pola capital do concello, e organiza o resto da rede. 

 

O resto das estradas importantes son as seguintes 

 

- Estradas Autonómicas. 

 

- Estrada Ac-905 de Vila de Cruces-límite da provincia a Arzúa. Recentemente cedida pola 

Deputación Provincial (anteriormente CP-0601), constitúe a principal conexión do solo urbano 

coa zona sur. Atópase en execución a súa mellora, con ancheamento, eliminación de 

numerosas curvas e creación de carrís de servicio ó seu paso polos núcleos rurais. 

 

- Estrada Ac-234 de Arzúa a Boimorto e As Corredoiras que parte da Capital e sae do 

municipio polo Noroeste. Organiza a vila de Arzúa xunto coa N - 547. 

 

- Estrada Ac-240 de Arzúa á N-525 que parte da N-547 ao Oeste de Arzúa e sae do municipio 

polo Sudoeste conectando con Touro. 

 

- Estrada Ac-207. Conecta na parroquia de Dombodan a estrada autonómica Ac-905 coa 

estrada provincial, constituíndo a principal vía de comunicación da parroquia. 

 

- Estradas da Deputación. 

 

- Estrada Cp-0601 tramos non cedidos á Xunta de Galicia que conectan  coa Cp-0605, no sur 

do municipio. 

 

- Estrada Cp-0603 que parte da Cp-0604 e sae do municipio polo Norte con dirección a 

Boimorto.  

 

- Estrada Cp-0604, que parte de Arzúa e sae do municipio polo Noroeste en dirección a 

Frades ata se atopar coa C-544. 

 

- Estrada Cp-0605 que cruza o municipio deste a oeste polo seu extremo sur. 

 

- Estrada Cp-1001 que sae da AC-234 polo extremo norte do municipio en dirección a 

Sobrado. 

 

A estas estradas principais hai que engadir unha tupida rede de estradas municipais que 

parten das xa citadas e unen as distintas parroquias entre si e os distintos núcleos de 

poboación, ademais de todas as realizadas para a concentración parcelaria. 

 

Este sistema viario verase mellorado de maneira importante coa construcción por parte do 

Ministerio de Fomento da Autovía Santiago-Lugo, estando a día de hoxe en fase de redacción 

o proxecto constructivo ata o enlace de Burres. 

 

2.12.2.- Infraestructuras de servicios 
 

2.12.2.1.- Abastecemento de auga 
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O abastecemento existente na actualidade en Arzúa abarca basicamente ó solo urbano e ás 

súas zonas aledañas. 

 

Cunha captación no río Iso, na parroquia de Rendal perto do núcleo de Guldrís, o sistema 

funciona a través dun bombeo e unha conducción xeral de fibrocemento ata a planta de 

tratamento situada nun soar da vila de Arzúa, na rúa do Viso. Contiguo á estación de 

tratamento, a unha cota de 415 m, atópase o depósito xeral cunha capacidade total de 1.000 

m3, suficientes para unha poboación total de 10.000 habitantes, para unha poboación actual 

no núcleo urbano e aledaños de 2.410 habitantes, considerándose polo tanto este depósito 

suficientemente dimensionado. 

 

Non obstante na actualidade e debido á escasa altura do depósito sobre o resto do solo 

urbano, nalgúns casos non se dan condicións de presión suficientes, motivo polo cal foi 

instalado tamén un grupo de presión para os momentos nos que o depósito non se atopa 

cheo na súa totalidade. 

 

A partir da estación de tratamento xeral prodúcese a distribución xeral do abastecemento, en 

PVC ou polietileno maioritariamente, tanto á totalidade do solo urbano como ós núcleos rurais 

próximos, contando a totalidade do solo urbano de Arzúa con este servicio, anque, como se 

indicou con anterioridade nalgúns casos en condicións de presión insuficientes. 

 

O Plan Xeral deberá prever en todo caso a ampliación do servicios ós núcleo rurais, tentando 

conquerir unha porcentaxe maior de termo municipal abastecido así como aumentar a 

capacidade e presión dos depósito existentes actualmente. A captación considérase 

suficiente en todo caso. 

 

2.12.2.2.- Saneamento 

 

O saneamento existente abarca a totalidade do solo urbano de Arzúa así como numerosos 

núcleos circundantes á capital municipal sendo os seu estado de funcionamento e 

conservación en termos xerais bo. 

 

O contrario ocorre co sistema de depuración existente, mal deseñado e cun grao de 

funcionamento baixo. Nestes momentos a depuradora principal se atopa ubicada á entrada 

de Arzúa á entrada da N-547 dende Santiago, con verquido ó río Vello. Orixinariamente a 

depuradora construíuse para solventar as necesidades do parque empresarial e da zona 

oeste do solo urbano. Con posterioridade e dadas as diferentes condicións topográficas 

ubicouse outra depuradora na zona de Lema de Abaixo, con verquido ó río Iso na zona de 

Ponte Lema, para a zona leste do solo urbano, outra depuradora na zona de Carballos Altos, 

con verquido ó campo para a zona sur, e unha fosa na zona norte para a parroquia de Santa 

María. 

 

Recentemente conectouse a zona de Santa María coa rede xeral de saneamento, vertendo 

na actualidade á depuradora do río Vello. 

 

Este sistema considérase totalmente inadecuado para as necesidades dunha vila moderna ó 

aumentar o mantemento dos sistemas de depuración e medioambientalmente deficiente ó 

aumentar os puntos de verquido nun radio de acción pequeno. 

 

Deberá ser prioritario dende o planeamento a previsión da redefinición da rede e os sistema 

de depuración, procurando reducir os puntos de depuración e verquido a un, nunha zona ben 

ubicada de maneira que poida servir a un maior número de habitantes. Esta mellora debería 

referirse exclusivamente ó sistema de depuración pois as tubarías existentes, case todas en 

PVC de diámetro 315, en todas as rúas e viarios do solo urbano, considérase suficientemente 

dimensionadas, mesmo para aumentos de poboación de moderados a importantes. 

 

2.13.- ANÁLISE DOS ESPACIOS LIBRES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

 

A capital de concello, Arzúa, ocupa unha posición céntrica en relación á totalidade de todo o 

termo municipal, o que, ante a notable dispersión da poboación ven a xustificar que a maioría 

dos equipamentos do municipio se localicen nela. Non obstante, ante a extensión do termo e 

debido ás distancias a percorrer, pode falarse dun déficit de equipamentos que afecta 

especialmente ás parroquias peor comunicadas. 

 

Así pois, non se pode falar dunha distribución máis ou menos ampla e uniforme de dotacións 

ao longo e ancho do termo municipal, se exceptuamos os equipamentos de carácter relixioso 

e festivo, pois ás igrexas parroquiais (e aos respectivos palcos de música, campos da festa e 

cemiterios) hai que sumar un certo número de capelas de diversas advocacións distribuídas 

por todo o territorio. 

 

As lóxicas diferencia que se dan entre o solo de núcleo urbano e de núcleo tradicional, 

súmanse as referentes aos equipamentos que en certa medida plasma as deficiencias que 

presentan algunhas parroquias, onde a Igrexa e o cemiterio se converten nos únicos 

referentes. Isto permítenos facer dúas exposicións diferenciadas: as referentes ao solo 

urbano e as referentes ao resto dos núcleos. 
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Os equipamentos ubicados na Vila de Arzúa son os seguintes: 

 

• Casa Consistorial. 

• Xulgado de primeira Instancia e Instrucción. (Depende do de 1º Instancia de 

Santiago de Compostela) e un Xulgado de Distrito. 

• Casa de Cultura. 

• Biblioteca Municipal. 

• Centro de Saúde. 

• Cruz Vermella 

• Posto da Guarda Civil. 

• Cámara Agraria. 

• Secretaria de Correos e Telégrafos. 

• Central da Compañía Telefónica Nacional. 

• Residencia da Terceira Idade 

• Cemiterio Municipal 

• Gardería Municipal. 

• Praza Municipal 

• Praza de Gando. 

• Centro social e Parroquial 

• Parque de Bombeiros 

• Conservatorio de Música. 

• Igrexa de Santiago de Arzúa 

• Capela da Magdalena 

 

Os servicios privados son: 

 

• Rexistro da Propiedade. 

• Notaria 

• Pompas Fúnebres 

 

En canto a equipamento escolar Arzúa conta a día de hoxe con: 

 

• Un centro público de Primaria e Secundaria. 

• Un centro concertado de Primaria e Secundaria.  

• Un Instituto de Bacharelato. 

• Un centro concertado de Formación Profesional. 

 

As dotacións deportivas son: 

 

• Un polideportivo cuberto e outro actualmente en construcción. 

• Pistas de tenis e atletismo. 

• Un campo de Fútbol 

• Dúas piscinas, unha cuberta e outra descuberta. 

 

Cada vez mais dentro do termo municipal se ubican establecementos destinados a 

aloxamento vinculados ás características excepcionais que aquí se presentan. Por un lado e 

vinculado ao Camiño de Santiago existen dous puntos de acollida de peregrinos, situados un 

en Ribadiso (de gran calidade), na parroquia de Santa María de Arzúa, e outro mais modesto 

á saída do núcleo de Arzúa en dirección a Santiago. Por outro, son mais cada vez as casas 

de turismo rural que están en funcionamento. No municipio localízanse varias casas rurais 

restauradas como o Pazo de Sedor (Castañeda), Casa Lucas (Viñós) e Casa Brandariz 

(Dombodán). 

 

Como equipamento escolar existen varias escolas unitarias destinadas na súa maior parte a 

educación infantil situadas en: 

 

- Gandarón, parroquia de Campo 

- Igrexa, parroquia de Mella 

- Beis, parroquia de Oíns 

- Cruceiro, parroquia de Burres 

- Pousada, parroquia de Pantiñobre 

- Cruz, parroquia de Lema 

- Gramil, parroquia de Dombodán 

- Tronceda a Vella, parroquia de Tronceda 

 

Por todo o municipio existen Campos da Festa e espacios libres como: 

 

- Praia Fluvial de Ribadiso. 

- Fucarelos, parroquia de Campo. 

- Codeseira, parroquia de Calvos. 

- Beis, parroquia de Oíns. 

- Sobrado e Paínza, parroquia de Viladavil. 

- Rio, Portela e Fraga Alta, parroquia de Castañeda. 

- Outeiro, parroquia de Figueroa. 

- Lema de Abaixo, parroquia de Lema. 
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- A Igrexa, parroquia de Vilantime 

- Baiobre, parroquia de Branzá. 

- Maroxo de Arriba, parroquia de Maroxo. 

- Gramil, Portodemouros e As Hortas, parroquia de Dombodán. 

 

Conta ademais cunha serie de equipamentos relixiosos repartidos en todas as parroquias: 

 

Boente:  Igrexa parroquial en Boente de Abaixo. 

Brandeso: Igrexa parroquial en Monteiros. 

  Cemiterio en Monteiros. 

Branzá:  Igrexa parroquial de Santa Cruz en Baiobre. 

  Capela de Santa Cruz en Baiobre. 

  Cemiterio en Retorno. 

  Capela de San Xosé en Branzá. 

  Igrexa parroquial de Santa Leocadia en A Igrexa. 

  Cemiterio en A Igrexa 

  Casa Rectoral en A Igrexa 

Burres:  Igrexa de San Vicente en Igrexa. 

Cemiterio en Igrexa. 

Calvos:  Capela en Orxal. 

  Igrexa parroquial en A Igrexa. 

  Cemiterio en A Igrexa. 

Campo:  Igrexa de San Estevo en Fucarelos. 

  Cemiterio en Fucarelos. 

  Capela da Mota afastada dos núcleos, na CP-0603. 

Castañeda: Igrexa parroquial en Fraga Alta. 

  Cemiterio en Fraga Alta. 

Dodro:  Igrexa de Santa María en Casanova. 

Cemiterio en Casanova. 

Dombodán: Capela dó Viso en Gramil. 

Igrexa parroquial de San Cristovo en Dombodán. 

Cemiterio en Dombodán. 

Figueiroa: Igrexa parroquial de San Paio no Couto de San Paio. 

Cemiterio no Couto de San Paio. 

Capela de Nosa Señora dó Socorro en Choio. 

Lema:  Igrexa parroquial en Carballos Altos. 

Capela de Pastoriza Nova en Fonte Santa. 

Maroxo: Igrexa parroquial en Maroxo de Arriba. 

  Cemiterio en Maroxo de Arriba 

Mella:  Igrexa parroquial de Igrexa. 

Casa rectoral en Igrexa. 

Oíns:  Igrexa parroquial en Beis. 

  Cemiterio en Beis. 

Pantiñobre: Ermida de San Xoan de Navas en Pedride. 

Igrexa parroquial en Pousada. 

Cemiterio en Pousada. 

Rendal:  Igrexa parroquial en Fucarelos. 

Cemiterio en Fucarelos. 

Santa María: Capela de Santa María en Bosende. 

Igrexa parroquial de Santa María en San Salvador. 

Cemiterio en san Salvador. 

Tronceda: Igrexa parroquial en Tronceda a Nova. 

  Cemiterio en Tronceda a Nova. 

Viladavil: Igrexa de Santa María de Viladavil en Paínza. 

Cemiterio en Paínza. 

Igrexa en Sobrado. 

Cemiterio en Sobrado. 

Vilantime: Igrexa parroquial en Igrexa. 

  Cemiterio en Igrexa. 

Viñós:  Igrexa parroquial de Viñós (Nova) en Ourís. 

  Cemiterio en Ourís. 

Igrexa parroquial de San Pedro (Vella) en Vilar. 

 

As dotacións deportivas no municipio, aparte das existentes no núcleo de Arzúa localízanse 

en: 

 

 Beis e Seixas, parroquia de Oíns. 

 Calzada, parroquia de Burres. 

 Portela , parroquia de Castañeda. 

 Baiobre, parroquia de Branzá. 

 Gramil, Hortas e Portodemouros, parroquia de Dombodán 

 

Por último, as dotacións socioculturais atópanse en: 

 

Beis, parroquia de Oíns. 

Sobrado e Paínza, parroquia de Viladavil. 
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 Portela , parroquia de Castañeda. 

 Pousada, parroquia de Pantiñobre. 

 Gramil, parroquia de Dombodán. 

 

 

No seguinte listado se inclúen os equipamentos existentes tanto de sistema xeral como local. 

 

Locais 

 
CODIGO DENOMINACION LUGAR PARROQUIA SUP.(m²) 

DCL-1 C.F.R.  E.F.A. PIÑEIRAL PIÑEIRAL, O 
ARZUA (STA. 

MARIA) 
      4.574 m²

ELL-1 (a) ESPACIO LIBRE CAPELÁN 
ARZUA (STA. 

MARIA) 
2.492 m²

ELL-1 (b) ESPACIO LIBRE SEIXAS 
ARZUA (STA. 

MARIA) 
221 m²

ELL-1 (c) ESPACIO LIBRE BOSENDE 
ARZUA (STA. 

MARIA) 
1.561 m²

ELL-1 (d) ESPACIO LIBRE BOSENDE 
ARZUA (STA. 

MARIA) 
1.235 m²

ELL-1 (e) ESPACIO LIBRE O OUTEIRO 
ARZUA (STA. 

MARIA) 
474 m²

RCL-1 
IGREXA de SANTA MARÍA e 

CEMITERIO 
SAN SALVADOR 

ARZUA (STA. 

MARIA) 
4.048 m²

REL-1 CAPELA de S. SALVADOR SAN SALVADOR 
ARZUA (STA. 

MARIA) 
265 m²

CEL-2 CEMITERIO ARZÚA 
ARZUA 

(SANTIAGO) 
4.998 m²

DCL-2 
COLEXIO NOSA SEÑORA DO 

ROSARIO 
ARZÚA 

ARZUA 

(SANTIAGO) 
1.959 m²

REL-2 IGREXA de SANTIAGO ARZÚA 
ARZUA 

(SANTIAGO) 
384 m²

RCL-3 IGREXA de SANTIAGO e CEMITERIO BOENTE  de ARRIBA BOENTE 353 m²

SCL-3 SOCIO CULTURAL BOENTE de ABAIXO BOENTE 2.160 m²

RCL-4 
IGREXA de SAN LOURENZO e 

CEMITERIO 
IGREXA, A BRANDESO 690 m²

SCL-4 SOCIO-CULTURAL CIMADEVILA BRANDESO 3.781 m²

CEL-5 CEMITERIO RETORNO, O BRANZÁ 1.249 m²

ELL-5(a) ESPACIO LIBRE BAIOBRE DE BRANZÁ BRANZÁ 5.874 m²

ELL-5(b) ESPACIO LIBRE CATRO VENTOS-IGREXA BRANZÁ 1.761 m²

RCL-5 
IGREXA de SANTA. LEOCADIA e 

CEMITERIO 
IGREXA, A BRANZÁ 514 m²

CEL-6 CEMITERIO IGREXA, A BURRES 6.019 m²

DPL-6 (a) PISTA POLIDEPORTIVA CRUCEIRO, O BURRES 1.051 m²

DPL-6 (b) CAMPO de FÚTBOL CRUCEIRO, O BURRES 10.226 m²

ELL-6 (a) CAMPO da FESTA CRUCEIRO, O BURRES 782 m²

ELL-6 (b) CAMPO da FESTA PREGONTOÑO BURRES 2.782 m²

REL-6 (a) IGREXA de SAN VICENTE IGREXA, A BURRES 701 m²

REL-6 (b) ERMIDA de SAN PAIO PREGONTOÑO BURRES 307 m²

SCL-6 ESCOLA UNITARIA CRUCEIRO, O BURRES 678 m²

CEL-7 CEMITERIO IGREXA, A 
CALVOS DE 

SOBRECAMIÑO
2.299 m²

ELL-7 ESPACIO LIBRE CALVOS 
CALVOS DE 

SOBRECAMIÑO
20.059 m²

RCL-7 
IGREXA de SAN MARTIÑO e 

CEMITERIO 
IGREXA, A 

CALVOS DE 

SOBRECAMIÑO
935 m²

SCL-7 SOCIO CULTURAL PENA 
CALVOS DE 

SOBRECAMIÑO
3.744 m²

ELL-8 (a) ESPACIO LIBRE IGREXA, A CAMPO 2.249 m²

ELL-8 (b) ESPACIO LIBRE MONTE DA MOTA CAMPO 6.531 m²

RCL-8 
IGREXA de SAN ESTEBAN e 

CEMITERIO 
IGREXA, A CAMPO 1.135 m²

REL-8 ERMIDA da MOTA MONTE da MOTA CAMPO 6.299 m²

SCL-8 ESCOLA UNITARIA GANDARON CAMPO 626 m²

DPL-9 DEPORTIVO PORTELA CASTAÑEDA 9.087 m2

ELL-9 (a) ESPACIO LIBRE RIO CASTAÑEDA 538 m²

ELL-9 (b) ESPACIO LIBRE PORTELA CASTAÑEDA 4.160 m²

ELL-9 (c) ESPACIO LIBRE DOROÑA CASTAÑEDA 222 m²

RCL-9 
IGREXA de SANTA MARTA e 

CEMITERIO 
CASTAÑEDA CASTAÑEDA 1.048 m²

SCL-9 SOCIO-CULTURAL PORTELA CASTAÑEDA 95  m²

CEL-10 CEMITERIO IGREXA, A DODRO 758 m²

ELL-10 (a) ESPACIO LIBRE IGREXA, A DODRO 611 m²

ELL-10 (b) ESPACIO LIBRE IGREXA, A DODRO 198 m²

REL-10 IGREXA de SANTA MARÍA IGREXA, A DODRO 652 m²

SCL-10 SOCIO CULTURAL IGREXA, A DODRO 565 m²

DPL-11 DEPORTIVO HORTAS DOMBODÁN 1.591 m²

ELL-11 (a) ESPACIO LIBRE AGRA de PARES DOMBODÁN 6.031 m²

ELL-11 (b) ESPACIO LIBRE HORTAS DOMBODÁN 2.315 m²

RCL-11 
IGREXA de SAN CRISTOVO e 

CEMITERIO 
DOMBODÁN DOMBODÁN 1.606 m²

REL-11 ERMIDA do VISO MONTE da GRANXA DOMBODÁN 11.030 m²

SCL-11 SOCIO-CULTURAL AGRA de PARES DOMBODÁN 1.860 m²

RCL-12 IGREXA de SAN PAIO e CEMITERIO OUTEIRO de ABAIXO FIGUEROA 604 m²

ELL-13 (a) ESPACIO LIBRE LEMA de ABAIXO LEMA 2.212 m²

ELL-13 (b) ESPACIO LIBRE LEMA de ABAIXO LEMA 257 m²

ELL-13 (c) ESPACIO LIBRE LEMA de ARRIBA LEMA 1.030 m²

ELL-13 (d) ESPACIO LIBRE PASTORIZA A NOVA LEMA 870 m²

ELL-13 (e) ESPACIO LIBRE PASTORIZA A VELLA LEMA 417 m²

RCL-13 IGREXA de SAN PEDRO e CEMITERIO SAN PEDRO LEMA 1.249 m²
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SCL-13 (a) SOCIO CULTURAL CRUZ LEMA 854 m²

SCL-13 (b) SOCIO CULTURAL MAGOLAN LEMA 1.640 m²

ELL-14 (a) ESPACIO LIBRE PENEDO MAROXO 454 m²

ELL-14 (b) ESPACIO LIBRE FONTE DA VILA MAROXO 277m²

RCL-14 
IGREXA de SANTA MARIA e 

CEMITERIO 
MAROXO de ARRIBA MAROXO 690 m²

SCL-14 SOCIO CULTURAL IGREXA, A MAROXO 2.928 m²

CEL-15 CEMITERIO IGREXA, A MELLA 639 m²

ELL-15 ESPACIO LIBRE IGREXA, A MELLA 912 m²

RCL-15 IGREXA de SAN PEDRO e CEMITERIO IGREXA, A MELLA 2.060 m²

SCL-15 SOCIO CULTURAL IGREXA, A MELLA 7.414 m²

DPL-16 (a) DEPORTIVO FRUZO OINS 5.432 m²

DPL-16 (b) DEPORTIVO TENZAS DE ARRIBA OINS 10.284 m²

ELL-16 (a) ESPACIO LIBRE FERRADAL OINS 2.466 m²

ELL-16 (b) ESPACIO LIBRE FERRADAL OINS 361 m²

RCL-16 IGREXA de SAN COSME e CEMITERIO IGREXA,A OINS 2.743 m²

SCL-16 (a) SOCIO CULTURAL FRUZO OINS 1.719 m²

SCL-16 (b) SOCIO-CULTURAL FERRADAL OINS 117 m²

DPL-17 CAMPO de FUTBOL SENRAS PANTIÑOBRE 9.710 m²

RCL-17 
IGREXA de SAN ESTEVO e 

CEMITERIO 
IGREXA, A PANTIÑOBRE 1.497 m²

REL-17 SANTUARIO de SAN BENITO RIBA PANTIÑOBRE 527 m²

SCL-17 SOCIO CULTURAL IGREXA, A PANTIÑOBRE 3.319 m²

ELL-18 ESPACIO LIBRE PAZO, O RENDAL 379 m²

RCL-18 IGREXA de SANTA MARÍA PAZO, O RENDAL 937 m²

SCL-18 CENTRO PARROQUIAL PAZO, O RENDAL 399 m²

RCL-19 
IGREXA de SANTA MARIA e 

CEMITERIO 
TRONCEDA NOVA TRONCEDA 412 m²

SCL-19 SOCIO-CULTURAL TRONCEDA NOVA TRONCEDA 1.043 m²

DPL-20 DEPORTIVO PAÍNZA VILADAVIL 3.287 m²

ELL-20 (a) ESPACIO LIBRE SOBRADO VILADAVIL 238 m²

ELL-20 (b) ESPACIO LIBRE VALIÑA VILADAVIL 638 m²

ELL-20 (c) ESPACIO LIBRE CASTRILLON VILADAVIL 484 m²

ELL-20 (d) ESPACIO LIBRE PROX. CASALDOEIRO VILADAVIL 2.147 m²

ELL-20 (e) ESPACIO LIBRE PAINZA VILADAVIL 347 m²

RCL-20 
IGREXA de SANTA MARÍA e 

CEMITERIO 
PAÍNZA VILADAVIL 1.822 m²

SCL-20 LOCAL SOCIAL VILADAVIL VILADAVIL 176 m²

ELL-21 (a) ESPACIO LIBRE IGREXA, A VILANTIME 1.628 m²

ELL-21 (b) ESPACIO LIBRE FILGUEIRA VILANTIME 142 m²

RCL-21 IGREXA de SAN PEDRO e CEMITERIO IGREXA, A VILANTIME 2.732 m²

SCL-21 SOCIO-CULTURAL IGREXA, A VILANTIME 741 m²

DPL-22 DEPORTIVO SEIXO, O VIÑOS 1.444 m²

RCL-22 IGREXA de SAN PEDRO e CEMITERIO SEIXO, O VIÑOS 1.140 m²

REL-22 IGREXA de SAN PEDRO  IGREXA, A VIÑOS 437 m²

SCL-22 SOCIO-CULTURAL O SEIXO VIÑOS 1.152 m²

 
 

Xerais 
CODIGO DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA SUP.(m²) 

ADX-1 CONCELLO ARZÚA ARZÚA 349 m²

ADX-2 XULGADOS ARZÚA ARZÚA 879 m²

ADX-3 BOMBEIROS ARZÚA ARZÚA 3.840 m²

ADX-4 CASA CUARTEL ARZÚA ARZÚA 1.960 m²

CMX-1 CAMPO DA FEIRA DE GANDO (vello) ARZÚA ARZÚA 13.303 m²

CMX-2 MERCADO DE GANDO (novo) ARZÚA ARZÚA 4.278 m²

DCX-1 COLEXIO PÚBLICO E INSTITUTO ARZÚA ARZÚA 16.854 m²

DCX-2 GARDERÍA ARZÚA ARZÚA 2.714 m²

DPX-1 COMPLEXO POLIDEPORTIVO ARZÚA ARZÚA 28.701 m²

DPX-2 PAVILLÓN SAN SALVADOR ARZÚA 4.607 m²

SRX-1 ETAP ARZUA ARZUA 1.214 m²

ELX-1 PRAZA DE GALICIA ARZÚA ARZÚA 1.637 m²

ELX-2 ALAMEDA ARZÚA ARZÚA 5.830 m²

ELX-3 CAMPO DA FEIRA ARZÚA ARZÚA 2.082 m²

ELX-4 ESPACIO LIBRE CRUCEIRO ARZÚA 2.121 m²

ELX-5 ESPACIO LIBRE ARZÚA ARZÚA 4.440 m²

ELX-6 ÁREA RECREATIVA RIBADISO RENDAL 27.621 m²

SAX-1 CENTRO de SAÚDE ARZÚA ARZÚA 1.053 m²

SAX-2 RESIDENCIA de ANCIÁNS ARZÚA ARZÚA 7.003 m²

SAX-3 (a) CENTRO de DÍA ARZUA ARZUA 1112 m²

SCX-1 CASA da CULTURA ARZÚA ARZÚA 610 m²

SCX-2 EDIFICIO MUNICIPAL ARZÚA ARZÚA 443 m²

SCX-3 
CENTRO de INFORMACIÓN e 

ACOLLIDA 
ARZÚA ARZÚA 221 m²

SCX-4 CENTRO SOCIAL ARZÚA ARZÚA 1.184 m²

SCX-5 CASA do PEREGRINO ARZÚA ARZÚA 1.208 m²

SCX-6 CAPELA da MAGDALENA ARZÚA ARZÚA 137 m²

ZVX-1 ZONA VERDE ARZÚA STA. MARÍA ARZÚA 11.465m²

ZVX-2 (a) ENCORO PORTODEMOUROS PORTODEMOUROS DOMBODAN 64.973m²

ZVX-4 ZONA VERDE ARZÚA  ARZÚA 318 m²
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CAPÍTULO 3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

Recóllese neste capítulo, o estudio e análise das problemáticas e criterios establecidos nos 

estudios previos do Plan así como nas fases tramitadas con anterioridade e que si ben non 

culminaron nun documento aprobado definitivamente si poden servir de guía para a redacción 

do novo Plan Xeral. 

 

3.1.- TRAMITACIÓN E CONCLUSIÓNS DO ANTERIOR PLANEAMENTO. 

 

3.1.1.- O planeamento tramitado ata a data. 
 

O Plan Xeral de Arzúa comezou a tramitarse en 1996, presentándose o avance con data de 

1996, a aprobación inicial realizada en 2002 e o documento para aprobación definitiva en abril 

de 2003. Por diversos motivos este documento, que se pretendía aprobar de acordo coa 

disposición transitoria terceira da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do 

Medio Rural de Galicia, non rematou a súa tramitación, tendo que emprender outra vez a 

redacción dun novo Plan Xeral. 

 

Non obstante de todo o proceso realizado anteriormente, que comprendía varios estudios de 

campo, a exposición ó público do avance, a exposición ó público da aprobación inicial e os 

distintos informes sectoriais, puidéronse tirar unha serie de conclusións de gran utilidade para 

a redacción do presente planeamento, de maneira que o documento que agora se presenta 

non pode por menos ser unha continuidade dos tramitados con anterioridade. 

 

3.1.2.- Problemática detectada, obxectivos e criterios do Plan Xeral de acordo co 
avance de planeamento. 
 

Nos apartados anteriores desta memoria (epígrafes 2.1.a 2.13), analizouse de forma 

meticulosa a problemática dos distintos aspectos a contemplar no Plan Xeral, de acordo co 

exposto nos documentos tramitados (avance de aprobación inicial) o traballo de campo 

realizado dende entón, así como os criterios e posibles solucións que se propón para cada 

aspecto, e que máis adiante se desenvolven dentro da xustificación da ordenación proposta. 

 

3.1.3.- O modelo de asentamento proposto e a estructura xeral e orgánica do territorio. 
 

O que debe entenderse como estructura xeral e orgánica do termo municipal, recóllese nos 

artigos 53.1.e) da LOUPMRG e 19.b e 25 do RP, que de modo sintético refiren que estará 

“integrada polos sistemas xerais determinantes do desenvolvemento urbano e, e particular, 

polos sistemas xerais de comunicacións e as súas zonas de protección, de espacios libres e 

zonas verdes públicas, de equipamento comunitario público e de servicios urbanos”. 

 

A estructura proposta, que desenvolve este documento de aprobación inicial, parte do criterio 

exposto nos documentos tramitados de MANTER A MORFOLOXÍA EXISTENTE NO TERMO 

MUNICIPAL, concentrando a vivenda colectiva no núcleo de Arzúa, e especializando o resto 

dos núcleos rurais existentes, en tipoloxía de vivenda unifamiliar, posibilitándose pola 

aplicación das técnicas de reparto de beneficios e cargas previstas na lexislación vixente a 

obtención do solo necesario para dotar aos núcleos dos espacios libres e equipamentos de 

que son deficitarios. 

 

Este criterio, se desenvolve mediante a asignación de usos globais que se efectúa neste 

documento. Así, planifícase a vivenda colectiva no núcleo de Arzúa, con especialización das 

distintas tipoloxías nas correspondentes zonas, tentando eliminar as tipoloxías inadecuadas 

co entorno como a vivenda unifamiliar en zonas de vivenda colectiva ou certos usos 

industriais, toda vez que se atopa xa realizado o polígono industrial da vila, o cal posibilita a 

reubicación destas actividades dunha forma ordenada e cos servicios necesarios. 

 

No documento de estudio do medio rural e do modelo se asentamento poboacional, recóllese 

o tratamento da vivenda unifamiliar nestes núcleos, e no plano xeral de clasificación do solo, 

se clasifica e protexe o solo rústico que por diversas características debe someterse a algún 

réxime de preservación. 

 

Do resto do solo do termo municipal, en función das súas posibilidades reais de integrase no 

desenvolvemento urbanístico, e das súas posibilidades de conexión cos sistemas xerais 

propostos, poderá clasificarse solo urbanizable, en base á utilización racional dos recursos 

naturais e do desenvolvemento sostible, cuxas condicións de desenvolvemento fican 

especificadas máis adiante. 

 

En base á problemática detectada de conxestión tanto edificatoria como viaria no núcleo 

urbano de Arzúa se plantexa desde o presente planeamento unha alternativa viaria á N-547 

ao seu paso pola capital municipal co fin de non sobrecargar o viario local existente co tráfico 

xeral da mencionada vía. Plantéxase un viario que arrincando dende a zona oeste de Arzúa, 

antes do acceso ó parque empresarial bordea o núcleo urbano pola súa parte norte e sur de 

maneira que anuda todas as estradas que acometen tanto polo norte como polo sur, todo iso 
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atravesando terreos de solo urbanizable, nos cales se incluirá como cesión obrigatoria para 

sistemas xerais. En síntese se plantexa unha circunvalación ao núcleo urbano de Arzúa co fin 

de desconxestionalo e poder apoiar a creación de novas rúas sobre o viario existente. 

 

A este viario de sistema xeral habería que engadir o trazado recentemente aprobado da 

Autovía Lugo-Santiago, o cal con dous enlaces dentro do termo municipal, ao oeste e sur do 

núcleo urbano, convértese, ademais dun viario fundamental para favorecer as expectativas de 

medra do concello, na circunvalación polo sur para o tráfico que actualmente cruza a vila. 

 

Como rede xeral viaria, que estructura o termo municipal, ademais da actuación indicada, se 

dispón das actuais estradas seguintes: 

 

Estradas Autonómicas. 

 

- Estrada Ac-905 de Vila de Cruces-límite da provincia a Arzúa. Recentemente cedida pola 

Deputación Provincial (anteriormente CP-0601), constitúe a principal conexión do solo urbano 

coa zona sur. Neste momentos atópase en execución a súa mellora. 

 

- Estrada Ac-234 de Arzúa a Boimorto e As Corredoiras que parte da capital e sae do 

municipio polo Noroeste. Organiza a vila de Arzúa xunto coa N – 547. 

 

- Estrada Ac-240 de Arzúa á N-525 que parte da N-547 ao Oeste de Arzúa e sae do municipio 

polo Sudoeste conectando con Touro. 

 

Estradas da Deputación. 

 

- Estrada CP-0601 que conecta cos CP-0605, no sur do municipio. 

 

- Estrada CP-0603 que parte da CP-0604 e sae do municipio polo Norte con dirección a 

Boimorto.  

 

- Estrada CP-0604, que parte de Arzúa e sae do municipio polo Noroeste en dirección a 

Frades ata se atopar coa C-544. 

 

- Estrada CP-0605 que cruza o município de leste a oeste polo seu extremo sur. 

 

- Estrada CP-1001 que sae da AC-234 polo extremo norte do municipio en dirección a 

Sobrado. 

 

A estas estradas principais hai que engadir unha tupida rede de estradas municipais que 

parten das xa citadas e unen as distintas parroquias entre si e os distintos núcleos de 

poboación, ademais de todas as realizadas para a concentración parcelaria. 

 

Polo que respecta ás infraestructuras de servicios habería que indicar que no presente 

planeamento prevese, no que respecta ó abastecemento, a construcción dun novo depósito 

xeral ó norte de Seixas cunha capacidade de 2.000 m3, suficiente para unha poboación de 

20.000 habitantes, a cota 446 m, co cal se conquerirán condicións de presión adecuadas en 

todo o solo urbano e boa parte do termo municipal, abarcando sobre todo os 

desenvolvementos de solo urbanizable previstos para os cales considérase a nova 

capacidade suficiente. 

 

No que fai ó saneamento prevese a construcción de dous bombeos que dirixan os residuos a 

unha depuradora que se construirá en Ponte Lema, no río Iso, nunha parcela municipal, 

conquerindo unificar o 100% dos vertidos urbanos e limítrofes con este nun so punto. A 

capacidade desta nova depuradora cifrada en 2.000 m3/día servirá adecuadamente tanto 

para a poboación residente no solo urbano e núcleos limítrofes na actualidade, como para as 

previsión totais do Plan Xeral, toda vez que os desenvolvemento previstos son de pequeno 

tamaño. 

 

No plano C-00 de Estructura Xeral e Orgánica do Territorio, se reflexa o trazado de todas as 

vías sobre as que se soporta a medra prevista do termo municipal, ficando patente, a solución 

da problemática existente ao día de hoxe e a posibilidade de efectuar o desenvolvemento 

proposto neste documento.  

 

Este documento de planeamento, en canto ao SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E 

ZONAS VERDES, pretende dar cumprimento aos estándares reseñados na lexislación do 

solo. Así, se pretende mellorar a zona verde existente no Solo Urbano de Arzúa, nas 

inmediacións do cruceiro de Santa María, crear un gran parque fluvial no entorno do Río 

Vello, lindante co solo urbano desde as inmediacións do camiño de Santiago, mellorar o área 

recreativa de Ribadiso, zona de disfrute tanto para os habitantes do municipio como dos 

numerosos peregrinos que atravesan o termo municipal e potenciar o área lúdico-deportiva do 

encoro de Portodemouros, zona de adestramentos de remo de carácter internacional. Así 

mesmo, nas inmediacións e dentro dos núcleos rurais dispóñense zonas verdes con 

dimensión suficiente para a poboación que veñen sendo consideradas de carácter local, 

aínda que na súa maioría de utilidade pública. 
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En canto a equipamentos deportivos, na actualidade,  practicamente se dispón dun campo de 

fútbol e/ou unha área de xogos por parroquia, ademais da xa mencionada zona de remo do 

encoro de Portodemouros, de ámbito internacional. 

 

Os equipamentos escolares, sanitarios, administrativos, etc... están distribuídos por todo o 

termo municipal. En previsión de reforzar os existentes, e acoller outros novos, na ordenación 

pormenorizada, se ubican parcelas para estes fins, dentro das distintas Areas de Xestión que 

se contemplan. Destaca ademais pola súa importancia a recente creación da gardería 

municipal e a residencia de anciáns, equipamentos dos cales, era deficitario o concello. 

 

3.2.- XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA. 

 

3.2.1.- Criterios de carácter xeral aplicados. 
 

A redacción do Plan Xeral de Ordenación municipal do Concello de Arzúa parte co propósito 

de adaptar a ordenación urbanística á lexislación vixente, e o de acometer unha nova política 

urbanística tendente a perfeccionar o modelo territorial existente mediante a introducción dos 

sistemas de xestión e actuación que o novo marco legal nesta materia posibilitou, evitando 

que o proceso urbanizador xere desequilibrios, e polo contrario, poida ser utilizado para 

mellorar a realidade física existente e o nivel de equipamentos e servicios. 

 

A inexistencia dun Plan Director Comarcal, que defina as directrices xerais de estructuración 

do territorio, obriga a efectuar unha análise das necesidades e posibles demandas de solo 

para efectuar a ordenación xeral. 

 

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

carácter xeral: 

 

A) Reestructuración funcional do tecido urbano: 

A.1) Equilibrio urbanístico entre diferentes áreas do municipio. 

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 

A.3) Completar a trama urbana dos núcleos existentes, mellorando a súa 

funcionalidade. 

A.4) Prever o enlace dos novos crecementos cos núcleos rurais circundantes 

 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B.1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B.2) Conservar a parroquia como institución básica de convivencia rural. 

B.3) Potenciar as actividades agropecuarias e forestais. 

B.4) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico popular. 

B.5) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial. 

 

C) Conservación ambiental: 

C.1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados (acuíferos, 

cursos fluviais, masas forestais, etc.). 

C.2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e 

medioambiental. O estudio pormenorizado establece este obxectivo en relación co 

patrimonio arquitectónico e cultural. 

C.3) Conseguir para uso público, áreas de interese que pasen a constituír o sistema 

xeral de espacios libres do termo municipal. 

C.4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou non 

en inventarios de espacios naturais. 

C.5) Ordenar as actividades vinculadas co aproveitamento dos recursos naturais e 

transformación de productos vinculados ó sector primario. 

 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a establecer 

nos solos intersticiais vacantes situados dentro da trama urbana. 

D.2) Mellora das actuacións infraestructurais que supoñen unha recuperación da 

calidade de vida (saneamento, abastecemento, viario e rede xeral de comunicacións). 

 

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

cada unha das súas particularidades. 

E.1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no municipio. 

E.2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

E.3) Fomento, de acordo coa Lei 9/2002 da construcción de vivendas suxeitas a 

algún réxime de protección. 

 

 

3.2.2.- Criterios sectoriais. 
 

A formulación e realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o municipio de Arzúa 

ten unha orientación destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, 

urbanisticamente equilibrado e de desenvolvemento sostible, que consiga as mellores 

condicións e calidade de vida para os seus habitantes. 
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A formulación do Plan Xeral preparará ó municipio para resolver os actuais problemas de 

modernización e procura de maior dinamismo dos sectores productivos, neste caso os 

agropecuarios, forestais ou ecoturísticos, sendo capaz de prever un crecemento continuado e 

sostido nos próximos anos. 

 

Apoiándose na mencionada estructura xeral, recoñece a existencia dun núcleo urbano, no 

que a día de hoxe se concentra a principal consolidación edificatoria e existencia de servicios, 

a existencia dun entramado de núcleos máis miúdo cuia organización principal é a parroquia, 

así como os solos urbanizables e rústicos tendo en conta o conxunto de obxectivos 

urbanísticos. 

 

O Plan Xeral plantéxase como obxectivo favorecer o desenvolvemento cualitativo de Arzúa e 

ser eminentemente realista. Capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a 

materialización das determinacións de planeamento que se fixan, nos prazos que se 

determinan. Un Plan Xeral no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de 

xestión urbanística e a capacidade da Administración actuante, sexa notoria e patente. 

 

Como desenvolvemento deste obxectivo xeral, considérase, asemade, obxectivo básico para 

o conxunto do termo municipal coñecer a vocación fundamental de cada parte do seu solo, a 

fin de recuperar e desenvolver de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades 

agrarias, industriais e comerciais: desenvolver as comunicacións e os servicios comunitarios 

e favorecer o máximo rendemento posible a través das determinacións de planeamento que 

ós solos se lle asignen. 

 

Para iso, e en directa relación cos problemas urbanísticos detectados, defínense a 

continuación o sistema de obxectivos urbanísticos sectoriais que a redacción do Plan Xeral 

persegue. 

 

3.2.2.1.- Criterios en orde a lograr o acabado e mellora do modelo e medio urbano existentes. 

 

O obxectivo fundamental, no actual solo urbano do municipio de Arzúa, é o de completar a 

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

determinacións directas de ordenación e posterior execución. O solo urbano clasificado como 

tal, deriva da aplicación das condicións obxectivas establecidas no artigo 11 da LOUPMRG, 

en función da información urbanística sobre servicios existentes. 

 

O solo do núcleo urbano do termo municipal, analízase co máximo detalle posible para 

coñecer a realidade do tecido urbano existente en relación cos obxectivos básicos 

comentados, a fin de que as medidas propostas sexan factibles de levar á práctica, fuxindo 

por tanto, de propostas xeneralistas, fáciles de formular pero claramente afastadas dun 

necesario e eficaz pragmatismo. 

 

En resumo, no solo urbano, realízanse as seguintes actuacións: 

 

- Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas que no solo urbano teñen carácter de 

Ordenanzas da edificación, de forma que se sistematizan, se simplifica a súa aplicación 

práctica, e fan máis asequibles o seu entendemento ós cidadáns e corrixen e obxectivan 

ambigüidades existentes. 

 

- Conservación e respecto, en xeral, das aliñacións e alturas vixentes, completando 

aqueles preceptos normativos que se consideran deficitarios e corrixindo disfuncións 

detectadas na súa aplicación práctica. 

 

- Pronunciamento específico sobre a forma de asumir o Plan Xeral os plans de segundo 

grao aprobados en desenvolvemento da normativa vixente, incorporándose todos aqueles 

que están en execución ou tiveron algunha aprobación e que non é necesaria a súa 

modificación para satisfacer intereses xerais. 

 

- O logro dun equilibrio entre a dimensión do núcleo urbano e as súas dotacións e 

equipamentos, é un dos obxectivos fundamentais do Plan Xeral. Así mesmo, a obtención 

do solo necesario para ampliación das dotacións existentes, e a implantación doutras 

novas, mediante o establecemento dos instrumentos de equidistribución adecuados para 

os actuais propietarios do solo, permite absorber as necesidades da poboación á que 

serven. Inclúense, para a súa obtención, en Áreas de Reparto de solo urbano non 

consolidado e urbanizable. Neste aspecto, o Concello deberá comprometer o seu esforzo 

nos próximos anos de desenvolvemento do Plan, mediante a aplicación directa de parte 

dos seus recursos e a estimulación e o logro de acordos cos propietarios de solo, os que, 

á súa vez, deberán afrontar con pleno rigor a consecución da culminación do proceso de 

desenvolvemento urbanístico. Iso contribuirá paralelamente á posta en valor das recentes 

medras, e daqueles elementos e zonas infravaloradas ata a data por carencia duns 

adecuados instrumentos de xestión. 

 

- Delimitación das Áreas de Reparto e cálculo dos seus aproveitamentos tipo conforme 

establece a LOUPMRG. 



EXCMO. CONCELLO DE ARZÚA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  
 

52

 

- Protección dos elementos de patrimonio existentes. 

 

3.2.2.2.- Criterios específicos nas áreas para novos asentamentos. 

 

Comprenden estas áreas, o solo clasificado como urbanizable, estando regulada a súa 

clasificación polos artigos 14, 21 e 22 da LOUPMRG, que estipula que “constituirán o solo 

urbanizable os terreos que non teñan a condición de solo urbano, de núcleo rural, nin rústico 

e poidan ser obxecto de transformación urbanística nos termos establecidos na lei”. 

 

Neste documento sinálanse as áreas de solo aptas para a súa incorporación ó proceso de 

desenvolvemento urbanístico como solo urbanizable, en atención á utilización racional dos 

recursos naturais e o desenvolvemento sostible, e aqueloutros que polo seu valor agrícola, 

forestal, gandeiro ou polas súas riquezas naturais deben ser preservadas. 

 

Acorde coa mencionada lexislación o Plan Xeral contempla dúas situacións perfectamente 

diferenciadas: por un lado, o solo clasificado como urbanizable delimitado ou inmediato, 

correspondente a solos que teñan comprometidos prazos de execución e condicións de 

transformación, no caso concreto do planeamento que nos trata a través dos correspondentes 

convenios urbanísticos ou programados pola administración municipal; e por outro, o solo 

urbanizable non delimitado para o que o Plan define as condicións xerais para a delimitación 

de sectores, desenvolvemento dos mesmos e usos globais. 

 

Para o solo que se clasifica como urbanizable delimitado o Plan Xeral plantexa os seguintes 

obxectivos: 

 

- Dar cauce xurídico adecuado de integración como solo urbano ás áreas de solo 

urbanizable das Normas vixentes, para as que foron aprobados definitivamente plans 

parciais de ordenación e están en execución as obras de urbanización de acordo co 

proxecto correspondente (Parque Empresarial), e daquelas outras que pola súa posición, 

constitúen na actualidade bolsas de solo enclavadas dentro do núcleo urbano, con 

servicios urbanísticos existentes no seu perímetro, pero que deben ser sometidos a un 

proceso integral de reparto de beneficios e cargas, e de execución de urbanización. 

 

- Incluír e definir nas Areas de Reparto, a parte do solo urbanizable que poida ser 

necesaria para conquerir os obxectivos plantexados no Plan Xeral, adscribindo ás 

mesmas os solos de sistemas xerais que se consideran necesarios, a efectos da súa 

obtención a través da aplicación do instrumento do aproveitamento tipo e cesión 

obrigatoria. 

 

- Prever un tratamento adecuado das áreas para novos asentamentos residenciais, 

encauzando suficientemente o prediseño da futura ordenación no propio Plan Xeral, a fin 

de garantir a súa inserción na estructura urbana existente. 

 

- Prever a ordenación dos asentamentos xurdidos á marxe do planeamento de acordo coa 

disposición transitoria décimo terceira da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 

 

- Delimitar as Areas de Reparto e calcular os seus aproveitamentos tipo no solo 

urbanizable. 

 

Para encauzar o posible desenvolvemento das actuacións no solo urbanizable non 

delimitado, establécense os seguintes criterios e obxectivos: 

 

- Establecer as condicións para delimitación de sectores, de modo que estes constitúan 

unidades xeográficas e urbanísticas continuas que permitan un desenvolvemento 

adecuado en plans de sectorización. 

 

- Establecer a dimensión mínima dos sectores, garantindo coa mesma que se permita a 

reserva de dotacións derivada da lexislación urbanística. 

 

- Establecer as condicións de enlace dos novos sectores cos Sistemas Xerais do termo 

municipal, a efectos de garantir o correcto funcionamento e comunicacións dos 

asentamentos. 

 

- Establecer as limitacións e restriccións sobre intensidades de usos, usos globais e 

tipoloxías edificatorias, nas distintas zonas do termo municipal, buscando salvagardar o 

carácter e a vocación de cada unha delas, e evitando tensións e interferencias que 

puidesen derivarse da introducción en partes do territorio de novos usos ou tipoloxías. 

 

3.2.2.3.- Criterios en orde á ordenación do sistema de núcleos rurais existentes. 

 

O obxectivo fundamental, no actual solo de núcleo rural do municipio de Arzúa, é o de 

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

aquela mediante determinacións directas de ordenación e posterior execución. O solo de 

núcleo rural clasificado como tal deriva da aplicación das condicións obxectivas establecidas 
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no artigo 13 da LOUPMRG, así como das condicións establecidas no modelo de asentamento 

poboacional e no estudio do medio rural. 

 

En resumo, no solo de núcleo rural, realízanse as seguintes actuacións: 

 

A) Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas de forma que se sistematizan, 

simplifícase a súa aplicación práctica, faise máis asequible o seu entendemento ós 

cidadáns e corríxense e obxectivan ambigüidades existentes. 

 

B) Conservación e respecto, en xeral, das edificacións existentes procurando en cada 

caso englobalas, na medida do posible, dentro da delimitación dos núcleos rurais 

proposta. 

 

C) Diminución dos déficits de dotacións, equipamentos e espacios libres existentes no 

conxunto do termo municipal e na periferia dos núcleos rurais de primeira orde. 

 

D) Protección dos elementos de patrimonio arquitectónico ou de elementos 

arqueolóxicos existentes ou de novo achádego. 

 

3.2.2.4.- Criterios específicos para o solo rústico. 

 

O obxectivo xeral que o Plan se plantexa para esta clase de solo é a revisión da delimitación 

daquelas áreas que deben ser obxecto de especial protección fronte ó proceso de 

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

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

seus valores paisaxísticos, históricos, arqueolóxicos, científicos, ambientais, culturais ou 

outras de similar natureza, segundo establece o artigo 15 da Lei 9/2002 de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia modificada pola Lei 15/2004. 

 

Este obxectivo traducirase directamente na protección das áreas de interese medioambiental 

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

consideradas na información urbanística que realmente teñan este valor. 

 

Como segundo obxectivo neste tipo de solo, o Plan contempla as condicións das edificacións 

permitidas no mesmo de acordo co sinalado nos artigos 36 a 40 da LOUPMRG. 

 

3.2.2.5.- Obxectivos e criterios socio-económicos. 

 

A situación actual do termo municipal, o proceso modernizador e dinamizador das 

explotacións agropecuarias contraposto cos baixos índices de natalidade e o envellecemento 

da poboación, así como a potencialidade ecoturística, fai necesario que o novo Plan, 

contemple medidas tendentes a fomentar a implantación doutras actividades productivas no 

termo municipal, que fomenten a concepción do concello como cabeceira comarcal, foco de 

atracción para os concellos limítrofes, algo que a día de hoxe se está perdendo a favor 

doutros concellos máis importantes aínda que máis aloxados como Santiago ou A Coruña. 

 

Por outro lado haberá que esperar iniciativas xerais de Galicia para afrontar de maneira 

específica no municipio, a política ante a caída da natalidade e do envellecemento da 

poboación. 

 

As intencións desde a política municipal para o presente Plan, orientaranse a conseguir os 

seguintes obxectivos: 

 

A) Mellora e modernización das explotacións agrícolas e gandeiras, establecéndose a 

protección agrícola do solo destinado a este fin. 

 

B) Creación do solo industrial e terciario, que permita unha maior presencia de 

actividades industriais e de servicios no municipio, ficando prevista a posibilidade de 

desenvolver solo industrial dentro do solo urbanizable que se delimita. 

 

C) Potenciación dos valores ambientais e paisaxísticos do termo municipal, como 

xeradores dunha industria de lecer e recreo, de ámbito mesmo supramunicipal. 

 

D) Mellora das infraestructuras de transporte e comunicacións que discorren polo 

municipio e presentan unha importante sobresaturación na súa capacidade, con 

novos trazados exteriores ao núcleo urbano existente, que sen dúbida algunha, 

estimularán o tecido empresarial local e fomentarán a localización de áreas industriais 

inmediatas aos mesmos. 

 

3.2.2.6.- Obxectivos e criterios en orde a resolver problemas estructurais. 

 

Se contempla neste apartado as necesidades a cubrir de novos sistemas xerais que 

completen a estructura urbana e eliminen as disfuncionalidades observadas no momento 

actual. 
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Así, fundamentalmente, se prevé a corrección das deficiencias observadas nas 

infraestructuras de comunicacións e servicios expostas no catálogo de problemas mediante: 

 

- Difusión e dotación de accesibilidade a todo o territorio, de maneira que ningunha parte 

do mesmo fique marxinada ou disgregada, e á vez, se evite a interferencia funcional co 

núcleo urbano existente, mediante a mellora da actual rede con trazados de variantes, 

que eviten o estrangulamento do tráfico ao atravesar o núcleo urbano. 

 

- Establecemento das necesarias conexións entre a rede viaria municipal e o sistema viario 

metropolitano e comarcal. 

 

- Definición das medidas correctoras de detalle baseadas na enxeñaría de tráfico, no 

núcleo urbano existente, que sexan consideradas necesarias para resolver problemas 

puntuais existentes na rede de comunicacións. 

 

- Mellora da rede interior de intercomunicación entre os diversos núcleos, mediante un 

estudio pormenorizado do seu trazado que elimina os problemas puntuais de ordenación 

existentes ao longo da mesma. 

 

- Mellora do actual sistema de depuración e abastecemento de auga. 

 

3.2.2.7.- Consecución do sistema xeral de espacios libres. 

 

É vontade municipal que o Plan Xeral de Ordenación se plantexe como obxectivo dotar ao 

planeamento dos mecanismos de xestión que fagan posible a obtención de solos de interese 

paisaxístico, naturístico e forestal da forma máis inmediata no tempo, a fin de obter o solo 

necesario e os recursos para a súa execución, mediante a súa inclusión nas áreas de reparto. 

 

Neste sentido, preténdese completar e garantir a reserva de solo no entorno do Cruceiro de 

Santa María, no núcleo urbano de Arzúa, que posibilita a súa ampliación e transformación no 

auténtico pulmón do núcleo, xunto coa implantación nas súas proximidades das dotacións e 

equipamentos públicos que sexan necesarios. 

 

A oferta de espacios libres e zonas verdes do solo urbano complementarase coa creación 

dun gran parque fluvial lindante coa capital municipal e que recorrendo as marxes do Río 

Vello conecta o Camiño Francés co vial que se plantexa como variante norte de Arzúa. No 

apartado correspondente deste Plan Xeral preverase a súa xestión sempre con cargo ós 

novos desenvolvementos programados, dentro da medida do posible.  

 

Na área recreativa de Ribadiso, preténdese garantir a obtención do solo situado no borde do 

cauce fluvial para a súa adscrición ao uso público, permitindo a execución de proxectos 

medioambientais de mellora paisaxística e revalorización dos seus aspectos naturais. 

 

Como Sistema Xeral de Espacio Libre de ámbito municipal, e mesmo comarcal como o seu 

uso ven manifestando, se potencia o Area lúdico-deportiva do encoro de Portodemouros, 

introducindo os mecanismos necesarios para a obtención do solo situado no borde do encoro, 

que posúe unhas calidades paisaxísticas e medioambientais únicas, posibilitando a xeración 

na zona dun grande parque comarcal e zona deportiva de esparexemento e actividades 

lúdico-recreativas. 

 

Por último, o estudio pormenorizado da totalidade do medio rural do termo municipal, conleva 

a reserva de espacios con valor natural ubicados dentro dos núcleos ou nas súas 

proximidades, que serán reconvertidos para o uso público e mellora da calidade de vida de 

toda a poboación. 

 

3.2.2.8.- O tratamento dos equipamentos que constitúen o sistema xeral. 

 

Arzúa necesita a regulación dalgúns aspectos dos seus equipamentos, fundamentalmente 

efectuar a reserva de solo que posibilite a súa ampliación e adecuación segundo as 

necesidades da poboación, a fin de impedir a falta ou escaseza destes, ou nalgúns casos, a 

nova implantación dos mesmos. 

 

Unha vez analizados os diversos equipamentos, deducíronse os seguintes obxectivos, 

criterios e actuacións. 

 

3.2.2.8.1.- Equipamento docente. 

 

O coidado e mellora da dotación docente considérase fundamental como fórmula de mellora 

da preparación dos habitantes máis xoves do municipio, o que lles permitirá acceder a 

traballos máis cualificados. 

 

A ausencia de competencias municipais, na planificación da rede de centros, obriga a que no 

Plan, por parte do municipio, unicamente sexa posible efectuar as reservas de solo para a 

súa implantación no caso de que pola Administración competente se decida a súa realización. 
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Estudiadas as necesidades da poboación actual estímase suficiente coa dotación existente 

no núcleo de Arzúa. Por outro lado o sistema de crecemento previsto, en base a bolsas de 

solo urbanizable garante que, en caso de existir aumentos grandes de poboación, as 

necesidades deste tipo de equipamentos fiquen suficientemente cubertas. 

 

Prevése como punto destacado deste apartado a recente creación da gardería municipal de 

Arzúa, algo que se viña facendo necesario xa desde facía abondo tempo e que na 

actualidade se atopa recentemente en funcionamento. 

 

3.2.2.8.2.- Equipamento sanitario. 

 

Non se observaron problemas funcionais na rede existente de equipamentos nesta materia. 

Ademais, a relativa proximidade aos equipamentos rexionais existentes na cidade de 

Santiago, cuio dimensionamento actual satisfai a máis optimista das proxeccións 

demográficas, garante o correcto funcionamento nesta materia. 

 

Non obstante, a medra da poboación no núcleo urbano, de se manter , obrigará a potenciar o 

centro de Atención Primaria existente, para o cal existirá solo dentro das previsións de solo 

dotacional. 

 

3.2.2.8.3.- Equipamento asistencial. 

 

A actual composición da pirámide de poboación obriga á previsión de dotacións para a 

terceira idade as cales deberán resolverse en breve, debido ás carencias que nesta materia 

conto o concello. 

 

Nestes momentos entrou recentemente en funcionamento un centro de terceira idade no 

núcleo urbano de Arzúa, na proximidades da gardería municipal, dimensionado para albergar 

a este segmento da poboación. A ubicación tanto do centro como da gardería se corresponde 

con xestións municipais, tanto para a adquisición do solo como para a execución das obras, 

as cales no caso do centro de terceira idade se xestionan con entidades privadas. 

 

Por outra banda considérase de importancia para completar a estructura xeral deste tipo de 

equipamentos a construcción dun centro de día nas inmediacións da actual residencia de 

anciáns na parcela municipal existente. Non obstante esta parcela non conta coas dimensións 

axeitadas, motivo polo cal considérase necesaria a súa ampliación con carácter urxente. 

 

3.2.2.8.4.- Equipamento sociocultural. 

 

As deficiencias nesta materia corrixíronse coa conclusión do Centro Sociocultural do Cruceiro 

de Santa María, integrado nunha ampla zona verde de sistema xeral. 

 

Non obstante, por parte da administración municipal, e mediante convenios coa 

administración autonómica e provincial, se procurará a mellora, ampliación e nova 

implantación de equipamentos desta índole, garantíndose no Plan a reserva de solo 

dotacional para posibilitar a súa execución. 

 

3.2.2.8.5.- Equipamento deportivo. 

 

No referinte a instalacións deportivas, a existencia das mesmas en case a totalidade das 

parroquias do termo municipal, e as áreas deportivas executadas no entorno dos colexios e 

do cruceiro de Sta. María na capital municipal, permite afirmar que as existentes constitúen 

unha reserva suficiente para as previsións de poboación. Non obstante, o Plan prevé a 

reserva de solo necesario, para completar as instalacións existentes. 

 

3.2.2.8.6.- Equipamento relixioso. 

 

O número e distribución de centros parroquiais dentro do termo municipal, considérase 

adecuado ás necesidades. Non obstante, atendendo ao novo concepto de centro parroquial 

que debe contemplar a ubicación de instalacións máis alá do propio templo de culto, se ben a 

reserva de solo na ubicación dos existentes é adecuada, na normativa se regula a forma de 

executar centros parroquiais de carácter social nas inmediacións dos centros de culto. 

 

3.2.2.8.7.- Cemiterios. 

 

Se o modelo de cemiterio que se quere no municipio de Arzúa é o parroquial, semella 

suficiente o número deles existente, facendo as ampliacións necesarias nos que teñen 

esgotado o solo. 

 

3.2.2.9.- Obxectivos, criterios e actuacións dirixidos a resolver os problemas existentes nos 

servicios urbanos básicos e medioambiente. 

 

Os obxectivos e criterios que nesta materia, o novo Plan fixa son os seguintes: 
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- Débese controlar a calidade das augas mediante a xeneralización do subministro 

municipal a tódolos núcleos. 

 

- Ampliación e renovación programada da rede de colectores e sistema de depuración 

existente, a fin de conseguir o 100% da depuración de vertidos. 

 

Así mesmo, débese proceder á eliminación dos vertidos incontrolados de residuos sólidos e 

entullos. A construcción dun punto limpo no parque empresarial de Arzúa contribuirá á 

solución deste problema.  

 

3.2.2.10.- Accións tendentes á actualización da normativa urbanística. 

 

Como xa se comentou, un dos obxectivos primordiais do Plan Xeral, é a adecuación da 

normativa urbanística e do planeamento do termo municipal á lexislación vixente, e polo tanto 

a actualización da normativa é primordial para o logro de dito obxectivo. 

 

3.2.2.10.1.- Marco legal. 

 

O marco legal ó que se adecúa a redacción do Plan Xeral, está definido a nivel Estatal pola 

Lei 8/2007 de 28 de maio do Solo, e a nivel autonómico, pola Lei 9/2002 de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia modificada pola Lei 15/2004. A primeira 

delas, no seu Artigo 2, establece a función social que a propiedade do solo debe cumprir, e 

subordina a súa utilización ó principio  de desenvolvemento sostible e ó uso racional dos 

recursos naturais. 

 

A lexislación autonómica, materializada na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia modificada pola Lei 15/2004, establece no Título II de 

Planeamento Urbanístico, Capítulo I sobre clases de instrumentos de ordenación, Sección 3ª, 

o contido dos Plans Xerais de Ordenación municipal, sinalando claramente as determinacións 

que debe conter debendo estas “ser congruentes cos fins que neles se determinen e 

adaptarse ás características e complexidade urbanística do territorio que sexa obxecto de 

ordenación, garantindo a coordinación dos elementos fundamentais dos respectivos sistemas 

xerais.” 

 

As determinacións tanto xerais como particulares para cada tipo de solo regúlanse nos artigos 

56 a 60 da mencionada lexislación. 

 

3.2.2.10.2.- Sistema normativo. 

 

A normativa do Plan Xeral permite a consecución dos seguintes obxectivos: 

 

A) Adaptación ó marco legal. 

 

Xa se xustificou a necesidade e obrigatoriedade de realizar este axuste normativo. 

 

B) Adaptación da Normativa a novas circunstancias e condicionantes. 

 

A nova normativa urbanística recolle a regulación de usos que non contempla a actual, ben 

por omisión ou por se tratar de novos conceptos de utilización ou producción, así como a 

adaptación ás novas tecnoloxías. 

 

C) Adaptación a normas específicas. 

 

Recóllense tamén aquelas normas específicas de carácter xeral e obrigado cumprimento que 

son de aplicación á edificación tales como as que fan referencia á supresión de barreiras 

arquitectónicas, protección contra incendios, acústica, comunicacións interiores, recollida e 

tratamento de residuos sólidos ou contaminantes, etc., que ata o momento non estaban 

incluídas na normativa ou en ordenanzas municipais ou noutros tipos de normativas, 

facilitando así a súa localización e posterior cumprimento e esixencia. 

 

D) Adaptación ás esixencias medioambientais. 

 

Establécense por normativa as medidas preventivas do posible impacto ambiental previas á 

elaboración de planeamento, chegando mesmo á definición de normas específicas de 

protección ambiental nos sectores de solo urbanizable que así o requiran. 

 

E) Elaboración dunha normativa de usos. 

 

Inclúense os usos que non contempla a normativa actual, cuia implantación resultou difícil 

pola súa falta de regulación. 

 

F) Elaboración de ordenanzas 
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O obxectivo destes axustes e adaptacións é a clarificación da Normativa, de acordo coa 

experiencia adquirida, para a facer máis asequible a tódolos axentes intervintes e ós 

encargados do seu control. 

 

3.2.3.- Modelo de xestión urbanística proposto. 
 

Os criterios que se han de seguir para lograr os obxectivos e desenvolver os criterios 

propostos acostuman definirse ó longo do proceso de formulación das determinacións do 

Plan e no caso do Concello de Arzúa, preténdese, que sexa o máis consensuado posible cos 

propietarios do solo, administracións públicas e operadores urbanísticos a fin de permitir unha 

rápida materialización das previsións. 

 

A política urbanística municipal diríxese cara a consecución dun Plan Xeral no que: 

 

A) A Corporación municipal dirixe e controla a evolución urbanística do municipio, 

encamiñando as iniciativas privadas que incidan no desenvolvemento urbano. 

 

B) A política urbanística do Concello, da que o Plan é un instrumento operativo, 

diríxese a garantir o adecuado nivel de dotacións, equipamentos e infraestructuras para 

tódolos sectores da poboación e o dereito dos cidadáns ós espacios, ambientes, 

infraestructuras, etc., necesarios para o mellor desenvolvemento das esferas de actividade 

que enmarcan a súa vida. 

 

C) A clasificación do solo como núcleo rural adáptase ó estipulado na lexislación 

urbanística e ós resultados obtidos no estudio do medio rural. O solo rústico protexido está 

constituído por aquel que debe preservarse da urbanización polas súas peculiares 

características ou condicións que fagan necesaria a súa protección, mentres que no solo 

rústico con aptitude para incorporarse ó desenvolvemento urbanístico, considérase unha 

continuidade do uso que corresponde á súa natureza rústica ata que se crea necesaria a súa 

transformación en urbano a través do proceso urbanizador. 

 

En cada unha das clases de solo a política urbanística municipal diríxese cara as seguintes 

liñas de actuación en canto á ordenación municipal: 

 

- Comprensión e análise do marco metropolitano real do que o municipio de Arzúa forma 

parte e que se ben impide a súa ordenación territorial como un feito illado en si mesmo 

non debe interferir nin verse interferido pola dos municipios limítrofes. 

 

- Defensa dos valores naturais e medioambientais, (agrícolas, paisaxísticos, arqueolóxicos 

e de recursos naturais), tanto para a selección dos solos a protexer como para a posta en 

valor daqueles que pasen a formar parte dos sistemas xerais do municipio, en especial os 

parques, así como a posta en valor dos núcleo rurais existentes. 

 

- Revisión dos mecanismos de xestión previstos no planeamento vixente que non 

permitisen, ben pola súa complexidade, ben por unha disfunción dimensional, atinxir os 

obxectivos de desenvolvemento propostos naquel. 

 

- Adecuación á lexislación estatal e autonómica vixente das determinacións do 

planeamento actual, mediante a introducción dos mecanismos de planeamento e xestión 

que, en orde a un xusto reparto de cargas e beneficios, considéranse necesarios. 

 

En cada unha das clases de solo a política urbanística municipal diríxese cara as seguintes 

liñas de actuación en canto á súa ordenación: 

 

3.2.3.1.- Xestión do solo urbano. 

 

A xestión a realizar neste tipo de solo, irá encamiñada a: 

 

- Reequilibrar os sistemas xerais e locais, tanto de zonas verdes e espacios libres como de 

equipamentos e comunicacións. 

 

- Completar a ordenación das áreas urbanas existentes. 

 

- Evitar a segregación social, equilibrando as dotacións e equipamentos sociais nas 

parroquias, facilitando, acorde coa nova lexislación do solo, a promoción de vivendas 

sometidas a algún réxime de protección pública en tódalas zonas. 

 

- Reordenar as áreas de crecemento perimetral que na actualidade non se atopen ben 

estructuradas. 

 

- Conservar e revitalizar o patrimonio edificado do municipio. 

 

Como instrumento de xestión, introdúcese a delimitación de Áreas de Reparto en solo urbano 

non consolidado e urbanizable, con sinalamento do aproveitamento tipo patrimonializable 

polos propietarios do solo. 
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Tamén, para os casos puntuais que se presentan onde a clasificación do solo como urbano 

consolidado é indiscutible en base a edificacións existentes que se pretenden transformar 

pola súa inadecuación ás previsións ou obxectivos do plan, ou soares inadecuados para 

servir ás necesidades da edificación prevista sobre os cales é necesario un proceso 

reparcelatorio, se realiza a delimitación de unidades de reparcelación obrigatoria, onde se 

deixa prevista a execución das operacións de transformación necesarias. 

 

3.2.3.2.- Xestión do solo de núcleo rural. 

 
No estudio do medio rural e o modelo de asentamento poboacional, procedeuse á 

delimitación daquelas áreas do territorio que “serven de soporte a un asentamento de 

poboación singularizado en función das súas características morfolóxicas, tipoloxía tradicional 

das edificacións, vinculación coa explotación racional dos recursos naturais ou de 

circunstancias doutra índole que manifesten a imbricación racional do núcleo co medio físico 

no que se sitúa e que figuran diferenciados administrativamente nos censos e padróns 

oficiais, así como as áreas de expansión ou crecemento destes asentamentos”. 

 

Preténdese o seu mantemento e potenciación, dentro dos seus actuais límites, na medida do 

posible, co fin de evitar a progresiva perda de habitantes que están a sufrir, primando os usos 

relacionados coa actividade primaria, para o que se admitirán melloras e pequenas 

ampliacións dos usos agrícolas, gandeiros e forestais. 

 

O modelo de asentamento dos núcleos rurais baséase nunha estructura parroquial base e 

moi pouco transformada a día de hoxe que deu lugar á creación dun sistema de núcleos en 

torno á capital parroquial, identificada pola igrexa e o cemiterio, entre os cales se creou un 

sistema edificatorio, tradicional e/ou recente, espallado creando un conxunto continuo de 

núcleos de orixe e áreas de expansión. 

 

Déixase prevista a necesidade de redactar plans especiais de protección, rehabilitación e 

mellora do medio rural de maneira que se posibilite un desenvolvemento ordenado dos 

núcleos rurais e a creación dos espacios libres e dotacións de que puidesen ser deficitarios. 

 

3.2.3.3.- Xestión do solo urbanizable. 

 

O tratamento deste tipo de solo no Plan Xeral, responde ás seguintes directrices de xestión: 

 

- Definición dun modelo de utilización do solo co máximo apoio da poboación e da 

promoción. 

 

- Realismo na selección e sectorización das áreas para novos asentamentos residenciais, 

industriais e de equipamentos. 

 

- Control da ordenación das novas áreas de desenvolvemento para a súa adecuada 

inserción na estructura urbana xeral. 

 

- Delimitación sectorial para o seu desenvolvemento en Plans Parciais. 

 

- Programación dos sectores nos que exista concertación cos posibles promotores. 

 

- Consecución de parques públicos e espacios libres. 

 

- Incentivar, acorde coa lexislación vixente, a construcción de vivendas sometidas a algún 

réxime de protección. 

 

3.2.3.4.- Xestión do solo rústico. 

 

Para posibilitar a concreción das medidas propostas no Plan neste tipo de solo, atenderase 

ás seguintes pautas: 

 

- Control disciplinado das edificacións relacionadas coa natureza do solo nas áreas 

protexidas nas que se permita algún tipo de edificación. 

 

- Protección das áreas de interese bioecolóxico e ambiental. 

 

- Categorización do solo rústico en protección ordinaria e protección especial en función 

dos seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, científicos, naturais, 

paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións de servidumes ou doutra índole. 

 

3.2.4.- Criterios e estratexias de xestión do planeamento. 
 

A lexislación urbanística diferencia o planeamento (como norma ordenadora de tódalas 

actividades que necesitan territorializarse) da xestión do planeamento (como actividades que 

levan a efecto a execución física e xurídica do Plan). 
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Sen embargo, a lexislación urbanística establece que os Plans Xerais conteñan algunhas 

determinacións que aínda non sendo propias do planeamento si son determinacións que 

figuran no mesmo para facilitar a súa posterior execución dunha vez aprobada. 

 

As determinacións de xestión que teñen que estar contidas no Plan Xeral con carácter 

obrigatorio son: 

 

- División do solo urbano en distritos para asegurar o cumprimento dos estándares de 

reserva mínima para dotacións urbanísticas locais e de limitación de intensidades para o 

solo urbano non consolidado previstas pola lexislación do solo vixente. 

 

- Delimitación de áreas de reparto en solo urbanizable e solo urbano non consolidado. 

 

- Establecemento do aproveitamento tipo en cada área de reparto. 

 

3.2.4.1.- Criterios de xestión en solo urbano consolidado. 

 

Con obxecto de facilitar no posible a posterior execución do Plan Xeral trátase de: 

 

- Definir, aclarar, sistematizar e complementar, aqueles conceptos básicos necesarios para 

o desenvolvemento do solo urbano. 

 

- Incorporar das Normas anteriores, tal cal foron aprobadas, todas aquelas determinacións 

de xestión de plans de desenvolvemento, plans especiais, estudios de detalle, 

modificacións puntuais, etc., que o Plan Xeral decide que non será necesaria a súa 

modificación por satisfacer os intereses xerais da poboación. 

 

- Manter as determinacións e asumir o proceso de xestión en todas aquelas unidades de 

actuación e polígonos do Plan Xeral anterior que iniciasen xa a súa execución. 

 

- Propor e delimitar zonas de normalización de predios (URO) cando fose necesario 

adaptar a configuración física das parcelas en aplicación das determinacións do 

planeamento. 

 

3.2.4.2.- Criterios de xestión en solo urbanizable delimitado e urbano non consolidado 

 

Para este solo procédese á delimitación ponderada dos sectores nos que este queda dividido, 

para que, sometidos todos eles ós patróns de estructuración e ordenación instituídos no Plan 

Xeral, a delimitación e superficie que abrangan sexa a que permita a súa mellor xestión 

posterior. 

 

En función da prioridade das actuacións, queda reflectido e contemplado un prazo para o seu 

desenvolvemento por un dos sistemas de xestión contemplados pola lexislación. 

 

3.2.4.2.1.- A delimitación de áreas de reparto como técnica de equidistribución de cargas e 

beneficios. 

 

As áreas de reparto son os ámbitos territoriais nos que se dividen os solos urbanos non 

consolidados e urbanizables delimitados que contempla o Plan Xeral, a efectos de cálculo e 

fixación, en cada unha delas, do aproveitamento tipo correspondente, que vai servir de base 

para a determinación do aproveitamento susceptible de apropiación (proporcional á superficie 

do terreo polos propietarios do solo). 

 

Denomínase aproveitamento tipo dunha área de reparto á intensidade de usos lucrativos 

homoxeneizados ou ponderados respecto do uso dominante ou característico desa área de 

reparto. 

 

O criterio que segue o Plan Xeral para determinar o aproveitamento tipo de cada área de 

reparto, é sumar tódolos aproveitamentos reais lucrativos homoxeneizados (respecto ó 

dominante ou característico na área de reparto) establecidos no Plan Xeral nesa área de 

reparto e dividilos pola súa superficie. 

 

No solo urbanizable, a superficie de cada área de reparto considerada para o cálculo do 

aproveitamento tipo incluirá ós sistemas xerais pertencentes a ela e non terán en conta as 

superficies de solo de dotacións públicas xerais ou locais existentes no momento de 

aprobación do plan xeral que se manteñan. 

 

No solo urbano non consolidado a superficie de cada área de reparto considerada para o 

cálculo do aproveitamento tipo excluirá as superficies de solo de dotacións públicas xerais ou 

locais existentes no momento de aprobación do plan xeral que se manteñan. 

 

As regras que se seguirán para delimitar as áreas de reparto, serán as establecidas no Titulo 

IV, capítulo II, artigo 112 da LOUPMRG. 

 

No solo urbano non consolidado aplicaranse os criterios establecidos no Artigo 113 da 

mencionada Lei, procurándose que a delimitación das áreas de reparto, cadre no posible coa 
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dos polígonos en que se materialice o seu aproveitamento, co fin de posibilitar a participación 

de tódolos propietarios de solo. 

 

No solo urbanizable a Lei establece dúas categorías: urbanizable delimitado e urbanizable 

non delimitado, correspondendo, no primeiro dos casos, ó Plan Xeral a delimitación de áreas 

de reparto, mentres que no segundo, ó Plan de Sectorización que se redacta con 

posterioridade á aprobación definitiva do planeamento xeral. 

 

Nos sectores delimitados, cada sector xunto cos sistemas xerais incluídos e adscritos 

constituirá unha área de reparto. 

 

 

3.3.- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DA 

ORDENACIÓN PROPOSTA. 

 

3.3.1.- Cuantificación da clasificación do solo e as capacidades do planeamento. 
 

De acordo coa definición dos distintos tipos de solo establecida na lexislación vixente, e os 

criterios de clasificación utilizados na redacción do Plan, as superficies grafadas nos planos 

de clasificación, desprenden a seguinte cuantificación por tipos de solo : 

 

Solo urbano 88,86 Ha 0,62%

Solo Urbanizable Delimitado 57,60 Ha 0,42%

Solo Urbanizable Non Delimitado 123,47 Ha 0,88%

Solo de Núcleo Rural. 766,14 Ha 5,34%

Solo Rústico Protexido:  

   . De Protección de Augas 1.470,48 Ha 10,25%

   . De Protección Agropecuaria 6.201,89 Ha 43,23%

   . De Protección Forestal 5.322,09 Ha 37,09%

   . De Protección de Infraestructuras 237,75 Ha 1,66%

   . De Protección Ordinaria 13,97 Ha 0,10%

   . De Protección de Patrimonio Arquitectónico 9,00 Ha 0,06%

   . De Protección de Patrimonio Arqueolóxico 50,48 Ha 0,35%

  

TOTAL 14.347,42 Ha 100,00%

 

 

Así pois, da superficie total do termo municipal, cuantificada segundo a cartografía en 

14.347,42 Ha, aparece clasificado como solo urbano un 0,62 % do termo municipal, solo de 

núcleo rural un 5,34 %, distribuído en 225 entidades de poboación delimitadas, un 1,30 % 

como solo urbanizable, e un 92,33 % como solo rústico protexido, sendo un 80,32%  

agropecuario ou forestal, repartíndose o resto en cantidades non significativas. 

 

3.3.1.1.- Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbano 

 

Clasifícanse como Solo Urbano aqueles terreos que conten con acceso rodado público e cos 

servicios de abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministro de enerxía 

eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes redes públicas con características 

adecuadas para servir á edificación existente e á permitida polo planeamento. 

 

En virtude disto clasifícanse como Solo Urbano os seguintes ámbitos, que veñen definidos no 

plano correspondente: 

 

SOLO URBANO DE ARZÚA. Clasifícase como tal o solo urbano xa clasificado nas actuais 

Normas Subsidiarias, que conta con servicios urbanísticos case na súa totalidade ademais do 

solo que colindante con este conta con servicios urbanísticos consolidados. Neste último 

caso, así como en bolsas vacantes do solo urbano existente, e tendo en conta a propia 

distribución dos mencionados servicios, se delimitan áreas de solo urbano non consolidado 

onde se considera necesario efectuar un proceso de execución integral. A malla urbana no 

caso concreto deste núcleo atópase formada por un cruce de camiños, non en van convén 

recordar que en Arzúa prodúcese o encontro de dous camiños de Santiago, o Francés e o do 

Norte. Estes camiños, convertidos nas estradas N-547 e AC-234, teñen á súa vez 

continuidade coa AC-905 e CP-0604 e forman a trama básica de Arzúa en torno á cal se foi 

creando un núcleo con tipoloxía de “Vila”, cun conxunto tradicional no entronque das estradas 

e unhas serie de edificacións que avanzan ó longo dos camiños acompañadas da 

urbanización e a dotación de servicios. Esta trama central con ramificación bastante extensa 

cara ós catro puntos cardinais atópase bastante consolidada pola edificación, froito do 

desenvolvemento das vixentes normas subsidiarias que en contra de toda previsión lóxica, 

fomentaban esa direccionalidade. Por outra banda as necesidades infraestructurais da 

poboación foron oportunamente satisfeitas de maneira que a día de hoxe esta trama urbana 

derivada das normas subsidiarias atópase adecuadamente dotada de servicios urbanísticos. 

Como centro desta trama direccional, está a zona norte da N-547 vinculada ó campo da feira 

e a zona sur, constituída polas casas do casco antigo, onde se aprecia un mínimo entramado 
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de rúas con tipoloxía edificatoria moi variada.  Por outra banda, a citada zona norte esténdese 

cara ó leste para acoller a zona dotacional constituída por unha grande bolsa de solo, xa 

clasificada como solo urbano nas normas subsidiarias vixentes, onde se atopan os principais 

equipamentos de Arzúa. A partir desta malla urbana básica foron xurdindo nos bordes outras 

áreas que ata a data de hoxe foron adquirindo un grao de consolidación edificatoria e de 

servicios así como unha trabazón co viario existente que motivarían a súa inclusión tamén 

dentro da trama urbana. Estámonos a referir ó extremo noroeste da vila, entre a avenida de 

Lugo e a rúa Fonte da Fraga, o entorno da feira nova, e a rúa Rego da Raña, actual 

comunicación co concello limítrofe de Santiso. Estas actuacións e a súa inclusión dentro da 

malla e polo tanto da clasificación do solo urbano considéranse fundamentais para romper a 

linealidade urbana derivada das normas subsidiarias vixentes e que se considera prioritario e 

estratéxico romper. 

 

Por outra banda engádese á delimitación do solo urbano os terreos ocupados a día de hoxe 

polo núcleo de Carballos Altos, delimitado polas NN.SS. vixentes, consolidado polas 

edificacións, con todos os servicios urbanísticos en condicións axeitadas de subministro, e 

cunhas edificacións de tipoloxía urbana, non rural, edificadas ó amparo da normativa vixente. 

 

A efectos do presente planeamento e de acordo co reseñado no artigo 49 da LOUPMRG este 

solo urbano considérase como un único distrito. Distrito 1 

 

SOLO URBANO DO PARQUE EMPRESARIAL. Clasifícanse como tal aquelas zonas do Plan 

Parcial aprobado definitivamente correspondentes á primeira etapa (Etapa A), as cales se 

atopan totalmente urbanizadas, correspondentes neste momento á avenida principal e o inicio 

do primeiro ramal. Estas zonas ademais atópanse xa edificadas nunha porcentaxe bastante 

alta. Os usos e as intensidades de uso fíxanse nas ordenanzas correspondentes do 

mencionado Plan Parcial, as cales asume na súa normativa o presente Plan Xeral. 

 

A efectos do presente planeamento e de acordo co reseñado no artigo 49 da LOUPMRG este 

solo urbano considérase como un único distrito. Distrito 2. 

 

Para a aplicación de ordenanzas a cada unha das zonas estúdiase a tipoloxía dominante e as 

intensidades de cada unha das zonas recoñecibles dentro da delimitación. 

 

Naquelas zonas onde non se necesitan procesos de reparto de cargas e beneficios pero sí 

reorganización da propiedade, poderanse propor e delimitar zonas de normalización de 

predios cando fose necesario adaptar a configuración física das parcelas en aplicación das 

determinacións do planeamento. 

 

 

CUANTIFICACIÓN DAS PREVISIÓNS DO PLAN XERAL EN SOLO URBANO 

CONSOLIDADO 

SOLO URBANO DE ARZÚA 

 

Ordenac. 
Sup. 

parcelas 

Sup. 

edificab. 
Ocupación (%) Altura total Edificab. 

M2 const. uso 

resid. 

 1.245  2,50  

 39.191  3,50  

 80.111  4,50  

 33.854  5,50  

Resid. colectivo en 

Mazá Pechada 

 1.101  6,50  

694.140

9.851  50 3,50  

14.818  50 4,50  
Resid. colectivo en 

edif. aberta 

836  50 5.50  

52.878

Resid. unif. adosada 14.680 --- --- --- 0,90 13.212

Resid. unif. edif. 

illada ou pareada 
42.274 --- --- --- 0,60 25.364

TOTAL      785.594

 

 

SOLO URBANO DO PARQUE EMPRESARIAL 

SITUACIÓN PROPOSTA POLO PLAN PARCIAL. 

Ordenac. Sup. parcelas Edificabilidade Edificab. total Edificab. resid. 

Industrial 32.100 0,85 27.285 0

  

TOTAL 32.100  27.285 0

 

 

3.3.1.2.- Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbano non consolidado 

 

De acordo co artigo 12.b) da LOUPMRG clasifícanse como Solo Urbano Non Consolidado 

aqueles terreos incluídos dentro da delimitación do Solo Urbano por estar rodeados de viario 

que soporta tódolos servicios urbanísticos pero que aínda deben someterse a un proceso de 

execución integral. 
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Estes terreos inclúense en áreas de reparto coa finalidade de fixar o aproveitamento tipo así 

como as cesións de cada un dos polígonos en función dos limites de sostibilidade e as 

reservas mínimas de dotacións asignadas a cada distrito, segundo o estipulado nos artigos 46 

e 47 da LOUPMRG. 

 

Como se indicou anteriormente, a totalidade do solo urbano de Arzúa, único solo urbano onde 

se delimitan polígonos de solo urbano non consolidado, constitúe un único distrito. 

 

A escasa complexidade do reparto entre os posibles polígonos a delimitar e a intención de 

simplificar a xestión fai que, a efectos prácticos, se identifique cada polígono cunha área de 

reparto. As cesións destes polígonos serán tales que no seu conxunto garantan os 

estándares fixados pola lexislación do solo para o conxunto do solo urbano de Arzúa, pois 

como se indicou anteriormente constitúe un único distrito. 

 

Naquelas Areas de Reparto con ordenación pormenorizada incluída nos planos de 

ordenación, o aproveitamento das mesmas, ceñirase en todo caso ó resultante da ordenación 

efectuada, que sempre prevalecerá sobre o resultante de aplicar o aproveitamento tipo 

definido na ficha da área, que ten carácter orientativo. 

 

 

Distrito 1: Arzúa 

SUP TOTAL ORDENANZA SUP EDIF OCUPACION ALTURA EDIFICABIL ZV EQUIP VIARIO ROD VIARIO PEON  PLAZ. PUB PLAZ. PRIV PLAZ. TOTAIS VPP APROV M² APROV
P-01 16.616,95 MC 1.046,18 4,50 2.971,44 1.873,84 3.110,15 0,00 34,00 264,53 298,53 4.707,81 4.707,81 1,27

EA 7.313,29 0,50 4,50 16.454,90
P-02 36.368,20 MC 3.009,05 5,50 5.251,08 2.994,00 11.531,30 4.098,00 459,00 410,21 869,21 8.034,75 16.549,78 0,90

MC 3.143,32 4,50 14.144,94
MC 606,20 3,50 2.121,70

P-03 8.872,10 MC 1.846,85 3,50 0,00 2.326,60 3.296,85 0,00 79,00 80,80 159,80 1.566,50 6.463,98 0,73
P-04 10.594,00 MC 937,42 3,50 0,00 0,00 2.338,74 0,00 35,00 105,54 140,54 3.280,97 3.280,97 0,80

UAI 4.740,45 0,60 2.844,27
UAD 2.575,47 0,90 2.317,92

P-05 8.522,96 EA 2.169,79 0,50 3,50 5.241,63 0,00 1.111,54 0,00 39,00 47,46 86,46 2.060,08 3.797,13 0,45
P-07 117.247,59 MC 9.263,78 5,50 21.126,00 14.173,90 33.716,90 0,00 628,00 1.243,30 1.871,30 50.950,79 0,85

MC 3.252,46 4,50 14.636,07
EA 9.271,88 0,50 4,50 15.752,81 20.861,73
EA 3.506,39 0,50 3,50 6.136,18 6.136,18
UAI 9.747,73 0,60 5.848,64
UAD 1.145,53 0,90 1.030,98

P-08 10.645,24 1.000,00 72,00 79,84 151,84 6.387,14 0,60
P-09 12.282,46 UAI 10.081,50 0,60 2.200,56 42,00 75,61 117,61 6.048,90 0,49
P-10 13.624,38 1.300,00 92,00 102,18 194,18 8.174,63 0,60
P-11 2.502,33 MC 1.021,53 4,50 706,99 12,00 57,46 69,46 1.621,26 4.596,89 1,84
P-12 1.306,42 MC 774,35 4,50 447,98 6,00 43,56 49,56 3.484,58 2,67
P-13 16.922,48 1.700,00 136,00 126,92 262,92 10.153,49 0,60

TOTAIS 255.505,11 75.453,17 38.590,15 21.368,34 58.461,01 4.098,00 1.634,00 4.271,42 43.160,36 210.993,41
15,10 20,46 0,82579
18,29 10,13 22,88 1,60 0,64 2,02

ESTANDAR 10,00 21.099,34 1.054,97 4.219,87 42.198,68 0,85
18,00 10,00 0,50 2,00 0,20
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3.3.1.2.1.- Xustificación das edificabilidades e cargas derivadas das obras de urbanización no 

solo urbano non consolidado. 

 
Os valores da edificabilidade das distintas áreas de reparto responden á ordenación do 

contorno inmediato das zonas lindantes, procurando ser coherentes co solo urbano 

consolidado contiguo. Desde ese punto de vista os distintos valores da edificabilidade dos 

distintos polígonos atópase plenamente xustificada. Así plantéxase como solos urbanos non 

consolidados destinados a vivenda residencial colectiva o P-01, P-02, P-03, parte do P-04, o 

P-05, P-07, P-08, P-11 e P-12. Todos eles teñen aproveitamentos similares acordes coa 

ordenanza das edificación lindantes, a excepción do P-01 debido á súa peculiar posición no 

interior dunha mazá cunha xestión e viabilidade moi complicada polo parcelario afectado, e do 

P-11 e P12 polo seu reducido tamaño e por derivar de situacións de solo consolidado. Os 

solos destinados a vivenda unifamiliar abarcan terreos lindantes con esa tipoloxía ou zonas 

de transición co rústico e con solo urbanizable non delimitado para vivenda unifamiliar, sendo 

polo tanto coherente coa ordenación do contorno o aproveitamento dos polígonos P-09, P-10 

e P-13. 

 

Polo que respecta ás cargas de urbanización, calculando un custe de urbanización de rede 

viaria de 72 €/m2 e de espacios libres de 20 €/m2, os cálculos de repercusión de urbanización 

sobre m2 de parcela bruta abalan entre os 18 e os 25 euros, algo totalmente asumible e entre 

os 10 e os 50 sobre a edificabilidade prevista. 

 

Sobre estas cantidades compre realizar certas matizacións. 

 

Respecto da repercusión sobre parcela bruta existen dous ámbitos que se distancian da 

media, o P-01 e o P-09. A diferencia cos restantes deriva no primeiro dos casos, tal e como 

foi expresado en parágrafos precedentes, da súa situación no interior dun patio de mazá de 

solo urbano consolidado, xa clasificado nas NN.SS vixentes, no que se pretende harmonizar 

en certa medida os valores dos soares exteriores e as parcelas interiores. No caso do P-09 

trátase dun ámbito xurdido á marxe do planeamento que a día de hoxe atópase totalmente 

urbanizado motivo polo cal as obras de urbanización son accesorias, cunha repercusión 

sobre parcela bruta moi baixa. 

 

Respecto da repercusión sobre edificabilidade os valores son máis dispares pois inflúe 

definitivamente a tipoloxía edificatoria prevista. Non obstantes lémbrase que é totalmente 

lóxico que exista unha repercusión da urbanización moito maior sobre a vivenda unifamiliar 

que sobre a colectiva, tal e como se pode apreciar nos desenvolvementos que se están a 

executar. Descartando os valores máis baixos que se xustifican a continuación a repercusión 

abala entre os 20 e os 48 €. Non obstante tamén compre lembrar que sobre un custe medio 

de construcción de uso residencial de 700 €, os custes de urbanización abalan entre o 3 e o 7 

% algo totalmente asumible na promoción das vivendas. No tocante ós polígonos P-01, P-11 

e P-12, compre indicar que se trata de situacións existentes dun grao de consolidación 

elevado, derivado das vixentes NN.SS. nos que unha elevada repercusión os convertería en 

inviables. 

 

 SUP TOTAL (m2) REPERCUSIÓN (€/m2 suelo) REPERCUSIÓN (€/m2 edific)

P-01 16.617 17,05 13,39 

P-02 36.368 25,72 28,50 

P-03 8.872 26,76 36,72 

P-04 10.594 15,89 19,94 

P-05 8.523 21,69 48,69 

P-07 117.248 24,31 28,65 

P-08 10.645 Pendente de PERI Pendente de PERI 

P-09 12.282 12,90 26,19 

P-10 13.624 Pendente de PERI Pendente de PERI 

P-11 2.502 20,34 11,07 

P-12 1.306 24,69 9,26 

P-13 16.922 Pendente de PERI Pendente de PERI 

 

3.3.1.2.2.- Xustificación dos valores dos coeficientes de homoxeneización. 

 
Segundo o expresado no artigo 113.3 da LOUPMRG “Para que o aproveitamento tipo poida 

expresarse por referencia ó uso e tipoloxía edificatoria característicos, o planeamento fixará 

xustificadamente os coeficientes de ponderación relativa entre dito uso e tipoloxía, ó que 

sempre se lle asignará o valor da unidade, e os restantes, ós que corresponderán valores 

superiores ou inferiores, en función das circunstancias concretas do concello e área de 

reparto”. 

 

Os coeficientes de ponderación que se empregan no PXOM derivan da análise dos prezos de 

mercado das diferentes tipoloxías edificatorias, descontando destes os respectivos custes de 

construcción. 

 

Os usos e tipoloxías empregadas en solo urbano non consolidado e urbanizable delimitado 

son residencial colectiva en protección autonómica ou promoción libre, residencial unifamiliar 

en protección autonómica ou promoción libre, terciario e industrial. 
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Analizados os prezos de mercado en función destes usos e tipoloxías obtemos as seguintes 

variacións: 

 

− Diferencia de prezo da edificabilidade residencial en protección autonómica e 

promoción libre: 20 % a favor da promoción libre. 

− Diferencia de prezo da edificabilidade residencial unifamiliar e residencial colectiva: 

10% a favor da residencial colectiva. 

− Diferencia de prezo da edificabilidade residencial colectiva en promoción libre e o uso 

terciario: 0%. 

− Diferencia de prezo da edificabilidade de uso terciario e o uso industrial: 20% a favor 

do uso terciario. 

 

3.3.1.3.- Ordenación e cuantificación das capacidades do solo de núcleo rural 

 

As determinacións e criterios seguidos para a delimitación dos núcleos rurais do municipio 

plásmase no documento do Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional. 

 

A modo de comentario cómpre sinalar os seguintes criterios de delimitación: 

 

- Delimítanse e recoñecen 225 núcleos rurais dos 260 existentes no municipio. 

 

- As delimitacións dos núcleos responden ás distintas realidades demográficas destes. 

 

- As delimitacións adáptanse na medida do posible ó parcelario e ós accidentes naturais 

existentes gracias á cartografía de que se dispón. 

 

- As delimitacións pretenden abranguer tódalas edificacións vinculadas ó núcleo, 

reflectindo as dúas realidades existentes no termo municipal: núcleos pechados con 

caserío mesto, onde se atinxen límites de densidade elevados e nos que se pretende 

unha medra moderada na periferia destes, e núcleos espallados ó longo das vías de 

comunicación, onde a densidade é menor e nos que o que se pretende é recoller a 

realidade edificada para completar os espacios intermedios vacantes. 

 

- As delimitacións propostas, en canto á delimitación do núcleo rural tradicional adáptanse 

escrupulosamente ó disposto no artigo 13 da LOUPMRG, presentando unha 

consolidación das parcelas edificables do 50% e procurando englobar ás vivendas 

tradicionais (vivendas cunha antigüidade estimada superior a 50 anos). 

 

- Nos núcleos nos que existen expectativas de crecemento, postas de manifesto pola 

aparición de novas vivendas, delimítanse áreas de expansión do núcleo, clasificándoas 

como solo de núcleo rural disperso (áreas de expansión en referencia á LOUPMRG), en 

zonas de boa accesibilidade e parcelario e topografía adecuados, sen que en ningún 

caso superen os 200 metros dende a delimitación do núcleo tradicional. 

 

O listado de núcleos ordenado por parroquias é o seguinte: 

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
01 ARZÚA (Santa María) 

01.01 Agra de Vales, A – Fonte, A – 
Ribadiso 17 6 11 20 

01.02 Bosende 32 24 8 24 
01.03 Capelán, O 4 4 0 20 
01.04 Covelo, O Non se delimita 
01.05 Fonxe 18 14 4 14 
01.06 Foxado 5 5 0 0 
01.07 Fraga, A – Quenlla, A 5 5 0 0 
01.08 Igrexa, A 4 2 4 19 
01.09 Outeiro, O 6 6 0 3 
01.10 Paxe 3 2 1 4 
01.11 Pazo, O – Piñeiral, O 12 4 8 29 
01.12 Rascados, Os 3 3 0 0 
01.13 Reboredo, O Non se delimita 
01.14 San Salvador 4 3 1 5 
01.15 Seixas 20 16 4 11 
01.16 Tosta, A Non se delimita 
01.17 Viso, O 6 6 0 0 

            
  TOTAL 139 100 41 131 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
02 ARZÚA (Santiago) 

02.01 Barrosas, As Non se delimita 
02.02 Laverco, O Non se delimita 
02.03 Río Vello, O Non se delimita 
02.04 Teiraboa Non se delimita 

            
  TOTAL 0 0 0 0 
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Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
03 BOENTE (Santiago) 

03.01 Boente de Abaixo 40 40 0 0 
03.02 Boente de Arriba 21 19 2 8 
03.03 Martulo 3 2 1 4 
03.04 Outeiro 13 10 3 10 
03.05 Pazos, Os 4 2 2 6 
03.06 Peroxa, A 4 4 0 0 

            
  TOTAL 85 77 8 28 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
04 BRANDESO (San Lourenzo) 

04.01 Bustelo 6 6 0 9 
04.02 Campos, Os 28 22 6 28 
04.03 Casal de Abaixo, O 9 9 0 0 
04.04 Casal de Arriba, O – Covelo, O 5 5 0 1 
04.05 Cimadevila 11 9 2 8 
04.06 Garmalla, A 3 2 1 3 
04.07 Igrexa, A 6 4 2 2 
04.08 Monteiros, Os 5 4 0 0 
04.09 Piñeiro, O Non se delimita 

            
  TOTAL 73 62 11 51 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
05 BRANZÁ (Santa Locaia) 

05.01 Baiobre 11 10 1 7 
05.02 Bar 2 2 0 0 
05.03 Branzá 13 13 0 2 
05.04 Branzailla 3 2 1 1 
05.05 Carral 17 16 1 5 
05.06 Catro ventos, Os – Igrexa, A 14 8 6 22 
05.07 Cornado 2 2 0 0 
05.08 Coto, O 13 11 2 14 
05.09 Follenza 3 3 0 0 
05.10 Loureiros 8 6 2 12 
05.11 Piñeiro, O 6 4 2 6 
05.12 Retorno 4 3 1 6 

            
  TOTAL 96 80 16 75 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
06 BURRES (San Vicenzo) 

06.01 Bebedeiro, O 2 2 0 1 
06.02 Buratas, As Non se delimita 
06.03 Calzada, A 14 14 0 0 
06.04 Castro, O 13 10 3 15 
06.05 Cortobe 19 17 2 13 
06.06 Cruceiro, O 13 10 3 9 
06.07 Curiscada, A 6 2 1 5 
06.08 Fondevila 5 5 0 0 
06.09 Fontelas 7 5 2 6 
06.10 Igrexa, A 13 12 1 4 
06.11 Pazos, Os 5 5 0 0 
06.12 Penedos, Os – Pregontoño 22 16 6 25 
06.13 Peroxa, A 9 8 1 11 
06.14 Quintás, As 4 2 2 4 
06.15 Raído 4 4 0 0 
06.16 Rourís 13 12 1 3 
06.17 Salmonte 13 10 3 16 
06.18 Sebio 7 6 1 3 
06.19 Uceira, A   Non se delimita   

            
  TOTAL 169 140 26 115 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
07 CALVOS DE SOBRECAMIÑO (San Martiño) 

07.01 Aquelcabo 4 4 0 2 
07.02 Calvos 20 15 5 16 
07.03 Codeseira, A Non se delimita 
07.04 Igrexa, A 14 14 0 16 
07.05 Mañas, Os 3 3 0 1 
07.06 Muíños da Mera, Os Non se delimita 
07.07 Orxal 19 19 0 7 
07.08 Pena, A 15 15 0 2 
07.09 Sebio, O 10 6 4 10 
07.10 Sesar 10 10 0 5 
07.11 Soutullo 6 5 1 2 
07.12 Xibeirós 12 10 2 7 

            
  TOTAL 95 103 12 68 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 
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08 CAMPO (Santo Estevo) 
08.01 Alto de Goimil 10 4 6 11 
08.02 Carballeira, A 3 2 1 2 
08.03 Cinco Calles, As 5 3 2 7 
08.04 Denoi 4 4 0 1 
08.05 Fucarelos – Pazo, O 12 9 3 8 
08.06 Gandarón, O Non se delimita  
08.07 Goimil 9 8 1 8 
08.08 Igrexa, A 4 4 0 2 
08.09 Lameiro 6 3 3 16 
08.10 Outeiro 6 6 0 6 
08.11 Quintás, As 6 6 0 6 
08.12 Samil 5 4 1 0 
08.13 Toande 5 2 3 11 

            
  TOTAL 80 57 23 93 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
09 CASTAÑEDA (Santa María) 

09.01 Doroña 9 9 0 3 
09.02 Faraldo, O Non se delimita  
09.03 Fraga Alta, A 24 21 3 8 
09.04 Pedrido, O 4 4 0 0 
09.05 Pena, A 10 8 2 8 
09.06 Portela, A 8 8 0 3 
09.07 Pumar, O Non se delimita 
09.08 Pumariño, O 4 4 0 0 
09.09 Río, O 3 3 0 0 
09.10 Sedor 6 6 0 2 

            
  TOTAL 68 63 5 24 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
10 DODRO (Santa María) 

10.01 Carballido – Casal, O – Reboredo, O 7 4 3 17 
10.02 Casanova, A Non se delimita 
10.03 Currás 9 7 1 5 
10.04 Fonte Outeiro 6 6 0 6 
10.05 Igrexa, A 3 3 0 3 
10.06 Oís 4 4 0 0 
10.07 Pazo, O 7 5 2 3 
10.08 Ramil 4 3 1 1 
10.09 O Reboredo 2 2 0 1 
10.10 Vila de Suso 5 5 0 3 
10.11 Xixirín 3 3 0 1 

            
  TOTAL 50 42 7 40 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
11 DOMBODÁN (Santo Cristovo) 

11.01 Agra de Pares, A Non se delimita 
11.02 Casal de Arriba – Pedreiriña, A 7 5 2 13 
11.03 Casal de Souto – Xesteira, A 5 3 2 16 
11.04 Dombodán 5 4 1 6 
11.05 Empalme 8 6 2 3 
11.06 Gomesende – Reigada 10 7 3 21 
11.07 Gramil 10 9 1 14 
11.08 Hortas, As 27 24 3 19 
11.09 Nabás 3 3 0 0 
11.10 Outeiro 7 5 2 5 
11.11 Pedreira, A 11 10 1 13 
11.12 Ponte San Xusto Non se delimita 
11.13 Portodemouros Non se delimita 
11.14 Remesil 7 6 1 5 
11.15 Torre, A 16 12 4 19 
11.16 Trasbar 7 3 4 6 
11.17 Trasmonte 3 2 1 4 
11.18 Viso, O Non se delimita 

            
  TOTAL 126 99 27 144 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
12 FIGUEIROA (San Paio) 

12.01 Carrizal, O – Curro, O 6 5 1 2 
12.02 Fonte Prata, A 7 3 4 22 
12.03 Fontela, A Non se delimita 
12.04 Outeiro de Abaixo 8 7 1 9 
12.05 Outeiro de Arriba 12 10 2 9 
12.06 San Paio Non se delimita 
12.07 Vilar 6 6 0 0 

            
  TOTAL 39 31 8 42 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
13 LEMA (San Pedro) 

13.01 
13.02 

Barros 
Carballos Altos 

8 
7 

3 
3 

5 
4 

11 
25 
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13.03 Cruz de Pastoriza, A 9 5 4 19 
13.04 Lema de Abaixo 20 16 4 20 
13.05 Lema de Arriba 14 11 3 9 
13.06 Magolán 8 7 1 8 
13.07 Pastoriza a Nova 24 17 7 20 
13.08 Pastoriza a Vella 10 9 1 3 
13.09 Ponte Lema Non se delimita 

            
  TOTAL 100 71 29 115 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
14 MAROXO (Santa María) 

14.01 Cal, A 6 4 2 8 
14.02 Castrillón Non se delimita 
14.03 Escalleiro, O 4 4 0 0 
14.04 Fondevila 2 2 0 2 
14.05 Fonte da Vila 3 3 0 7 
14.06 Fontelas Non se delimita 
14.07 Igrexa, A 5 4 1 5 
14.08 Masusao 4 4 0 3 
14.09 Outeiro, O 3 3 0 2 
14.10 Pena, A 8 7 1 5 
14.11 Penedo, O 4 4 0 3 
14.12 Pumar, O 3 3 0 1 
14.13 San Miguel 8 7 1 8 
14.14 San Migueliño 4 3 1 6 
14.15 Vilar, O 15 12 3 21 
14.16 Xunqueira, A 3 3 0 1 

            
  TOTAL 72 63 9 83 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
15 MELLA, A (San Pedro) 

15.01 Casanova, A 8 3 5 19 
15.02 Gosteres 5 4 1 5 
15.03 Igrexa, A 9 3 6 13 
15.04 Pazos 9 8 1 8 
15.05 Pedral, O 10 5 5 13 
15.06 Portela, A 5 5 0 6 
15.07 Requeixo Non se delimita 
15.08 Torneiros 25 18 7 27 

            
  TOTAL 71 46 25 91 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
16 OÍNS (San Cosme) 

16.01 Beis 15 11 4 5 
16.02 Campos, Os 17 16 1 4 
16.03 Ferradal 12 9 3 8 
16.04 Filgueira 8 7 1 11 
16.05 Fraga, A 5 5 0 6 
16.06 Fruzo 21 20 1 11 
16.07 Igrexa, A 2 2 0 4 
16.08 León de Abaixo Non se delimita  
16.09 León de Arriba 11 9 2 12 
16.10 Manedo 11 9 2 8 
16.11 Pumar, O 6 5 1 4 
16.12 Seixas 16 12 4 15 
16.13 Vilamoura, A 10 7 3 9 

            
  TOTAL 134 112 22 86 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
17 PANTIÑOBRE (Santo Estevo) 

17.01 Corredoiras, As 2 2 0 6 
17.02 Curuxeiras, As Non se delimita 
17.03 Devesa, A 8 7 1 9 
17.04 Fondevila 22 15 7 20 
17.05 Igrexa, A 2 2 0 3 
17.06 Pantiñobre 6 4 2 5 
17.07 Pedride Non se delimita 
17.08 Pousada 6 6 0 6 
17.09 Pumar, O 2 2 0 5 
17.10 Rial, O 15 15 0 2 
17.11 Riba, A 18 18 0 2 
17.12 Ronfes Non se delimita 
17.13 Sisto, O 11 10 1 8 
17.14 Trasfontao 4 4 0 3 
17.15 Vilar 14 10 4 10 

            
  TOTAL 113 95 15 79 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
18 RENDAL (Santa María) 

18.01 Bascuas 3 3 0 0 
18.02 Carballo, O 4 3 1 12 
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18.03 Casal, O 7 5 2 16 
18.04 Castromil 16 13 3 14 
18.05 Fonte Alvite Non se delimita 
18.06 Fucarelos 4 4 0 4 
18.07 Gato, O 3 3 0 3 
18.08 Guldrís 14 11 3 24 
18.09 Outarelo – Porfía, A 5 4 1 3 
18.10 Pazo, O 13 9 4 14 
18.11 Reboira, A Non se delimita 
18.12 Rendal de Abaixo 7 7 0 2 
18.13 Ribadiso de Abaixo 11 11 0 0 
18.14 Ribadiso de Arriba 12 12 0 0 
18.15 Traseirexe 10 8 2 12 
18.16 Trigás 2 2 0 0 

            
  TOTAL 111 95 16 103 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
19 TRONCEDA (Santa María) 

19.01 Tronceda a Nova 18 15 3 25 
19.02 Tronceda a Vella 6 3 3 17 

            
  TOTAL 24 18 6 42 
           

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

           
20 VILADAVIL (Santa María) 

20.01 Abruñedo 5 5 0 0 
20.02 Cabana, A 5 5 0 0 
20.03 Cañota, A        7                 4               3              4 
20.04 Casaldoeiro 6 6 0 1 
20.05 Castrillón 5 4 1 10 
20.06 Castro, O Non se delimita 
20.07 Faxil 6 3 3 5 
20.08 Friosende 9 4 5 17 
20.09 Lindeiros, Os 6 5 1 6 
20.10 Paínza, A 14 14 0 5 
20.11 Pazo, O 4 3 1 3 
20.12 Peceñe 4 4 0 0 
20.13 Riba, A 3 2 1 3 
20.14 Sobrado 12 12 0 5 
20.15 Souto, O 2 2 0 2 
20.16 Souto Loural 2 2 0 4 
20.17 Trapa, A Non se delimita 
20.18 Valiña, A 3 3 0 8 
20.19 Vilanova 10 2 8 20 

            
  TOTAL 103 80 23 93 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
21 VILANTIME (San Pedro) 

21.01 Aquelcabo 6 5 1 4 
21.02 Barros 19 10 9 46 
21.03 Casa do Monte, A 2 2 0 0 
21.04 Filgueira 26 25 1 34 
21.05 Igrexa, A 4 4 0 3 
21.06 Montelongo 7 7 0 7 
21.07 Pedrosa 18 16 2 11 
21.08 Pela 7 7 0 1 
21.09 Pique, O 5 4 1 3 
21.10 San Miguel 8 7 1 14 
21.11 Vilasuso 7 4 3 19 
21.12 Volteiro 6 6 0 0 

            
  TOTAL 115 97 18 142 
            

Nº Núcleo 
TOTAL 

VIVENDAS 
N.R.T./ A.E. 

VIV. 
N.R.T. 

VIV. 
A.E. 

Fincas 
en A.E. 

            
22 VIÑÓS (San Pedro) 

22.01 Carballeira, A 4 3 1 4 
22.02 Casanova, A 3 3 0 4 
22.03 Covas 3 2 1 4 
22.04 Fabal, O 4 3 1 4 
22.05 Igrexa, A 6 5 1 7 
22.06 Ourís 6 4 2 7 
22.07 Ramil 5 4 1 7 
22.08 Seixo, O 11 9 2 22 
22.09 Sesa de Abaixo – Sesa de Arriba 6 4 2 11 
22.10 Souto, O Non se delimita 
22.11 Ventorrillo 7 6 1 2 
22.12 Vila do Fondo 5 3 2 5 

            
  TOTAL 48 46 14 77 
      
  CONCELLO 1.872 1.577 361 1.722 

 

 

Polo que respecta á cuantificación da ordenación hai que ter en conta que a tipoloxía 

maioritaria das vivendas é a tradicional cunha superficie que ronda os 100 m2 repartidos en 

dúas plantas e numerosos anexos. Para as vivendas non tradicionais estímase unha 
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superficie de arredor de 150 m2, tendo en conta que responden a tipoloxías modernas con 

programas que cumpren as necesidades básicas de habitabilidade e confort. Dado o grao de 

consolidacións dos núcleos rurais, así como a existencia de numerosas edificacións non 

residenciais, vinculadas fundamentalmente ás explotacións agropecuarias, e que non é 

previsible que vaian ser demolidas nun futura próximo, a capacidade de acoller novas 

vivendas nos núcleos tradicionais estímase no 70% das que xa existen na actualidade, o que 

da unha cifra de 1.104 vivendas. 

 

En canto ás previsións de edificación nas áreas de expansión do núcleo hai que sinalar que 

segundo o indicado no artigo 24.4 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 antes da 

aprobación do plan especial non se permitirán segregacións ou división de parcelas na área 

de expansión. Así para o cómputo da edificabilidade básica residencial nas áreas de 

expansión dos núcleos rurais delimitados partimos do número total de parcelas incluídas nas 

áreas de expansión asignándolles unha edificación de tamaño medio a cada unha, cun 

coeficiente corrector do 70% en función das condicións das parcelas existentes, da 

accesibilidade, da superficie mínima ou da fronte mínima. A efectos de cálculo podemos 

estimar unha superficie media de edificacións de 150 m2 de uso residencial. 

 

Ademais destes cálculos básicos de edificabilidade de licencia directa estímase que se 

poderán desenvolver certas operacións integrais nas áreas de expansión segundo o indicado 

no artigo 72.2 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004. Neste caso, en tendo en conta a 

densidade máxima fixada pola lexislación vixente, atendendo ó modelo de asentamento 

poboacional, procede fixar unha densidade non superior a 10 vivendas por hectárea. 

 

Tendo en conta as características das áreas de expansión delimitadas, lonxitudinais ó longo 

do viario e edificados en parte, así como a práctica ausencia, en ámbitos tan marcadamente 

rurais, de promoción privada de vivendas máis alá da autopromoción, estímase que 

unicamente chegará a desenvolverse por este sistema o 5% da superficie total delimitada. Si 

esta porcentaxe chegara a ser superada estaríamos ante un caso de complexidade 

urbanística sobrevida ó Plan Xeral de maneira que se faría pertinente a súa revisión. A tal 

efecto, no apartado correspondente da normativa, se fixa como indicador de complexidade 

urbanística que da lugar á revisión do Plan Xeral, o desenvolvemento de operacións integrais 

en núcleos rurais a través de Plan Especial, que superen a superficie do 5% do total 

delimitado nas áreas de expansión dos núcleos rurais, e dicir 17,04 Ha. 

 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE ESTIMADA PARA OS NÚCLEOS RURAIS 

TRADICIONAIS 
 Sup. neta Nº viv. Sup. Sup. Total Nº viv. Novas Sup. Sup. Total 

delimitada Existentes Estimada Estimada 

Núcleo rural 

tradic. 
491,22 Ha 1.577 100 m2 157.700 m2 1.104 150 m2 165.600 m2

 

CAPACIDADE RESIDENCIAL DO N.R.T. 
323.300 m²

 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE DE LICENCIA DIRECTA ESTIMADA PARA AS 

ÁREAS DE EXPANSIÓN 

 

 
Sup. neta 

delimitada 

Nº viv. 

Existentes 

Nº parc. 

Delimitadas 

% parcelas 

edificables 

Nª parc. 

Edificables 

Sup. 

Estimada 
Sup. Total 

Áreas de 

expansión 
340,85 Ha 361 1.722 70% 1.205 150 m2 180.810 m2

 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE PARA AS ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN 

NÚCLEOS RURAIS DISPERSOS (ÁREAS DE EXPANSIÓN) 

 
Sup. total 

delimitada 

Límite de 

porcentaxe 

(5%) 

Densidade 
Número total 

de vivendas 

Superficie 

media 

edificada 

Superficie 

total 

Áreas de 

Expansión 
340,85 Ha 17,04 10 viv/Ha 170 150 m² 25.500 m²

 

 

3.3.1.4. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbanizable delimitado 

 

Delimítanse once sectores de solo urbanizable 

 

• S-02, S-03, S-05 e S-08: Estes catro solos urbanizables situados na periferia inmediata 

do núcleo de Arzúa responden a sendas iniciativas por parte dos propietarios do solo, 

téndose firmado para tal efecto o correspondente convenio urbanístico. Trátase de catro 

sectores de pequeno tamaño situados inmediatamente lindantes coa trama urbana, 

pretendendo na ordenación plantexada a eliminación das traseiras das edificacións existentes 

na avenida de Lugo (S-02 e S-05) ou a conexión de viarios existentes garantido a transición 

do solo urbano ó seu inmediatamente lindante (S-03 e S-08). Tendo en conta o interese dos 

propietarios do solo plasmada no citado convenio de levar a cabo a ordenación da zona, e de 

cara a simplificar os prazos e a insertar a ordenación dentro da ordenación xeral do solo 

urbano e a transición a futuros desenvolvementos de solo urbanizable lindantes cos 

primeiros, óptase tamén neste caso por incluír no planeamento a ordenación pormenorizada. 
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Esta ordenación pretende abordar con solvencia os problemas de ordenamento expostos. A 

capacidade dos servicios urbanísticos, para unha operación deste tamaño (os sectores de 

maior tamaño roldan as 3 Ha) quedou suficientemente exposta no apartado correspondente 

da presente memoria, motivo polo cal non se prevén reforzos do sistema de infraestructuras 

derivados da execución destes solos urbanizables. Non obstante estímase que con estes 

desenvolvementos completaríase bastante a capacidade dos servicios de tal maneira que o 

resto dos desenvolvemento en solo urbanizable condicionarase á creación dunha nova 

depuradora e uns novos depósitos de abastecemento. 
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Xustificación do cumprimentos dos límites de sostibilidade e os estándares urbanísticos contidos na Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 

SUP TOTAL ORDENANZA SUP EDIF OCUPACION ALTURA EDIFICABIL ZV EQUIP VIARIO ROD VIARIO PE.  PLAZ. PUB PLAZ. PRIV PLAZAS TOT VPP APROV M²
S-02 26.995 MC 4.249 3,5 6.469 3.930 10.307 0 126 185,89 311,89 3.076,50 14.871,50

TOTAIS 26.995 4.249 6.469 3.930 10.307 0 126 185,89 311,89 3.076,50 14.871,50
23,96 14,56 38,18 2,10 0,55
43,50 26,43 69,31 20,69

ESTANDAR 10 74,3575 297,43 2.974,30
18 10 0,25 2 20 0,6

 
 

SUP TOTAL ORDENANZA SUP EDIF OCUPACION ALTURA EDIFICABIL ZV EQUIP VIARIO ROD VIARIO PE  PLAZ. PUB PLAZ. PRIV PLAZAS TOT VPP APROV M²
S-03 33.943,00 EA (VPP) 2.179,00 0,5 3,50 7.519,00 4.355,00 6.391,00 0,00 169 47,67 3.813,25 3.813,25

UAD 12.020,00 0,9 135,23 10.818,00
EA 1.462,00 0,5 3,50 31,98 2.558,50

TOTAIS 33.943,00 15.661,00 7.519,00 4.355,00 6.391,00 0,00 169 214,87 383,87 3.813,25 17.189,75
22,15 12,83 18,83 2,23 22,18 0,51
43,74 25,33 37,18

ESTANDAR 10 85,94875 343,795 3.437,95
18 10 0,25 2 20 0,6

 
 

SUP TOTAL ORDENANZA SUP EDIF OCUPACION ALTURA EDIFICABIL ZV EQUIP VIARIO ROD VIARIO PE  PLAZ. PUB PLAZ. PRIV PLAZAS TOT VPP APROV M²
S-05 16.046,90 4.473,43 2.409,00 5.229,00 0,00 79

UAI 433,09 0,6 259,85
EA 757,30 0,5 4,5 21,30 1.703,93
MC 850,11 3,5 37,19 2.975,39
MC 562,30 4,5 31,63 2.530,35
MC(VPP) 583,00 3,5 25,51 2.040,50 2.040,50

TOTAIS 16.046,90 3.185,80 4.473,43 2.409,00 5.229,00 0,00 79 118,88 197,88 2.040,50 9.510,01
27,88 15,01 32,59 2,08 21,46 0,59
47,04 25,33 54,98

ESTANDAR 10 47,55007 190,20028 1.902,00
18 10 0,25 2 20 0,6  

 

SUP TOTAL ORDENANZA SUP EDIF OCUPACION ALTURA EDIFICABIL ZV EQUIP VIARIO ROD VIARIO PE  PLAZ. PUB PLAZ. PRIV PLAZAS TOT VPP APROV M²
S-08 37.647,00 UAD 17.384,00 0,9 7.772,00 2.044,00 8.297,00 2.111,00 132 195,57 327,57 3.213,00 15.645,60

TOTAIS 37.647,00 17.384,00 7.772,00 2.044,00 8.297,00 2.111,00 132 195,57 327,57 3.213,00 15.645,60
20,64 5,43 22,04 5,61 2,09 20,54 0,42
49,68 13,06 53,03

ESTANDAR 10 78,228 312,912 3.129,12
18 10 0,25 2 20 0,6  
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• S-04, S-06, S-07, S-09, e S-12: Trátase en realidade de solos consolidados pola 

edificación pero non integrados na trama urbana e que ademais carecen das condicións 

básicas de urbanización para poder considerarse solo urbano ou núcleo rural, formados por 

un conxunto de edificacións que xurdiron amparados en anteriores normativas e lexislacións 

ou á marxe destas. A súa clasificación ampárase no indicado na disposición adicional décimo 

terceira da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 sobre asentamentos xurdidos á marxe do 

planeamento. Coa clasificación como solo urbanizable preténdese dotar a estas zonas 

dunhas mínimas condicións de urbanización de maneira que, tendo en conta que xa contan 

coa consolidación suficiente pasen a formar parte da malla urbana. O seu desenvolvemento e 

transformación condiciónase a creación da nova depuradora municipal na Ponte Lema. 

 

Para a xustificación das condicións indicadas na mencionada disposición adicional décimo 

terceira pasamos a analizar o grao de consolidación. 

 

S-04 

Superficie 

total 

delimitada 

Sup. Edificada 

Estimada 

Edificabilidade 

Total 

Sup. Máxima 

Edificable 
Consolidación 

48.484 m2 6.652 m2 0,20 m2/m2 9.696 m2 68,60 % 

 

S-06 

Superficie 

total 

delimitada 

Sup. Edificada 

Estimada 

Edificabilidade 

Total 

Sup. Máxima 

Edificable 
Consolidación 

17.203 m2 2.703 m2 0,18 m2/m2 3.097 m2 66,95 % 

 

S-07 

Superficie 

total 

delimitada 

Sup. Edificada 

Estimada 

Edificabilidade 

Total 

Sup. Máxima 

Edificable 
Consolidación 

54.050 m2 8.290 m2 0,20 m2/m2 10.810 m2 76,69 % 

 

S-09 

Superficie 

total 

delimitada 

Sup. Edificada 

Estimada 

Edificabilidade 

Total 

Sup. Máxima 

Edificable 
Consolidación 

40.607 m2 6.480 m2 0,25 m2/m2 10.152 m2 63,83 % 

 

S-12 

Superficie 

total 

delimitada 

Sup. Edificada 

Estimada 

Edificabilidade 

Total 

Sup. Máxima 

Edificable 
Consolidación 

92.134 m2 12.920 m2 0,20 m2/m2 18.427 m2 70,11 % 

 

Tendo en conta a consolidación edificatoria e a dispersión desta, que inviabiliza a aparición 

de zonas vacantes de certo tamaño para xerar nova edificación e dotacións de maneira 

ordenada, non se considera en ningún deles a posibilidade de xerar cesións para dotacións 

de zonas verdes e equipamentos. 

 

S-10: Trátase en realidade dun solo urbanizable en situación transitoria, pois son solos que 

proceden do Plan Parcial do Parque Empresarial, promovido por XESTUR A Coruña, pero 

que a día de hoxe non completaron a urbanización. Respéctanse por tanto a ordenación 

derivada dunha modificación puntual do Plan Parcial aprobada, os usos e as intensidades de 

uso, así como as cesións de zonas verdes e equipamentos. Todas estas cuestións 

contémplanse na ordenación pormenorizada que se incorpora ó presente planeamento. 

 

S-11: Trátase dun solo para usos industriais que se encontra tamén bastante consolidado por 

construccións desta tipoloxía de maneira que a ordenación que plantexe na zona terá que ser 

respectuosa con elas e procurar a súa inclusión dentro dun marco de actividades ordenadas. 

Será a ampliación do parque empresarial existente, existindo compromiso co IGVS para a 

execución deste polígono así como para a realización do primeiro tramo da variante norte de 

Arzúa que conectará o parque empresarial existente coa N-547 á altura do Río Brandeso. 

 

En ningún deles concorren circunstancias que os fagan especialmente protexibles, tratándose 

en moitos casos de concentracións parcelarias antigas, que xa perderon a súa potencialidade 

productiva pola plantación entremezclada de especies arbóreas de medra rápida, e noutros 

de zonas con plantación de monte baixo e algúns prados. Tampouco non se dan en ningunha 

delas potencialidades paisaxísticas. 

 

Por outro lado, o lixeiro déficit de espacios libres e zonas verdes xerado polo elevado número 

de núcleos rurais delimitados, así como as súas respectivas áreas de expansión, fan que as 

posibilidades de superar o estándar esixido para este tipo de dotacións pola lexislación do 

solo, pasen pola adscrición aos sectores de solo urbanizable de solo destinados a este fin e 

cualificados polo Plan Xeral como Sistema Xeral. A tal efecto, na ficha correspondente a cada 
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un dos sectores incluirase ademais a carga de sistemas xerais de espacios libres e zonas 

verdes que se lle asignan á área de reparto en cuestión. 

 

Os aproveitamentos repártense da maneira máis racional posible reservando os máis 

elevados, os que permiten a edificación colectiva, exclusivamente para as zonas nas que é 

necesaria, por xa existir edificacións desa tipoloxía que é necesario incluír no ordenamento 

(S-02, S-03 e S-05). No solos restantes as previsións serán sempre de vivenda unifamiliar e 

polo tanto o aproveitamento menor. 

 

 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE ESTIMADA PARA O SOLO URBANIZABLE 

DELIMITADO 

Sector 
SUP. total 

delimit. M2 
Uso 

Aprov. 

M2/m2 
Tipoloxía 

SUP. Edific. 

Total m2 

SUP. Edific. 

Resid. M2 

S-02 26.995 Residencial 0,55 Viv. colectiva 14.871 14.871

S-03 33.943 Residencial 0,51 Viv. Colectiva e unif. 17.190 17.190

S-04 48.484 Residencial 0,20 Viv. unifamiliar 9.627 9.627

S-05 16.047 Residencial 0,60 Viv. colectiva e unif 9.591 9.591

S-06 17.203 Residencial 0,18 Viv. unifamiliar 3.097 3.097

S-07 54.050 Residencial 0,20 Viv. unifamiliar 10.810 10.810

S-08 37.647 Residencial 0,42 Viv. unifamiliar 15.646 15.646

S-09 40.607 Residencial 0,25 Viv. unifamiliar 10.152 10.152

S-10 58.375 Industrial 0,54 Naves industriais 31.522 ---

S-11 150.552 Industrial 0,70 Naves industriais 105.386 ---

S-12 92.134 Residencial 0,20 Viv. unifamiliar 18.427 18.427

TOTAL 576.037   246.319 109.411

 

 

Destes 11 sectores priorizaranse aqueles que teñen acordos dos propietarios a través dos 

correspondentes convenios como son o S-02, S-03, S-05 e S-08 así como os que por 

intereses municipais deberían desenvolverse dunha maneira inmediata unha vez aprobado o 

Plan Xeral, o S-10 e S-11. 

 

3.3.1.5. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbanizable non delimitado 

 

Clasifícanse como tal aquelas áreas que poden ser obxecto de transformación, 

fundamentalmente polos seus valores de posición respecto ós sistemas xerais viarios e 

infraestructurais e que non tendo a condición de solo urbano, núcleo rural ou rústico, 

tampouco teñen establecidos prazos dentro da estratexia do Plan Xeral. 

 

A clasificación destas áreas atópase plenamente xustificada ó servir de base para a 

consecución do vial denominado Variante Norte e Sur de Arzúa, adscrita ó desenvolvemento 

destes solos. 

 

Neste eido identifícanse sete áreas, no entorno do solo urbano de Arzúa. 

 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE ESTIMADA PARA O SOLO URBANIZABLE NON 

DELIMITADO 

 

Área Entorno 
Sup. total 

delimit m2 
Uso Aprov. Densidade 

Sup. Edific. 

Total m2 

Sup. Edific. 

Resid. 

UND-01 
Parque 

Empresarial 
163.366 Indust. 0,60 --- 98.020 ---

UND-02 
Arzúa-Río 

Vello 
204.312 Resid. 0,30 15 viv/Ha 61.294 61.294

UND-03 
Arzúa-Sta. 

María 
97.839 Resid. 0,30 15 viv/Ha 29.352 29.352

UND-04 
Arzúa-

Teiraboa 
171.534

Mixto Indust.-

Terc. 
0,50 --- 85.767 ---

UND-05 Arzúa sur 105.962 Resid. 0,30 15 viv/Ha 31.789 31.789

UND-06 Arzúa Sur 107.135   32.141 32.141

UND-07 Arzúa Sur 340.721 Resid. 0,30 15 viv/Ha 102.216 102.216

UND-08 
Camiño de 

Santiago 
43.878 Resid. 0,30 15 viv/Ha 13.163 13.163

TOTAL  1.234.747    453.741 269.954

 

 

3.3.1.6. Dimensionamento da capacidade residencial en función das expectativas de 

crecemento 

 

Para falar das expectativas de crecemento en primeiro lugar compre salientar que a tendencia 

de crecemento poboacional da capital municipal incrementarase notablemente coa 

construcción da autovía Santiago-Lugo. Os trinta quilómetros que separan Santiago de Arzúa 

converteranse en 15 minutos de percorrido en automóbil, unha distancia que fará atractivo 

residir na vila de Arzúa aínda que o posto de traballo se ubique na capital autonómica. Nestes 

momentos existe un bo número de efectivos poboacionais, sobre todo no colectivo máis mozo 

que está a residir no concello de Santiago pola cercanía ó posto de traballo. 
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Tamén se estima que esta tendencia incrementarase con poboación que, aínda traballando 

en Santiago de Compostela, opte por residir en Arzúa por unha cuestión de mellor relación 

calidade-prezo na vivenda. 

 

Por último a aprobación do PXOM suporá, cos numerosos ámbitos de solo urbano non 

consolidado que se delimitan, unha mellora, sen precendentes no concello, nas dotacións de 

espacios libres, zonas verdes e equipamentos. As NN.SS. vixentes baseaban o seu modelo 

de crecemento no solo urbano de licencia directa, en ámbitos que contaban coa condición de 

soar. A vila que se foi materializando en base ó planeamento vixente ten un déficit 

considerable de equipamentos e espacios libres o que repercute inevitablemente na calidade 

de vida do entorno urbano. A materialización do PXOM que se está a tramitar suporá unha 

modificación transcendental no modelo actual, coa conseguinte mellora na calidade de vida 

do entorno urbano. Este factor tamén resultará decisivo par fixar poboación na Vila, pois 

actualmente existen numerosos activos que traballando en Arzúa residen fora, 

fundamentalmente en Santiago. 

 

Estes aspectos que estamos a poñer de manifesto son dificilmente cuantificables 

numericamente, pero apoian máis firmemente o dato estatístico do crecemento do parque 

inmobiliario, que é xa unha realidade a día de hoxe e que se espera que o siga sendo. 

 

Para facer unha previsión de crecemento do parque de vivendas tomamos como referencia 

os datos municipais de concesión de licencias anuais para vivendas segundo o seguinte 

cadro: 

 

ANO 
Nº de vivendas para as que 

se concedeu licencia 

2000 56 

2001 36 

2002 79 

2003 16 

2004 66 

2005 50 

2006 185 

 

Tendo en conta que no ano 2003 estiveron suspendidas as licencias por mor da aprobación 

do PXOM que se estaba a tramitar resulta unha media de producción de vivendas de 79 

vivendas/ano. 

 

Por outra banda coas características das NN.SS. vixentes que tan so clasifican en torno a 20 

núcleos rurais, cunha delimitación que pretende abranguer as edificacións existentes no 

momento de redacción destas normas, pódese concluír que da producción de vivendas por 

ano no concello de Arzúa, as edificadas nos núcleos rurais supoñen unha parte ínfima. 

 

Por último o novo panorama que se expoñía nos parágrafos precedentes referentes ás 

posibilidades de crecemento demográfico no entorno da capital municipal fan que se poida 

ser optimista respecto da variación á alza da producción de vivendas por ano; é dicir, se o 

parque de vivendas estaba a medrar nunhas condicións demográficas adversas marcadas 

pola migración ás principais cidades galegas, no momento que se poida inverter esta 

situación, e o novo planeamento e as novas infraestructuras están en disposición de 

conquerilo, o parque de vivendas poderá medar a un ritmo superior ó que o viña facendo. 

Como mostra da capacidade de Arzúa para producir novas vivendas podería bastar a do 

último ano que se incorpora a este informe, o 2006 con 185. 

 

Á vista de todo isto semella coherente dimensionar o PXOM de Arzúa para unha capacidade 

de producción de vivendas estimado no dobre da actual, é dicir, 158 viv/ano no entorno do 

ámbito urbano 

 

Pasamos agora a xustificar os cálculos dos que deriva a capacidade do PXOM en novas 

vivendas en coherencia co crecemento proposto. 

 

- Solo urbano consolidado: a capacidade do PXOM en novas vivendas en solo urbano 

consolidado deriva da diferencia entre a superficie edificable total por aplicación das 

ordenanzas correspondentes e a superficie edificada existente, dividida entre 150 m2 

de repercusión de superficie construída media por vivenda. En ámbolos dous caos as 

superficies calcúlanse excluíndo as plantas baixas en edificación colectiva en mazá 

pechada pois a vivenda non é un uso que se estea dar neste ámbito do solo urbano. 

Dos datos anteriores obtense unha edificabilidade residencial total para o solo urbano 

de 628.475 m2. A superficie edificada actual e excluídas as devanditas plantas baixas 

en residencial colectiva en mazá pechada, é de 336.720 m2. A superficie destinada a 

novas vivendas será polo tanto de 291.755 m2 o que equivale a 1.945 novas 
vivendas en solo urbano consolidado. 

 

- Solo Urbano Non Consolidado: O solo urbano non consolidado tamén está adicado 

maioritariamente a edificación colectiva motivo polo cal procede realizar os cálculos 

tomando os mesmos parámetros do apartado anterior, aínda que neste caso a 

edificabilidade existente é menor. 
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Dos datos anteriores obtense unha edificabilidade residencial total para o solo urbano 

non consolidado de 168.746 m2. A superficie edificada actual e excluídas as plantas 

baixas en residencial colectiva en mazá pechada, é de 14.416 m2. A superficie 

destinada a novas vivendas será polo tanto de 154.330 m2 o que equivale a 1.029 
novas vivendas en solo urbano non consolidado. 

 

- Solo urbanizable delimitado residencial: no solo urbanizable delimitado residencial 

previsto no PXOM de Arzúa danse dúas situacións moi diferentes: catro sectores de 

solo urbanizable previsto para o desenvolvemento de actuacións de remate da trama 

urbana, concertadas cos particulares, e cinco actuacións de legalización ó amparo da 

disposición transitoria décimo terceira da LOUPMRG, de asentamentos xurdidos á 

marxe do planeamento. 

A capacidade residencial dos primeiros deriva en todo caso da aplicación do 

parámetro de edificabilidade asignado polo PXOM a cada un dos ámbitos coa 

matización de descontar a planta baixa en zonas de edificación colectiva en mazá 

pechada. O número de novas vivendas previsto deriva de dividir a cifra resultante por 

150 m2. 

 

Sector Edificabilidade (m2) 
Edificabilidade de uso 

residencial estimada (m2) 

S-02 14.871 10.623

S-03 17.190 17.190

S-05 9.591 7.392

S-08 15.646 15.646

TOTAL 57.298 50.851

 

A capacidade en novas vivendas do solo urbanizable delimitado concertado cos 

propietarios ascende polo tanto a 339 vivendas 
A capacidade en novas vivendas nos ámbitos clasificados como solo urbanizable 

delimitado ó amparo do indicado na disposición transitoria décimo terceira da 

LOUPMRG obtense da diferencia entre a superficie edificable asignada polo PXOM a 

cada un dos ámbitos e a superficie edificada actual. 

Dos datos anteriores despréndese o seguinte cadro: 

 

Sector 
Superficie edificada 

(m2) 

Superficie edificable 

(m2) 

Superficie edificable 

nova (m2) 

S-04 6.652 9.697 3.045

S-06 2.703 3.097 394

S-07 8.290 10.810 2.520

S-09 6.480 10.152 3.672

S-12 12.920 18.427 5.507

TOTAL 37.045 52.183 15.138

 
A capacidade en novas vivendas do solo urbanizable delimitado en ámbitos 
adaptados á disposición transitoria décimo terceira da LOUPMRG ascende polo tanto 
a 100 vivendas 

 
Destes datos obtense unha previsión de 3.413 novas vivendas no entorno urbano para o 
período de vixencia de 20 anos sinalado na estratexia do PXOM, cunha producción anual de 
170 vivendas. 
 
Por último compre indicar que a colmatación do 100 % do solo previsto nos apartados 
anteriores é un feito difícil de conquerir, sobre todo no solo urbano consolidado en base a 
cuestións de propiedade, de edificacións existentes que non acadan a edificabilidade máxima, 
etc. Compre lembrar que este solo representa o 57% do total da producción de novas 
vivendas. Por outra banda o feito de que os desenvolvementos de solo urbanizable delimitado 
estean concertados cos particulares, conten con ordenación pormenorizada e teñan 
comprometidos prazos para o seu desenvolvemento fai que o seu desenvolvemento se 
comprometa nos primeiros períodos de vixencia do PXOM. Se por determinadas cuestións 
antes aludidas o solo urbano consolidado non se edificara de acordo coas previsións do 
PXOM, por defecto (inedificabilidade de certas zonas) ou por exceso (procesos de 
crecemento superiores ós previstos no PXOM), sería necesario incorporar ó 
desenvolvemento urbanístico máis solo en condicións axeitadas de dotacións e 
infraestructuras. Neste marco é no que se plantexa a clasificación do solo urbanizable non 
delimitado prevista polo PXOM, é dicir como reserva de solo, que poderá entrar no mercado 
no caso de que concorra algunha das circunstancias antes indicadas. 
 
A tal efecto no PXOM no apartado correspondente da estratexia de actuación do PXOM 
condiciónase o desenvolvemento do solo urbanizable non delimitado de uso residencial ó 
total desenvolvemento do solo urbanizable delimitado e ó 50% do solo urbano non 
consolidado., coa finalidade de asegurar a consolidación da malla urbana antes da 
incorporación de máis solo ó mercado. 
 
3.3.1.7.- Ordenación do solo rústico 

 

Establece a LOUPMRG no seu artigo 15 que constituirán solo rústico os terreos que deban 

ser preservados dos procesos de desenvolvemento urbanístico, indicando a continuación as 
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causas desta protección. Na práctica isto fai que unha vez definido o solo urbano en base á 

malla e os servicios urbanos, os núcleos rurais en base ó recoñecemento dos asentamentos 

e a súa tipoloxía e o solo urbanizable como o non protexible con aptitudes para ser 

desenvolvido, o solo rústico sexa o resto do termo municipal. 

 

Unha vez definida a superficie do solo rústico do termo municipal, haberá que determinar o 

tipo de protección aplicable a cada unha das zonas, tomando como base os datos obtidos da 

información urbanística e o estudio do medio rural contidos no presente Plan Xeral. 

 

Así, atendendo á lexislación do solo e ó estudio do medio rural, clasificarase o solo rústico do 

termo municipal en solo rústico de protección ordinaria, agropecuaria, forestal, de leitos, de 

infraestructuras e de patrimonio. 

 

3.3.1.7.1. Solo Rústico de Protección Agropecuaria. 

 

CONCENTRACIÓNS PARCELARIAS DO CONCELLO DE ARZÚA 

 

DENOMINACIÓN CONC. AFECTADOS DATA DE INICIO 

Arzúa – A Mella – Viladavil Arzúa 01/12/77 

Branzá Arzúa 18/08/72 

Burres Arzúa 28/03/68 

Calvos de Sobrecamiño Arzúa 21/01/77 

Campo Arzúa 22/08/70 

Castañeda Arzúa 14/08/65 

Castañeda – Rendal II Arzúa 05/09/91 

Dombodán Arzúa 13/08/66 

Maroxo – Lema Arzúa 14/04/88 

Oíns Arzúa 13/08/66 

Oíns – Dodro Arzúa 04/06/86 

Pantiñobre – Brandeso Arzúa 10/07/69 

Rendal Arzúa 13/08/66 

Vilantime Arzúa 07/05/99 

Viñós – Tronceda Arzúa 13/08/71 

 

Analizando as datas das concentracións parcelarias pódese constatar que de acordo co 

expresado no artigo 32.2.a) da LOUPMRG, ningunha concentración, excepto a de Vilantime 

ten unha antigüidade inferior a dez anos e polo tanto, salvo outros motivos de productividade 

ou tamaño das parcelas, non ten a obriga de se considerar especialmente protexidas para 

usos agropecuarios. Polo que respecta á concentración de Vilantime, conviría aclarar que se 

trata dunha concentración na maior parte de terreos de monte, motivo polo cal, e a pesar  

especificado no mencionado artigo, tampouco se considera a posibilidade de clasificalo como 

solo rústico de protección agropecuaria. Polo que respecta á productividade destes terreos 

habería que indicar que é moi boa a excepción do entorno do solo urbano onde se atopa moi 

minguada, mesmo para usos forestais, pois nunha parte dela afecta a núcleos rurais e 

mesmo a solo urbano ou urbanizable, os que constitúen polígonos únicos dentro da 

concentración xeral, noutros casos afecta a extensas áreas de monte baixo e nalgúns outros 

o aproveitamento madeirable xa foi talado e substituído por monte baixo. 

 

Existen áreas de cultivo libres de edificación de superficie superior a 10 Ha sobre todo nas 

parroquias da zona norte, favorecidas ademais pola topografía máis cha. 

 

Á vista desto os solos de protección agropecuaria repártense uniformemente polo termo 

municipal abarcando gran parte del (máis do 40%). 

 

3.3.1.7.2. Solo Rústico de Protección Forestal. 

 

As áreas forestadas repártense por todo o termo municipal, ás veces invadindo as áreas 

orixinarias de cultivo e poñendo en perigo as edificacións dos núcleos. 

 

Clasifícanse como solo rústico de protección forestal, non tanto polo seu valor ecolóxico como 

productivo de vital importancia para a economía da zona, as masas forestais existentes no 

termo municipal e que non sexan aptas para incorporar o desenvolvemento urbanístico. 

 

Ademais da clasificación, no apartado correspondente da normativa se contemplarán as 

medidas necesarias para preservar tanto os núcleos como as áreas de cultiva da medra 

indiscriminada das reforestacións. 

 

3.3.1.7.3. Solo Rústico de Protección de Augas. 

 

Os cursos de augas existentes en Arzúa clasifícanse como solo rústico de protección de leitos 

en función da capacidade de cada unha das concas. Así, fíxase unha franxa paralela ó leito a 
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unha distancia que abala entre os 100 e os 25 m medidos dende o borde do mencionado 

leito. 

 

A conca dos respectivos leitos reflíctese nos documentos correspondentes da información 

urbanística. 

 

O termo municipal de Arzúa esta dividida en dúas concas, as dos ríos Tambre e Ulla. A que 

mais parte do municipio engloba é a do río Ulla, coas tres cuartas partes surorientais do 

mesmo, deixando por tanto o cuarto noroccidental do municipio para a conca do río Tambre. 

 

O Río Ulla discorre polo limite sur do municipio, así como o das provincias de A Coruña e 

Pontevedra, facendo de limite natural co concello de Vila de Cruces, o seu caudal é elevado e 

regular. No mesmo existe un encoro, o de Portodemouros, que inflúe tamén nos afluentes do 

Ulla, como o río Boente e o río Carracedo xa no Concello de Arzúa. O Encoro fai de limite 

natural ademais co Concello de Santiso. 

 

Os afluentes mais importantes do río Ulla son os seguintes: o río Boente, que recolle as 

augas do Concello de Melide e penetra en Arzúa polo leste, facendo de limite co Concello de 

Santiso; o río Iso, afluente pola dereita, desde as saias occidentais do monte Bocelo, onde 

ten o seu nacemento, percorre o municipio de norte a sur, abrindo un amplo vale, ate se 

perder en Portodemouros. Ao longo do seu curso recebe abundantes apartacións das súas 

afluentes, que son pola esquerda pequenas regatos e pola dereita o río Carracedo que se 

une ao Brandeso e vai a desembocar ao Iso en Fonte Santa, onde hai un manancial de auga 

termais e un célebre santuario. 

 

 Na súa marxe dereita podemos citar o rego Baixo o rego Fondo e o rego de Cañota, e pola 

súa marxe esquerda o rego Ribeiral e o rego Portapiñeiras. Ademais do río Iso, aflúen o rego 

de Alpiqueiro, o río Lenguello, o rego Ladrón e o río Brandeso. 

 

Outros afluentes do río Ulla son o rego de Cheda, de escasa importancia que desemboca no 

Encoro, e o rego Beseño que recolle as augas do oeste de Arzúa, saíndo do concello para 

desembocar no río Ulla atravesando o Concello de Touro. 

 

O río Tambre pasa polo extremo norte do termo municipal facendo de limite natural co 

Concello de Frades. Este recolle as augas do noroeste de Municipio a través de pequenos 

afluentes de enderezo sur-norte como o Rego de Samil, e a través do Importante río Mera 

que ten un enderezo leste-oeste, e que desemboca en el atravesando o Concello de O Pino. 

O río Mera ten algúns afluentes como o rego de Soutullo e o rego da Agra. 

 

No seguinte cadro resumen, así como no plano de información correspondente, especifícanse 

as superficies das diferentes concas: 

 

 

3.3.1.7.4. Solo Rústico de Protección de Infraestructuras. 
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Segundo a Lei 9/2002 identifícase nos planos de clasificación cos terreos destinados a 

infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación, cuadrantes 

no termo municipal de Arzúa coas zonas de servidume ou liñas límite de edificación, das 

estradas tanto estatais como autonómicas e provinciais, así como as zonas de afección das 

liñas eléctricas de alta tensión. 

 

3.3.1.7.5. Solo Rústico de Protección de Patrimonio (arquitectónico e arqueolóxico). 

 

Delimítanse no planeamento todos aqueles bens patrimoniais para a súa protección de 

acordo coa lexislación sectorial vixente. Delimítanse como solo rústico de protección de 

patrimonio arqueolóxico tódolos castros, mámoas e demais elementos inventariados e 

delimitados polo arqueólogo autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

3.3.1.7.6. Solo Rústico de Protección Ordinaria. 

 

De acordo co reseñado na lexislación do solo unicamente se clasifican dentro do termo 

municipal de Arzúa aquelas zonas que non tendo potencialidade productiva ningunha 

tampouco son aptas para incorporar ó desenvolvemento urbanístico. Estámonos a referir dos 

seguintes ámbitos: 

 

- Dúas canteiras de pequeno tamaño, situadas nas parroquias de Oíns e Branzá. 

 

- Zona entre Teiraboa (UND-04) e Ribadiso de Arriba: na zona non existen explotacións 

agropecuarias que poñan de manifesto a potencialidade agrícola do ámbito. A exclusión 

destes terreos da concentración parcelaria de Rendal xa puxo de manifesto a súa escasa 

potencialidade productiva agrícola. A existencia de numerosas edificacións, un edificio de 

baixo e dúas plantas, varias vivendas e algunha nave industrial contribúen ademais á perda 

dos escasos valores agrícolas cos que aínda podería contar. Por outra banda non existen 

plantacións forestais de importancia, máis alá dunha finca de aproximadamente 6.000 m2 con 

plantación de pino. Tampouco se dan no ámbito condicións que o fagan encadrable no solo 

rústico de protección paisaxística (son terreos á beira dunha estrada da rede xeral do 

Estado), de espacios naturais ou do patrimonio. No ámbito non existen cursos fluviais. Por 

último, tendo en conta que estes terreos non se consideran necesarios para un 

desenvolvemento urbanístico racional procede a súa clasificación como solo rústico de 

protección ordinaria. 

 

-  Zona ó leste do núcleo rural de León de Abaixo: segundo o expresado na Lei 9/2002 de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, coas modificacións 

introducidas pola leis 15/2004 e 6/2007, as instalacións de producción de enerxía so poden 

levarse a cabo no solo rústico de protección ordinaria. A posibilidade de ubicación nun termo 

municipal de instalacións de producción de enerxía solar pasa polo tanto pola clasificación de 

solo rústico de protección ordinaria nunhas determinadas condicións: orientación axeitada, 

topografía axeitada, estructura da propiedade axeitada e existencia nas proximidades de 

infraestructuras eléctricas as que poder derivar a enerxía producida. Tendo en conta isto 

clasifícase como solo rústico de protección ordinaria un ámbito ó sur do núcleo de León de 

Abaixo, con orientación sur, pendente en torno ó 7%, propiedades de tamaño importante e 

ubicado en torno a 1,5 km de distancia dunha liña de alta tensión. 

 

3.3.2. Cuantificación e definición de sistemas xerais 
 

Os sistemas xerais previstos no Plan Xeral aparecen recollidos nos planos correspondentes 

de clasificación do solo e ordenación. 

 

Procédese a continuación á súa cuantificación e programación a efectos de xustificar os 

parámetros de aplicación derivados da lexislación urbanística e do regulamento de 

planeamento en vigor. 

 

3.3.2.1. Sistema xeral viario 

 

Constitúen o Sistema Xeral viario a totalidade do sistema de estradas Nacionais, 

Autonómicas, Provinciais e municipais que serven de soporte para a comunicación e enlace 

dos núcleos de poboación. 

 

Os sistemas xerais viarios recollidos no plano C-00 de Estructura Xeral e Orgánica do 

Territorio, de acordo co estipulado na lexislación vixente garanten unha correcta conexión de 

todas as entidades e núcleos de poboación. A efectos de posibilitar a programación e garantir  

as posibilidades de execución realízase a continuación o cadro de sistemas de nova creación, 

indicando a administración responsable da súa execución. 

 

 

DENOMINACIÓN TIPO 
ADMINISTRACIÓN 

ACTUANTE 

Autovía Santiago-Lugo Autovía Ministerio de Fomento 

Acondicionamento da estrada Arzúa- Estrada Subdirección Xeral de 
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Portodemouros AC-905 autonómica Estradas 

 

 

3.3.2.2. Sistema xeral de infraestructuras. 

 

Tendo en conta a capacidade dos sistemas xerais existentes así como as previsións de 

crecemento no Plan Xeral, prevese a redefinición do sistema de saneamento, depuración e 

de abastecemento actuais. 

 

Prevese a creación dunha nova depuradora no río Iso, á altura de Ponte Lema, co 

reforzamento do colector xeral e a construcción de dous bombeos para conquerir a 

depuración do 100% dos verquidos do solo urbano e urbanizable contiguo. Esta actuación 

está previsto que a execute o organismo Augas de Galicia. A capacidade prevista para a 

depuradora garante o correcto funcionamento do saneamento para o total desenvolvemento 

do Plan Xeral. 

 

Para a o sistema de abastecemento prevese a substitución dos depósitos existentes por uns 

novos depósitos ó noroeste de Seixas así como un bombeo dende os actuais ata este novo 

emprazamento. Prevese un depósito, con capacidade suficiente para o desenvolvemento do 

solo urbano e urbanizable contiguo, realizado con cargo á empresa subministradora 

municipal. 

 

3.3.2.3. Sistema xeral de zonas verdes e espacios libres. 

 

Establece a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, no seu 

artigo 47 que o Plan Xeral deberá prever Sistema Xeral de Espacios Libres e Zonas Verdes 

de dominio e uso públicos, en proporción non inferior a 15 metros cadrados por cada 100 

metros cadrados de uso residencial. Tendo en conta isto, pásase a continuación a cuantificar 

o número de metros cadrados de uso residencial previstos polo Plan. 

 

Solo de núcleo rural tradicional: 

O solo de núcleo rural tradicional considérase de licencia directa municipal polo que as 

previsións son as contempladas nos apartados precedentes. 

 

Superficie prevista por ordenación do Plan 

Xeral 

Superficie total a computar 

323.300 m2 323.300 m2

 

Solo de área de expansión: 

O crecemento das áreas de expansión, segundo os cálculos aportados nos apartados 

precedentes ascende ás seguintes cantidades. 

 

Superficie prevista por 

ordenación do Plan Xeral 

Superficie por 

desenvolvemento de Plan 

Especiais 

Superficie total a computar 

180.810 m2 25.500 m2 206.310 m2

 

Solo urbano: 

Dada a actual configuración edificatoria do núcleo de Arzúa non é previsible que o uso 

residencial se ubique tamén nas plantas baixas das edificacións colectivas, motivo polo cal se 

aplicará un coeficiente corrector do 20% sobre o total edificable no solo urbano para calcular 

a capacidade residencial real. Segundo os datos anteriores: 

 

 Superficie prevista por ordenación 

do Plan Xeral 
Superficie total a computar 

Solo Urb. Consolidado 785.594 m2 628.475 m2

Solo Urb. Non 

consolidado 
210.933 m2 168.746 m2

 

 

Solo urbanizable delimitado: 

Segundo os dados anteriores 

 

Superficie prevista por ordenación do Plan 

Xeral 
Superficie total a computar 

109.411 m² 103.034 m²

 

 

Solo urbanizable non delimitado: 

Non se contempla a efectos de garantir o estándar de sistemas xerais de equipamentos e 

espacios libres pois segundo o estipulado no artigo 66.3.c) os proxectos de sectorización 

conterán as súas propias cesións de sistemas xerais. 

 

A capacidade real do Plan Xeral de uso residencial ascende polo tanto a 1.463.242 m² 
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As zonas verdes e espacios libres tanto existentes como previstos polo plan, teñen polo tanto 

que ser superiores a 219.486 m2. A xustificación do cumprimento deste estándar exprésase 

no cadro adxunto. 

 

ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES XERAIS EXISTENTES 

Denominación Código Lugar Vinculación Titularidade Conexión con S.X. Sup. (m2)

PRAZA DE GALICIA ELX-1 Arzúa Solo Urbano Pública Trama urbana 1.637

ALAMEDA ELX-2 Arzúa Solo Urbano Pública Trama Urbana 5.830

CAMPO DA FEIRA ELX-3 Arzúa Solo Urbano Pública Trama urbana 2.082

PRAZA DO CRUCEIRO 

DE STA MARÍA 
ELX-4 Arzúa Solo urbano Pública Trama urbana 2.121

PRAZA DO PARQUE 

DE BOMBEIROS 
ELX-5 Arzúa Solo urbano Pública Trama urbana 4.440

ÁREA RECREATIVA DE 

RIBADISO 
ELX-6 

Ribadiso 

(Rendal) 

Termo 

municipal 
Pública N-547 27.621

ÁREA RECREATIVA 

DO CRUCEIRO 
ZVX-1 Arzúa Solo Urbano Pública Trama urbana 11.465

ZONA DEPORTIVO-

RECREATIVA DE 

PORTODEMOUROS 

ZVX-2(a) 
Portodem

ouros 

Termo 

municipal 
Pública AC-905 64.973

ZONA VERDE ZVX-4 Arzúa Solo Urbano Pública Trama urbana 318

TOTAL ESP LIBRES E Z.V.X. EXISTENTES 120.487

   

ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES XERAIS PROGRAMADAS 

Denominación Código Lugar Vinculación Titularidade Conexión con S.X. Sup. (m2)

ÁREA 

RECREATIVA 
ELX-7 Ponte Lema 

Termo 

municipal 

Municipal Estrada Arzúa-

Santiso 
27.898

AMPLIACIÓN DA 

ZONA VERDE DE 

PORTODEMOUROS 

ZVX-2(b) 
Portodemou

ros 

Termo 

municipal 

Prevista 

municipal AC-905 51.018

ZONA VERDE NO 

RÍO VELLO 
ZVX-3(a) Arzúa Solo urbano

Prevista 

municipal 
Trama Urbana 23.396

ZONA VERDE NO 

RÍO VELLO 
ZVX-3(b) Arzúa Solo urbano

Prevista 

municipal 
Trama Urbana 16.640

ZONA VERDE NO ZVX-5 Arzúa Solo urbano Prevista Trama urbana 3.445

CAMIÑO DE 

SANTIAGO 

municipal 

ZONA VERDE EN 

CARBALLOS 

ALTOS 

ZVX-6 Arzúa Solo Urbano 

Prevista 

municipal Trama urbana 7.375

ZONA VERDE NO 

CAMIÑO DE 

SANTIAGO 

ZVX-7  Arzúa 
Termo 

municipal 

Prevista 

municipal N-547 34.042

TOTAL ESP. LIBRE E Z.V.X. PROGRAMADAS 163.814

 

  

TOTAL ESP. LIBRES E Z.V. 284.301

 

Capacidade de uso residencial prevista polo PXOM 1.463.242

CUMPRIMENTO DE ESTÁNDARES 

Xustificación de dotación de E.L. e Z.V. totais sobre poboación prevista 19,42 %

 
 

Como se pode apreciar no cadro adxunto, as dotacións existentes a nivel de espacios libres e 

zonas verdes neste momento non eran deficitarias para a poboación existente. Coas que se 

programan cóbrense non só as necesidades da poboación actual, se non as das previsións 

do planeamento en función da clasificación do solo. 

 

Estes espacios libres existentes ou programados e as súas respectivas ampliacións ubícanse 

uniformemente repartidos polo termo municipal e preto dos núcleos de poboación importantes 

de xeito que se consegue un certo equilibrio entre posición dos equipamentos e 

concentracións de habitantes que gozan os mencionados espacios libres. 

 

Ademais destes espacios libres e zonas verdes de sistema xeral existen outros de sistema 

local que complementan o equipamento municipal e que se reflicten no seguinte cadro: 

 

ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES LOCAIS EXISTENTES 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA SUP (m2)
ELL-1 (a) ESPACIO LIBRE CAPELAN ARZUA (STA. MARIA) 2.492
ELL-1 (b) ESPACIO LIBRE SEIXAS ARZUA (STA. MARIA) 221
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ELL-1 (c) ESPACIO LIBRE BOSENDE ARZUA (STA. MARIA) 1.561
ELL-1 (d) ESPACIO LIBRE BOSENDE ARZUA (STA. MARIA) 1.235
ELL-1 (e) ESPACIO LIBRE OUTEIRO, O ARZUA (STA. MARIA) 474
ELL-5 (a) ESPACIO LIBRE BAIOBRE BRANZÁ 5.874

ELL-5 (b) ESPACIO LIBRE 
CATRO VENTOS, OS – 
IGREXA, A BRANZÁ 1.761

ELL-6 (a) CAMPO da FESTA CRUCEIRO, O BURRES 782
ELL-6 (b) CAMPO da FESTA PREGONTOÑO BURRES 2.782

ELL-7 ESPACIO LIBRE MUIÑOS DA MERA, OS 
CALVOS DE 
SOBRECAMIÑO 20.059

ELL-8 (a) ESPACIO LIBRE IGREXA, A CAMPO 2.249
ELL-8 (b) ESPACIO LIBRE MONTE DA MOTA CAMPO 6.531
ELL-9 (a) ESPACIO LIBRE RÍO CASTAÑEDA 538
ELL-9 (b) ESPACIO LIBRE PORTELA, A CASTAÑEDA 4.160
ELL-9 (c) ESPACIO LIBRE DOROÑA CASTAÑEDA 222
ELL-11 (a) ESPACIO LIBRE AGRA de PARES DOMBODÁN 6.031
ELL-11 (b) ESPACIO LIBRE HORTAS, AS DOMBODÁN 2.315
ELL-13 (a) ESPACIO LIBRE LEMA DE ABAIXO LEMA 2.212
ELL-13 (b) ESPACIO LIBRE LEMA DE ABAIXO LEMA 257
ELL-13 (c) ESPACIO LIBRE LEMA DE ARRIBA LEMA 1.030
ELL-13 (d) ESPACIO LIBRE PASTORIZA A NOVA LEMA 870
ELL-13 (e) ESPACIO LIBRE PASTORIZA A VELLA LEMA 417
ELL-14 (a) ESPACIO LIBRE PENEDO MAROXO 454
ELL-14 (b) ESPACIO LIBRE FONTE DA VILA MAROXO 277
ELL-15 ESPACIO LIBRE IGREXA, A MELLA, A 912
ELL-16 (a) ESPACIO LIBRE FERRADAL OINS 2.466
ELL-16 (b) ESPACIO LIBRE FERRADAL OINS 361
ELL-18 ESPACIO LIBRE PAZO, O RENDAL 379
ELL-20 (a) ESPACIO LIBRE SOBRADO VILADAVIL 238
ELL-20 (b) ESPACIO LIBRE VALIÑA VILADAVIL 638
ELL-20 (c) ESPACIO LIBRE CASTRILLÓN VILADAVIL 484
ELL-20 (d) ESPACIO LIBRE PROX. CASALDOEIRO VILADAVIL 2.147
ELL-20 (e) ESPACIO LIBRE PAÍNZA, A VILADAVIL 347
ELL-21 (a) ESPACIO LIBRE IGREXA, A VILANTIME 1.628
ELL-21 (b) ESPACIO LIBRE FILGUEIRA VILANTIME 142

 

3.3.2.4. Equipamentos e dotacións. 

 

Da análise efectuada en epígrafes anteriores e da información que se desprende dos planos 

de clasificación e información, hai que sinalar que o concello de Arzúa a día de hoxe non é 

deficitario en solo destinado a estes fins. 

 

Acompáñanse os cadros de equipamentos e dotacións existentes: 

 

EQUIPAMENTO DE SISTEMA XERAL EXISTENTE 
 

EQUIPAMENTO DOCENTE 

 

Código Denominación Lugar Parroquia Titularidade Sup. 

      

DCX–1  Complexo escolar Arzúa Arzúa Pública 16.854 m2

DCX–2  
Gardería 

municipal 
Arzúa Arzúa Municipal 2.714 m2

TOTAL     19.568 m2

 

 

EQUIPAMENTO DEPORTIVO 

 

Código Denominación Lugar Parroquia Titularidade Sup. 

      

DPX–1  
Complexo 

Polieportivo 
Arzúa Arzúa Municipal 28.701 m2 

DPX–2 Polideportivo San Salvador Arzúa Municipal 4.607 m2

TOTAL     33.308 m2

 

 

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Código Denominación Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

      

ADX–1  Casa Do Concello Arzúa Arzúa Municipal 349 m2

ADX-2 Xulgados Arzúa Arzúa Pública 879 m2

ADX-3 Bombeiros Arzúa Arzúa Municipal 3.840 m2

ADX-4 Casa cuartel Arzúa Arzúa Pública 1.960 m2

TOTAL     7.028 m2

 

 

 

 

SANITARIO-ASISTENCIAL 

 

Código Denominación Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

      

SAX–1  Centro De Saúde Arzúa  Arzúa Pública 1.053 m2
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SAX-2 
Residencia da 

Terceira Idade 
Arzúa Arzúa Municipal 7.003 m2

SAX-3(a) 
Futuro Centro de 

Día 
     Arzúa    Arzúa     Pública 1.112 m²

TOTAL     9.168 m2

 

 

SOCIO-CULTURAL 

 

Código Denominación Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

      

SCX–1  Casa da Cultura Arzúa Arzúa Municipal 610 m2

SCX–2 Edificio Municipal Arzúa Arzúa Municipal 443 m2

SCX–3  

Centro de 

Información e 

Acollida 

Arzúa Arzúa Municipal 221 m2

SCX–4 

Centro 

sociocultural de 

Sta María 

Arzúa Arzúa Municipal 1.184 m2

SCX–5 
Casa do 

peregrino 
Arzúa Arzúa Municipal 1.208 m2

SCX-6 
Capela da 

Madalena 
Arzúa Arzúa Municipal 137 m2

TOTAL     3.803m2

 
COMERCIAL 

 

Código Denominación Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

      

CMX–1  
Campo da Feira 

de Gando (vello) 
Arzúa Arzúa Municipal 13.303 m2

CMX–2 
Mercando de 

Gando (novo) 
Arzúa Arzúa Municipal 4.278 m2

TOTAL     17.581 m2

 

TOTAL EQUIPAMENTO DE SISTEMA XERAL EXISTENTE 90.456 m2 

Capacidade residencial prevista polo PXOM 1.463.242

PORCENTAXE SOBRE EDIFICABILIDADE RESIDENCIAL PREVISTA 6,18 %

 
 
OUTROS EQUIPAMENTOS DE SISTEMA XERAL EXISTENTES NON COMPUTABLES 

 

Código Denominación Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

      

SRX-1  ETAP Arzúa Arzúa Municipal 1.214 m2

 
 
OUTROS EQUIPAMENTOS DE SISTEMA XERAL PROGRAMADOS NON COMPUTABLES 

 

Código Denominación Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

      

SRX-2  Nova EDAR Ponte Lema Rendal Municipal 10.280 m2

SRX-3 
Novos depósitos 

abastecemento 
Perto de Seixas Viladavil 

Prevista 

municipal 
14.674 m2

 
 
EQUIPAMENTO DE SISTEMA LOCAL EXISTENTE 
 
EQUIPAMENTO DEPORTIVO 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA SUP. 

DPL-6 (a) POLIDEPORTIVO CRUCEIRO, O BURRES 1.051 m²

DPL-6 (b) CAMPO de FUTBOL CRUCEIRO, O BURRES 10.226 m²

DPL-9 DEPORTIVO PORTELA CASTAÑEDA 9.087 m2

DPL-11 DEPORTIVO HORTAS DOMBODÁN 1.591 m²

DPL-16 (a) DEPORTIVO FRUZO OINS 5.432 m²

DPL-16 (b) DEPORTIVO TENZAS DE ARRIBA OINS 10.284 m²

DPL-17 CAMPO de FUTBOL SENRAS PANTIÑOBRE 9.710 m²

DPL-20 DEPORTIVO PAÍNZA VILADAVIL 3.287 m²

DPL-22 DEPORTIVO SEIXO, O VIÑOS 1.444 m²

 

 

EQUIPAMENTO SOCIO-CULTURAL Y DOCENTE 
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CÓDIGO DENOMINACION LUGAR PARROQUIA SUP. 

DCL-2 COLEXIO NOSA SRA. 

DO ROSARIO 

ARZÚA ARZÚA 1.989 m2

SCL-3 SOCIOCULTURAL BOENTE DE ABAIXO BOENTE 2.160 m2

SCL-4 SOCIOCULTURAL CIMADEVILA BRANDESO 3.781 m2

SCL-6 ESCUELA UNITARIA CRUCEIRO, O BURRES 678 m²

SCL-7 SOCIOCULTURAL PENA CALVOS DE 

SOBRECAMIÑO 

3.744 m2

SCL-8 ESCUELA UNITARIA GANDARON CAMPO 626 m²

SCL-9 SOCIO-CULTURAL PORTELA CASTAÑEDA 95 m²

SCL-11 SOCIO-CULTURAL AGRA de PARES DOMBODÁN 1.860 m²

SCL-13(a) SOCIO CULTURAL CRUZ LEMA 854 m²

SCL-13(b) SOCIOCULTURAL MAGOLÁN LEMA 1.640 m2

SCL-14 SOCIO CULTURAL IGREXA, A MAROXO 2.928 m²

SCL-15 SOCIO CULTURAL IGREXA, A MELLA 7.414 m²

SCL-16 (a) SOCIO CULTURAL FRUZO OINS 1.719 m²

SCL-16 (b) SOCIO-CULTURAL FERRADAL OINS 117  m²

SCL-17 SOCIO CULTURAL IGREXA, A PANTIÑOBRE 3.319 m²

SCL-18 CENTRO 

PARROQUIAL 

PAZO, O RENDAL 399 m²

SCL-19 SOCIO-CULTURAL TRONCEDA NOVA TRONCEDA 1.043 m²

SCL-20 LOCAL SOCIAL VILADAVIL VILADAVIL 176 m²

SCL-21 SOCIO-CULTURAL IGREXA, A VILANTIME 741 m²

SCL-22 SOCIOCULTURAL O SEIXO VIÑÓS 1.152 m2

 

EQUIPAMENTO RELIXIOSO 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR PARROUIA SUP. 

REL-1 CAPELA DE SAN 

SALVADOR 

SAN SALVADOR ARZÚA 265 m2

REL-2 IGREXA DE 

SANTIAGO 

ARZÚA ARZÚA 384 m2

REL-6 (a) IGREXA de SAN 

VICENTE 

IGREXA, A BURRES 701 m²

REL-6 (b) ERMIDA de SAN PAIO PREGONTOÑO BURRES 307 m²

REL-8 ERMITA da MOTA MONTE da MOTA CAMPO 6.299 m²

REL-11 ERMIDA do VISO MONTE da GRANXA DOMBODÁN 11.030 m²

REL-17 SANTUARIO de SAN 

BENITO 

RIBA PANTIÑOBRE 527 m²

REL-22 IGREXA de SAN 

PEDRO 

IGREXA, A VIÑOS 437 m²

 

 

CONXUNTOS PARROQUIAIS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA SUP. 

RCL-1 IGREXA de SANTA MARÍA 

e CEMITERIO 

SAN SALVADOR ARZUA (STA. 

MARIA) 

4.048 m²

RCL-3 IGREXA de SANTIAGO e 

CEMITERIO 

BOENTE  de 

ARRIBA 

BOENTE 353 m²

RCL-4 IGREXA de SAN 

LOURENZO e CEMITERIO 

IGREXA, A BRANDESO 690 m²

RCL-5 IGREXA de SANTA. 

LEOCADIA e CEMITERIO 

IGREXA, A BRANZÁ 514 m²

RCL-7 IGREXA de SAN MARTIÑO 

e CEMITERIO 

IGREXA, A CALVOS DE 

SOBRECAMIÑO 

935 m²

RCL-8 IGREXA de SAN ESTEBAN 

e CEMITERIO 

IGREXA, A CAMPO 1.135 m²

RCL-9 IGREXA de SANTA MARTA 

e CEMITERIO 

CASTAÑEDA CASTAÑEDA 1.048 m²

RCL-10 IGREXA de SANTA MARÍA 

e CEMITERIO 

IGREXA, A DODRO 5.720 m²

RCL-11 IGREXA de SAN 

CRISTOVO e CEMITERIO 

DOMBODÁN DOMBODÁN 1.606 m²

RCL-12 IGREXA de SAN PAIO e 

CEMITERIO 

OUTEIRO de 

ABAIXO 

FIGUEROA 604 m²

RCL-13 IGREXA de SAN PEDRO e 

CEMITERIO 

SAN PEDRO LEMA 1.249 m²

RCL-14 IGREXA de SANTA MARIA 

e CEMITERIO 

MAROXO DE 

ARRIBA 

MAROXO 690 m²

RCL-15 IGREXA de SAN PEDRO e 

CEMITERIO 

IGREXA, A MELLA 2.060 m²

RCL-16 IGREXA de SAN COSME e 

CEMITERIO 

IGREXA,A OINS 2.743 m²
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RCL-17 IGREXA de SAN ESTEVO 

e CEMITERIO 

IGREXA, A PANTIÑOBRE 1.497 m²

RCL-18 IGREXA de SANTA MARÍA PAZO, O RENDAL 937 m²

RCL-19 IGREXA de SANTA MARIA 

e CEMITERIO 

TRONCEDA 

NOVA 

TRONCEDA 412 m²

RCL-20 IGREXA de SANTA MARÍA 

e CEMITERIO 

PAÍNZA VILADAVIL 1.822 m²

RCL-21 IGREXA de SAN PEDRO e 

CEMITERIO 

IGREXA, A VILANTIME 2.732 m²

RCL-22 IGREXA de SAN PEDRO e 

CEMITERIO 

SEIXO, O VIÑOS 1.140 m²

 

 

CEMITERIOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LUGAR PARROQUIA SUP. 

CEL-2 CEMITERIO ARZÚA ARZÚA 4.998 m2

CEL-5 CEMITERIO RETORNO, O BRANZÁ 1.249 m²

CEL-6 CEMITERIO IGREXA, A BURRES 6.019 m²

CEL-7 CEMITERIO IGREXA, A 
CALVOS DE 

SOBRECAMIÑO 
2.299 m²

CEL-15 CEMITERIO IGREXA, A MELLA 639 m2
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3.3.2.5. Obtención, execución e deseño das novas dotacións. 

 

SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADAS 

DENOMINACIÓN 

Ampliación da zona verde de Portodemouros 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

ZVX-2(b) Potodemouros Expropiación Municipal 

CRITERIOS DE DESEÑO 

- Fomento das actividades lúdico-recreativas. 

- Creación de pequenas construccións en concordancia con esas actividades. 

- Continuidade coa zona xa acondicionada. 

- Dotación de superficie de aparcamento de superficie branda 

- Respecto  e conservación da vexetación existente. 

- Primacía da zona verde e urbanización branda 

 

SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADAS 

DENOMINACIÓN 

Zona verde no Río Vello 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

ZVX-3 (a e b) Arzúa Expropiación Municipal 

CRITERIOS DE DESEÑO 

- Creación dun grande parque fluvial no entorno do solo urbano de Arzúa. 

- Posta en valor do entorno do río Vello. 

- Creación dun paseo ó longo do río. 

- Dotación de superficie de aparcamento de superficie branda 

- Respecto  e conservación da vexetación existente. 

- Primacía da zona verde e urbanización branda 

 

SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADAS 

DENOMINACIÓN 

Zona verde no Río Vello 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

ELX-7 Ponte Lema Parcela municpal Municipal 

CRITERIOS DE DESEÑO 

- Creación dun grande parque fluvial no entorno do río Iso. 

- Posta en valor do entorno do río Iso. 

- Creación dunha área recreativa. 

- Dotación de superficie de aparcamento de superficie branda 

- Respecto  e conservación da vexetación existente. 

- Primacía da zona verde e urbanización branda. 

- Considerando que a parroquia de Lema forma parte do territorio histórico do Camiño Francés, esta área 

recreativa deberá respectar os valores do lugar. 

- Contará coa autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADAS 

DENOMINACIÓN 

Zona verde no Camiño de Santiago 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

ZVX-5 
Rúa Camiño 

Francés 
Cesión 

Con cargo ó desenvolvemento 

do solo urbanizable 

CRITERIOS DE DESEÑO 

- Creación dunha zona verde na banda de protección do contorno do Camiño de Santiago. 

- Posta en valor do Camiño. 

- Respecto  e conservación da vexetación existente. 

- Primacía da zona verde e urbanización branda. 

- Dotación de mobiliario de descanso. 

- Eliminación de elementos incompatibles coa posta en valor do Camiño. 

- Contará coa autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADAS 

DENOMINACIÓN 

Zona verde en Carballos Altos 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

ZVX-6 Carballos Altos Cesión 
Con cargo ó desenvolvemento do 

solo urbanizable 
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CRITERIOS DE DESEÑO 

- Creación dunha zona verde vinculada ó xacemento arqueolóxico GA-15006079 

- Realización de traballos arqueolóxicos previos ó deseño de calquera actuación. 

- Os traballos arqueolóxicos determinarán o grao de intervención na zona verde. 

- Estes traballos deberán ser previos á calquera outra actuación para o desenvolvemento do solo 

urbanizable ó que se vincula. 

- Contará coa autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADAS 

DENOMINACIÓN 

Zona verde no Camiño de Santiago 

CÓDIGO LUGAR OBTENCIÓN DO SOLO EXECUCIÓN 

ZVX-7 Teiraboa Cesión 
Con cargo ó desenvolvemento 

do solo urbanizable 

CRITERIOS DE DESEÑO 

- Creación dunha zona verde na banda de protección do contorno do Camiño de Santiago. 

- Posta en valor do Camiño. 

- Respecto  e conservación da vexetación existente. 

- Primacía da zona verde e urbanización branda. 

- Dotación de mobiliario de descanso. 

- Eliminación de elementos incompatibles coa posta en valor do Camiño. 

- Contará coa autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

 

3.3.2.6. Cumprimento da lexislación sobre accesibilidade. 

 

O presente planeamento da cumprimento á lexislación vixente en materia de accesibilidade e 

supresión de barreiras arquitectónicas nos seguintes extremos: 

 

1.- Solo urbano non consolidado e solo urbanizable en áreas de ordenación integral prevista 

polo plan: 

 

- Todas as rúas de nova apertura son de largo igual ou superior a 10 m de maneira que, 

plantexando tráficos rodados dunha soa dirección a aparcamento a un lado, permiten a 

creación de beirarrúas de 1,80 de largo ou máis. 

 

- As pendentes nas rúas de nova apertura non superan o 8%. 

 

- Non se prevén itinerarios mixtos. 

 

- No cómputo total das prazas de aparcamento tívose en conta a reserva legal para 

minusválidos, a cal deberá quedar definida correctamente nos proxectos de urbanización de 

cada área correspondente. 

 

Polígono Número total de prazas 

públicas 

Reserva de prazas mínimas 

para minusválidos 

P-01 34 1 

P-02 459 12 

P-03 79 2 

P-04 35 1 

P-05 39 1 

P-07 628 16 

P-08 72 2 

P-09 42 2 

P-10 92 3 

P-11 12 1 

P-12 6 1 

P-13 136 4 

S-02 126 4 

S-03 169 5 

S-05 79 2 

S-08 132 4 

 

- A dimensión das prazas de aparcamento, definidas nos preceptivos proxectos de 

urbanización adaptaranse ó indicado na lexislación sobre accesibilidade e supresión de 

barreiras arquitectónicas. 

 

- Os vaos peonís, definidos nos preceptivos proxectos de urbanización adaptaranse ó 

indicado na lexislación sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. 
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- Os proxectos de urbanización darán cumprimento detallado, nos aspectos non 

contemplados por este planeamento, á normativa sobre accesibilidade e supresión de 

barreiras arquitectónicas. 

 

2.- Solo Urbanizable: 

 

Será o correspondente planeamento de desenvolvemento (plan parcial ou plan de 

sectorización) o que dará cumprimento á lexislación vixente en materia de accesibilidade e 

supresión de barreiras arquitectónicas. 
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4.-ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO 
 

4.1.- ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN 

 

A Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia no seu artigo 61 

establece os documentos que deben conter os Plans Xerais, entre os cales figuran a 

estratexia de actuación e o estudio económico. 

 

Para a redacción da orde de prioridades ou estratexia de actuación, é de aplicación o Artigo 

41 do Regulamento de Planeamento, que textualmente di: "O Programa de actuación do Plan 

Xeral establecerá: 

 

1.- Os obxectivos, directrices e estratexia do seu desenvolvemento a longo prazo para todo o 

territorio comprendido no seu ámbito. 

 

2. As previsións específicas concernentes á realización dos sistemas xerais. 

 

3.- As dúas etapas cuadrienais en que han de se desenvolver as determinacións no solo 

urbanizable programado. 

 

4.- Os prazos a que han de se axustar as actuacións previstas, no seu caso, para completar a 

urbanización en solo urbano ou para realizar operacións de reforma interior neste tipo de 

solo". 

 

Por outro lado a Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 establece, no seu artigo 60 que: 

 

 "1. Os plans xerais de ordenación municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento 

coherente do plan e, en particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que haxan 

de se crear necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non 

consolidado e dos sectores de solo urbanizable delimitado. 

 

2. Así mesmo, determinarán os ámbitos de actuación preferente en solo urbano non 

consolidado e en solo urbanizable delimitado, para os que haberán de se fixar os prazos e 

condicións en que teñan que ser executadas as actuacións públicas programadas ou privadas 

conectadas cos particulares, así como as determinacións da ordenación detallada sen 

necesidade de remisión ao planeamento de desenvolvemento." 

 

Atendendo a isto a estratexia do Plan Xeral se encamiña a consolidar o actual modelo de 

asentamentos, facendo especial fincapé nas actuacións de consolidación e creación de malla 

urbana no núcleo de Arzúa, limitando o crecemento en torno aos viarios existentes e creando 

bolsas de solo para desenvolver cara aos bordes, enlazando co novo viario xa iniciado. Estas 

actuacións, baseadas fundamentalmente en polígonos de solo urbano non consolidado, 

sectores de solo urbanizable delimitado e áreas de solo urbanizable non delimitado, permiten 

a consecución dun sistema adecuado de dotacións e infraestructuras. 

 

A priorización das actuacións previstas se acomoda ao horizonte temporal de catro 

quinquenios e á necesidade de abordar, con anterioridade á execución dalgunhas actuacións, 

a redacción e tramitación dos pertinentes estudios, o que imposibilita de feito a total 

materialización do investimento prevista no estudio económico do Plan. 

 

En primeiro lugar, á hora de falar da estratexia, compre analizar a coherencia entre o 

crecemento residencial previsto polo PXOM e as perspectivas de crecemento do concello, 

matizando os datos absolutos obtidos no apartado correspondente ó cumprimento de 

estándares urbanísticos de sistema xeral de equipamentos e zonas verdes 

 

Á hora de cuantificar a capacidade do PXOM compre diferenciar as diferentes situacións dos 

solos ordenados polo Plan: 

 

a) Solos non susceptibles de desenvolvemento nin aproveitamento urbanístico, nos que a 

materialización da edificabilidade permitida pola norma reguladora correspondente é un 

proceso individual de cada propietario, non suxeito a prazos ou obrigacións. 

 

É o caso dos solos clasificados como núcleo rural, cunha regulación que admite a realización 

de vivendas ligadas á vida e actividade agrícola ou forestal, e incluso, de forma excepcional, 

algúns dos solos rústicos nos que baixo certas condicións estrictas a Lei permite igualmente a 

realización de vivendas illadas. 

 

b) Solos susceptibles de ser desenvolvidos urbanisticamente pero non programados ou 

previstos para o horizonte temporal do Plan, cunha función de constituír unha reserva 

intemporal e configurar un modelo territorial a longo prazo. Son os solos urbanizables non 

delimitados, cun desenvolvemento que é de todo incerto, e nalgúns casos está incluso 

condicionado á execución previa de solos urbanizables delimitados. 
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c) Solos con aproveitamento urbanístico, cun desenvolvemento que está programado no 

horizonte temporal do Plan, suxeito a obrigacións e prazos. Son os solos urbanos e 

urbanizables delimitados. 

 

Por outra parte, para a determinación da coherencia mencionada é preciso fixar un marco 

temporal determinado, no que se debe de comparar a oferta realizable, de acordo á 

programación do Plan, coa demanda esperable, de acordo ós datos de tendencia dispoñibles. 

 

Dito marco temporal, loxicamente, é o período inmediato de vixencia e programación do Plan, 

prazo que razoablemente se sitúa habitualmente no contorno dos 10-12 años, ou, o que é o 

mesmo, e en base á programación do PXOM, nos 2 primeiros quinquenios de vixencia, para o 

solo urbanizable e ata 20 anos, catro quinquenios, para o solo urbano consolidado. Este 

horizonte non parece desdeñable tendo en conta a vixencia das actuais normas subsidiarias 

de planeamento municipal que datan de 1986. 

 

A oferta real do Plan debe polo tanto cuantificarse en base ós solos que efectivamente o Plan 

ordena e programa para ser urbanizados e edificados en prazos concretos, de acordo a unha 

orde de prioridades, é dicir, os solos urbanos e urbanizables delimitados. 

 

No que se refire ós solos urbanos, a cifra potencial de novas vivendas se deriva de dúas 

situacións: 

− Solos urbanos consolidados: Superficie edificable total menos superficie edificada 

estimada. 

− Solos urbanos non consolidados e urbanizables delimitados: Capacidade dos 

polígonos ou sectores, excepto naqueles casos en que a clasificación derive da 

disposición transitoria décimo terceira da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004, na 

que procede restar a superficie xa edificada. 

 

Tanto nos solos urbanos non consolidados como nos urbanizables a cifra estimada de 

vivendas obtense, en ausencia de determinación específica dunha densidade teito, dunha 

estimación derivada da edificabilidade, determinación en todo caso expresa e vinculante. En 

dita estimación tense en conta unha superficie construída media por vivenda (que no PXOM 

de Arzúa establécese en 150 m2), así como a porcentaxe máxima de superficie edificable que 

de acordo á ordenación corresponde ó uso residencial, dado que tanto nos solos urbanos non 

consolidados como nos urbanizables se establece unha porcentaxe mínima destinada a usos 

comerciais ou terciarios en planta baixa. 

 

Vivendas programadas en solos urbanos e urbanizable delimitado 

 

Tipo de solo Nova superficie edificable 

residencial prevista (m2) 

Nº de novas vivendas 

previstas 

Solo Urbano Consolidado 628.475 - 336.720 1.945 

Solo Urbano Non 

Consolidado 
168.746 – 14.416 1.029 

Solo Urbanizable Delimitado 103.034 – 37.045 439 

TOTAL 512.074 3.413 

 

A efectos de comparar a capacidade do Plan coa dinámica inmobiliaria prevista, é necesario 

establecer unha secuenciación da súa execución, partindo dos prazos que se sinalan tanto 

normativamente, como por consideralos razoables, para o desenvolvemento dos novos 

crecementos. 

 

Por outra parte, introduciuse unha priorización nos solos urbanizables delimitados, 

distribuíndo o seu desenvolvemento entre os 2 primeiros quinquenios de vixencia do Plan. 

 

O proceso esperable de execución do Plan, de acordo a ditos prazos e á capacidade 

potencial dos diferentes solos, sería: 

 
Período 

 

S. Urbano 

Consolidado 

S. Urbano 

Non 

Consolidado 

S. 

Urbanizable 

Delimitado e 

pormen. 

quinquenio I 

S. 

Urbanizable 

Delimitado 

quinquenio I 

S. 

Urbanizable 

Delimitado 

quinquenio II 

Total 

vivendas 

executadas 

no quinquenio 

Quinquenio I Execución 

vivendas 

Equidistrib.e 

urbanización 

e execución 

vivendas 

Equidistrib. e 

urbanización 

Planeamento - 486 + 257 

Quinquenio II Execución 

vivendas 

Equidistrib.e 

urbanización 

e execución 

vivendas 

Execución 

vivendas 

Equidistrib. e 

urbanización 

Planeamento 486 + 257 + 

146 

Quinquenio 

III 

Execución 

vivendas 

Equidistrib.e 

urbanización 

e execución 

vivendas 

 Execución 

vivendas 

Equidistrib. E 

urbanización 

486 + 257 + 

146 

Quinquenio 

IV 

Execución 

vivendas 

Equidistrib.e 

urbanización 

e execución 

vivendas 

 - Execución 

vivendas 

486 + 257 + 

146 
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Do cadro dedúcese que para o solo urbano consolidado estímase unha producción de 

vivenda en torno a 97 por ano, lixeiramente superior á dos últimos anos para un ámbito 

similar. O resto das actuacións sobre todo as dos solos urbanizables corresponden a 

actuación concertadas cos particulares ou programadas pola administración, sendo polo tanto 

congruentes as previsións do PXOM. 

 

A producción total estimada de novas vivendas ascende a 3.413 vivendas. 

 

Por outro lado esta coherencia nas previsións residenciais do PXOM deberá estar en 

coherencia tamén coas previsións dos sistemas xerais resultando a análise que se indica a 

continuación. 

 

Polo que respecta ás determinacións do sistema xeral viario, está previsto para o primeiro 

quinquenio de vixencia do Plan a creación da Autovía Santiago-Lugo, a realizar polo 

Ministerio de Fomento. Este sistema xeral é de vital importancia para o desenvolvemento 

municipal, condicionando en grande medida as expectativas de desenvolvemento dos solos 

urbanizables delimitados. Tamén se considera de vital importancia para o desenvolvemento 

municipal a creación do viario xeral municipal denominado Variante Norte e Sur de Arzúa. 

Este viario, adscrito como superficie de cesión a cada un dos solos urbanizables que 

atravesa, ten previsto o seu desenvolvemento para os catro quinquenios, no memento que 

estean completadas todas as previsións de desenvolvemento dos solos urbanizables. O resto 

do viario non existente que puidese crearse polo desenvolvemento dos diferentes solos 

considerarase en todo caso local e irá vinculado necesariamente á execución daqueles. A 

ampliación do viario existente tamén se vincula á execución dos distintos solos urbanizables. 

 

Polo que respecta ás infraestructuras básicas de servicios urbanísticos, a principal prioridade 

é a substitución do actual sistema de depuración de augas residuais de Arzúa, por unha nova 

estación depuradora situada no río Iso á altura de Ponte Lema. Esta actuación considérase 

prioriataria e a súa execución, comprometida con Augas de Galicia, condicionará o 

desenvolvemento de todos os sectores de solo urbanizable a excepción do S-10 e S-11. A 

iniciativa para a construcción desta depuradora será autonómica (no DOG nº 171 do martes 4 

de setembro de 2007 foi publicada a adxudicación da obra “Colectores xerais e estación 

depuradora de augas residuais en Arzúa”) 

 

A outra gran prioridade é a construcción duns novos depósitos de abastecemento a realizar 

pola compañía subministradora. Dadas as actuais condicións da rede esta actuación 

preséntase como condicionante do desenvolvemento dos solos urbanizables non delimitados 

e delimitados non concertados cos particulares nin programados polos organismos públicos. 

 

Polo que respecta ao desenvolvemento racional do solo urbanizable delimitado e non 

delimitado se establecen os seguintes criterios de priorización: 

 

1.- Polo que respecta aos sectores de solo urbanizable S-02, S-03, S-05 e S-08 (de iniciativa 

privada convido cos propietarios), a súa facilidade de desenvolvemento por contar con 

ordenación pormenorizada e convenio urbanístico subscrito, determina a súa priorización 

como actuación nº1 condicionando o desenvolvemento de todos os solo urbanizables, 

delimitados e non delimitados co mesmo uso. 

 

2.- O sector urbanizable S-10 (solo industrial en situación transitoria, segunda fase do parque 

empresarial) é o prioritario en canto ao uso industrial. Esta actuación, condiciona o 

desenvolvemento do resto de bolsas de solo urbanizable delimitado ou non delimitado 

destinadas a uso industrial. Tendo en conta que é a segunda fase indicada o seu 

desenvolvemento tampouco se condiciona á creación da depuradora de Ponte Lema. 

 

3.- A programación do resto de solos urbanizables (S04, S-06, S-07 e S-09 e S-12) está 

condicionada á creación da mencionada depuradora  e ó desenvolvemento dos sectores S-

02, S-03, S-05 e S-08. O desenvolvemento do sector S-11, de uso industrial, condiciónase á 

execución do sector S-10, tamén industrial e á execución da depuradora. 

 

4.- Para as oito áreas restantes de solo urbanizable non delimitado de uso residencial, 

industrial e mixto, UND-01, UND-02, UND-03, UND-04, UND-05, UND-06,  UND-07 e UND-08 

se condiciona o seu desenvolvemento, ademais de á coherencia das delimitacións dos 

distintos sectores, ao desenvolvemento (aprobación definitiva do proxecto de equidistribución 

e execución dos sistemas xerais imputados a cada un deles), da totalidade do solo 

urbanizable de cada un dos usos correspondentes así como do 50% da superficie do solo 

urbano non consolidado para os que desenvolvan usos residencias. 

 

4.2.- ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Trátase agora de definir as previsións sobre execución de sistemas xerais a cargo do 

Concello, que se reflectiron no epígrafe correspondente. Prevese a súa execución no período 

de programación da estratexia do plan, existindo dispoñibilidade de recursos para a garantir 

mediante as aplicacións correspondentes do orzamento municipal ademais dos ingresos 

derivados da cesión do 10% do aproveitamento lucrativo de cada un dos sectores de solo 

urbanizable.  
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O contido do estudio económico e financeiro fica regulado no Artigo 42 do Regulamento de 

Planeamento, que textualmente di: "O estudio económico e financeiro do Plan Xeral conterá: 

 

1.- A avaliación económica da execución das obras de urbanización correspondentes á 

estructura xeral e orgánica do territorio definida no Artigo 19.1.b do presente Regulamento e á 

implantación dos servicios, incluídos ambos nos programas cuadrienais correspondentes ao 

solo urbanizable programado. 

 

2.- A mesma avaliación referida ás actuacións que, no seu caso, se programasen para o solo 

urbano. 

 

3.- A determinación do carácter público ou privado dos investimentos a realizar para a 

execución das previsións do Plan Xeral, expresadas nos apartados anteriores, con suficiente 

especificación das obras e servicios que se atribúen ao sector público e privado e indicación, 

no primeiro caso dos Organismos ou Entidades Públicas que asumen o importe do 

investimento" 

 

Por outro lado a Lei 9/2002  modificada pola Lei 15/2004 establece, no seu artigo 60 que "3. 

O plano xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custe de execución dos 

sistemas xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da 

iniciativa de financiación, xustificando as previsións que haxan de se realizar con recursos 

propios do concello. No suposto de que se atribúa a financiación a administracións ou 

entidades públicas distintas do municipio, deberá acreditarse a conformidade das mesmas." 

 

Realízase a continuación o cadro de sistemas xerais cuia execución queda adscrita ao 

Concello e a valoración destas actuacións 

 

DENOMINACIÓN AUTOVÍA SANTIAGO-LUGO 

TIPO DE SISTEMA S.X. VIARIO 

AXENTE INVERSOR Ministerio de Fomento 

 

DENOMINACIÓN VARIANTE NORTE DE ARZÚA 

CÓDIGO RVX-1. Tramo entre a N-547 e o S-11 

TIPO DE SISTEMA S.X. VIARIO 

DEFINICIÓN 
Creación do primeiro tramo norte do anel perimetral de 

circunvalación a Arzúa. 

SUPERFICIE 8.315 m2

VALOR DO SOLO 
Adscrito ao desenvolvemento do sector S-11 de solo 

urbanizable delimitado. Compromiso co IGVS

CUSTE EXECUCIÓN 
Adscrito ao desenvolvemento do sector S-11 de solo 

urbanizable delimitado. Compromiso co IGVS 

INVERSIÓN TOTAL ---------

PROGRAMACIÓN Primeiro quinquenio

 

DENOMINACIÓN VARIANTE NORTE DE ARZÚA 

CÓDIGO RVX-1. Tramo entre o parque empresarial e a estrada AC-234 

TIPO DE SISTEMA S.X. VIARIO 

DEFINICIÓN 
Creación do segundo tramo norte do anel perimetral de 

circunvalación a Arzúa. 

SUPERFICIE 19.877 m2

VALOR DO SOLO 
Adscrito ao desenvolvemento do solo urbanizable non 

delimitado UND-02.

CUSTE EXECUCIÓN 1.192.620 €

INVERSIÓN TOTAL 1.192.620 €

PROGRAMACIÓN Terceiro e cuarto quinquenio

 

DENOMINACIÓN VARIANTE NORTE DE ARZÚA 

CÓDIGO RVX-1. Tramo entre o campo da feira e a N-547 

TIPO DE SISTEMA S.X. VIARIO 

DEFINICIÓN 
Creación do terceiro tramo norte do anel perimetral de 

circunvalación a Arzúa. 

SUPERFICIE 17.796 m2

VALOR DO SOLO 
Adscrito ao desenvolvemento do solo urbanizable non 

delimitado UND-03 e UND-04.

CUSTE EXECUCIÓN 1.067.760 €

INVERSIÓN TOTAL 1.067.760 €

PROGRAMACIÓN Terceiro e cuarto quinquenio
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DENOMINACIÓN VARIANTE SUR DE ARZÚA 

CÓDIGO 
RVX-2. Tramo entre a N-547 e a estrada Arzúa-

Portodemouros 

TIPO DE SISTEMA S.X. VIARIO 

DEFINICIÓN 
Creación do terceiro tramo sur do anel perimetral de 

circunvalación a Arzúa. 

SUPERFICIE 81.227 m2

VALOR DO SOLO 
Adscrito ao desenvolvemento do solo urbanizable non 

delimitado UND-05, UND-06 e UND-07

CUSTE EXECUCIÓN 4.061.350 €

INVERSIÓN TOTAL 4.061.350 €

PROGRAMACIÓN Primeiro, segundo, terceiro e cuarto quinquenio

 

DENOMINACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN PONTE LEMA 

CÓDIGO SRX-2 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUCTURAS 

DEFINICIÓN 
Substitución da actual depuradora de Arzúa por unha estación 

depuradora en Ponte Lema. 

SUPERFICIE 10.188 m2

VALOR DO SOLO Parcela municipal

CUSTE EXECUCIÓN 
A executar por Augas de Galicia (DOG nº 171 de 4 de 

setembro de 2007) 

INVERSIÓN TOTAL ---

PROGRAMACIÓN Primeiro quinquenio

 

DENOMINACIÓN NOVOS DEPÓSITOS DE ABASTECEMENTO EN VILADAVIL 

CÓDIGO SRX-3 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUCTURAS 

DEFINICIÓN 
Construcción dun bombeo dende a actual ETAP ata os 

depósitos a executar en Viladavil 

SUPERFICIE 12.377 m2

VALOR DO SOLO 74.262 €

CUSTE EXECUCIÓN A executar por Aquagest 

INVERSIÓN TOTAL ---

PROGRAMACIÓN Primeiro quinquenio

 

DENOMINACIÓN CREACIÓN DUNHA ÁREA RECREATIVA EN PONTE LEMA 

CÓDIGO ELX-7 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN 
Creación dunha área recreativa na zona de Ponte Lema, 

vinculada ó río Iso, augas abaixo da existente en Ribadiso. 

SUPERFICIE 27.898 m2

VALOR DO SOLO Titularidade municipal

CUSTE EXECUCIÓN 167.388 € 

INVERSIÓN TOTAL 167.388 €

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio

 

DENOMINACIÓN AMPLIACIÓN DA ZONA VERDE DE PORTODEMOUROS 

CÓDIGO ZVX-2(b) 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN 
Ampliación das actuais instalacións situadas no encoro de 

Portodemouros 

SUPERFICIE 51.018 m2

VALOR DO SOLO Parcela pública

CUSTE EXECUCIÓN 306.108 € 

INVERSIÓN TOTAL 306.108 €

PROGRAMACIÓN Primeiro, segundo e terceiro quinquenio

 

DENOMINACIÓN ZONA VERDE NO RÍO VELLO 

CÓDIGO ZVX-3 (a) e ZVX-3(b) 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN Creación dun gran parque fluvial no entorno do solo urbano de 
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Arzúa 

SUPERFICIE 23.396 + 16.640 m2

VALOR DO SOLO 240.216 €  

CUSTE EXECUCIÓN 240.216 €

INVERSIÓN TOTAL 480.432 €

PROGRAMACIÓN Primeiro, segundo e terceiro quinquenio

 

DENOMINACIÓN ZONA VERDE NO CAMIÑO DE SANTIAGO 

CÓDIGO ZVX-5 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN Creación dunha zona verde vinculada ó Camiño de Santiago 

SUPERFICIE 3.445 m2

VALOR DO SOLO 
Adscrito ao desenvolvemento do solo urbanizable non 

delimitado UND-08

CUSTE EXECUCIÓN 20.670 €

INVERSIÓN TOTAL 20.670 €

PROGRAMACIÓN Terceiro e cuarto quinquenio

 

DENOMINACIÓN ZONA VERDE EN CARBALLOS ALTOS 

CÓDIGO ZVX-6 (a) 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN 
Creación dunha zona verde vinculada ó xacemento 

arqueolóxico GA-15006079 

SUPERFICIE 3.569  m2

VALOR DO SOLO 
Adscrito ao desenvolvemento do solo urbanizable delimitado 

S-08

CUSTE EXECUCIÓN Con cargo ó desenvolvemento do solo urbanizable

INVERSIÓN TOTAL -------

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio

 

 

DENOMINACIÓN ZONA VERDE EN CARBALLOS ALTOS 

CÓDIGO ZVX-6 (b) 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN 
Creación dunha zona verde vinculada ó xacemento 

arqueolóxico GA-15006079 

SUPERFICIE 3.806 m2

VALOR DO SOLO 30.000 €  

CUSTE EXECUCIÓN 30.000 €

INVERSIÓN TOTAL 60.000 €

PROGRAMACIÓN Terceiro e cuarto quinquenio

 

DENOMINACIÓN ZONA VERDE NO CAMIÑO DE SANTIAGO 

CÓDIGO ZVX-7 (a) e ZVX-7(b) 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN Creación dunha zona verde vinculada ó Camiño de Santiago 

SUPERFICIE 34.042 m2

VALOR DO SOLO 
Adscrito ao desenvolvemento do solo urbanizable non 

delimitado UND-04 e UND-05

CUSTE EXECUCIÓN 204.252 €

INVERSIÓN TOTAL 204.252 €

PROGRAMACIÓN Terceiro e cuarto quinquenio

 

DENOMINACIÓN AMPLIACIÓN DA PARCELA DO CENTRO DE DÍA 

CÓDIGO SAX-3(b) 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE EQUIPAMENTOS 

DEFINICIÓN 
Ampliación da parcela municipal para a construcción do Centro 

de Día 

SUPERFICIE 212 m2

VALOR DO SOLO 25.440 €

CUSTE EXECUCIÓN -------

INVERSIÓN TOTAL 25.440 €
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PROGRAMACIÓN Primeiro quinquenio

 

 

Así pois o investimento total a asumir polo Concello derivado deste Planeamento ascende á 

cantidade de SETE MILLÓNS QUIÑENTOS OITENTA E SEIS MIL VINTE EUROS (7.586.020 

€), que de acordo co Orzamento Corrente do Concello, é posible executar dentro dos catro 

primeiros quinquenios.  

 

Neste punto conviría aclarar que, tendo en conta a cuantía da inversión total para a variante 

norte e sur de Arzúa, sería convinte que por parte dos xestores municipais se conquerisen 

axudas para a construcción do mencionado trazado, paralelamente á cesión dos terreos en 

base ó desenvolvemento dos solos urbanizables 

 

Sinálase a continuación o montante dos presupostos correntes e dispoñibilidade para 

inversións reais dos orzamentos municipais do Concello de Arzúa durante los seis últimos 

exercicios: 

 

 

 

FINANCIAMENTO ORZAMENTO INVESTIMENTOS 

INICIALMENTE 

PREVISTOS 

INVESTIMENTOS 

EXECUTADOS PROPIA PRÉSTAMO SUBVENCIÓNS 

2001 836.584 1.692.090 415.460 480.809 795.820

2002 275.324 587.977 40.346 0 547.630

2003 100.218 487.957 66.961 0 420.996

2004 689.603 755.465 238.656 0 516.808

2005 178.915 612.652 96.892 0 515.760

2006 2.143.598 186.677 355.729 1.601.191

 

Á vista dos datos anteriores pódese concluír unha capacidade de investimento cor cargo ós 

presupostos do concello de 230.000 €/anuais, os cales repercutidos sobre o horizonte 

temporal de catro quinquenios previsto polo PXOM, bota unha capacidade de investimento 

total de 4.600.000 €, ó cal habería que engadir os numerosos investimentos por parte de 

organismos supramunicipais e que se estima que deberían completar o orzamento total 

contemplado polo plan. 

 

Por outro lado téñense que contemplar os ingresos do concello froito do desenvolvemento 

urbanístico do solo urbano non consolidado e urbanizable delimitado. 

 

Neste punto é importante especificar a importancia que no PXOM adquiren os solos 

urbanizables delimitados convidos cos distintos propietarios do solo. Contabilizando o valor 

do 10% da cesión de aproveitamento dos Sectores S-02, S-03, S-05 e S-08, os que se 

prioriza co número un, e que nestes momentos se atopan en vías materialización, se obteñen 

os seguintes valores: 

 

Aproveitamento total: 57.298 

10% do aproveitamento: 5.730 

Valor do 10% do aproveitamento: 3.438.000 € 

 

Atendendo a estas dúas cantidades se pode concluír que as diferentes accións a desenvolver 

polo concello para a materialización do Plan Xeral son abordables con presupostos propios 

nun horizonte temporal de vinte anos. 

 

 

 

 

 

O equipo redactor 

Julio C. Rojo Martínez Isidro López Yáñez 

  

  

  

Enxeñeiro de Camiños Arquitecto 
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ANEXO I. INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO DA CPTOPV 
 









EXCMO. CONCELLO DE ARZÚA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II. INFORME DE CUMPLIMENTACIÓN DO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE 
URBANISMO 
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ANEXO III. ORDE DE 9 DE MAIO DE 2008 DA CPTOPT SOBRE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DO PXOM DE ARZÚA 
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ANEXO IV INFORME DE CUMPRMENTACIÓN DA ORDE DE 9 DE MAIO DE 2008 DA 
CPTOPT 
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ANEXO V INFORME DE ALEGACIÓNS 






























































































































































































































































































































































































































































































































