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1 INTRODUCIÓN 

1.1 INTRODUCIÓN 

Segundo o especificado na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas sobre o Medio Ambiente, redactase o presente Informe de 

Sustentabilidade Ambiental (ISA) cumprindo co proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica 

do PXOM de Culleredo. 

Coa entrada en vigor da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da 

Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia, a Avaliación Ambiental Estratéxica queda integrada no procedemento de elaboración e 

tramitación dos instrumentos de ordenación urbanística establecidos.  

O Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) elabórase, entón, como parte integrante do 

Plan, atendendo aos criterios especificados no Documento de Referencia producido polo 

órgano ambiental. Neste Informe reflíctese como se integra os aspectos ambientais na 

elaboración do Plan, explicando o estudo das diferentes alternativas de ordenación baralladas, 

e identificando, describindo e valorando os posibles efectos significativos sobre o medio 

ambiente que poidan derivarse da aplicación do Plan. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Na actualidade, o planeamento vixente en Culleredo é o Plan Xeral de Ordenación Municipal 

aprobado definitivamente o 29 de Xullo de 1987. A necesidade de xerar un planeamento 

adaptado a nova lexislación e a problemática actual do concello levou a iniciar no ano 2008 o 

proceso de redacción dun novo PXOM. 

A aprobación da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 

9/2002, de 30 de decembro, de ordenación  urbanística e protección do medio rural de Galicia 

deixou sen efecto os trámites efectuados ata ese momento (Documento de Inicio da Avaliación 

Ambiental Estratéxica, de maio de 2009; e o correspondente Documento de Referencia 

emitido polo órgano ambiental) ao non ter superada a fase de Aprobación Inicial, segundo o 

establecido na disposición transitoria primeira da devandita lei. 

Reiníciase o procedemento e con data de xullo de 2010 remíteselle á Consellería de Medio 

Ambiente o novo Documento de Inicio. O órgano ambiental, tras o período de consultas, remite 

o novo Documento de Referencia, con data 4 de outubro de 2010, dando por iniciado o 

procedemento de AAE. Seguindo este novo Documento de Referencia elabórase o Informe de 

Sustentabilidade Ambiental. Na fase de consultas emitiron observacións Augas de Galicia; a 

Subdirección Xeral de Calidade Ambiental, en materia de resíduos; e a Cámara Oficial Mineira 

de Galicia. 

Unha vez superada esa fase, contínúase a tramitación do Plan, redactándose o Documento 

para Aprobación Inicial, que foi enviado á Secretaría Xeneral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) para que emitise o 

preceptivo Informe Previo á Aprobación Inicial do Plan, tal coma establece a lexislación 

vixente. Ademais, tamén enviáronse copias do Documento co gallo de obter os informes 

previos necesarios a: 

 Servizo Provincial de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da 

Consellería do Medio Rural (20/07/09); 

 Dirección Xeral de patrimonio Cultural de Galicia (30/07/09); 

 Servizo de Montes da Coruña (12/09/10); 

 Subdirección Xeral de Paisaxe e Territorio da CMATI (29/06/11); 

 Dirección Xeral de Infraestruturas Ferroviarias (05/07/11); 

 Dirección Xeral de Telecomunicacións do Ministerio de Industria (27/07/11); 

 Augas de Galicia (22/08/11); 

 Dirección Xeral de Aviación Civil do Ministerio de Fomento (04/09/11); 

 Demarcación de Estradas do Estado en Galicia (17/01/12); 

 AUDASA sobre a zonificación acústica do contorno da AP-98 (06/02/12); 

 E Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (28/02/12). 

A Secretaría Xeneral de Ordenación do Territorio e Urbanismo emitiu dito Informe Previo á 

Aprobación Inicial do Plan con data 4 de xullo de 2012. 
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2. DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENCIA 

DO PLANEAMENTO 

2.1 ENCADRE XEOGRÁFICO 

O concello de Culleredo está situado no noroeste de Galicia, no denominado Golfo Ártabro, na 

provincia de A Coruña. 

Xunto cos concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A Coruña, Oleiros e 

Sada, conforma a Comarca da Coruña. De feito é importante resaltar a pertenza do municipio 

á Área Metropolitana da Coruña, xa que, xunto con Arteixo, Cambre e Oleiros, forman o 

primeiro anel ou coroa metropolitana. 

ILUSTRACIÓN 1: ENCADRE XEOGRÁFICO 

 

O concello limita ao norte cos concellos da Coruña e Oleiros, ao sur con Cerceda, ao leste con 

Cambre, ao sueste con Carral e ao oeste cos concellos de A Laracha e Arteixo. No noroeste 

do concello, a Ría do Burgo actúa de límite natural cos veciños municipios de Cambre e 

Oleiros. 

 
 
ILUSTRACIÓN 2: FOTOGRAFÍA SATÉLITE DE CULLEREDO 

 

 

O municipio de Culleredo abrangue unha superficie de 62,3 km², na que se integran as 11 

parroquias que conforman o seu territorio, cun total de 70 lugares segundo o recollido no 
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Decreto 189/2003, de 6 de febreiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás 

entidades de poboación da provincia da Coruña. 

De norte a sur, as parroquias son: Rutis (Santa María), O Burgo (Santiago), Almeiras (San 

Xián), Culleredo (Santo Estevo), Orro (San Salvador), Ledoño (San Pedro), Sésamo (San 

Martiño), Sueiro (Santo Estevo), Veiga (San Silvestre), Celas (Santa María) e Castelo 

(Santiago). 

ILUSTRACIÓN 3: MAPA PARROQUIAL 

 

FONTE:  Elaboración propia 

A poboación é de 29.207 habitantes (Fonte: IGE, Padrón municipal de habitantes, 2011), co 

que se acada unha densidade media para o concello moi elevada (473,4 hab/ km²) respecto á 

media autonómica (94,5 hab/ km²) e a provincial (144,3 hab/ km²), pero inferior á comarcal 

(845,1 hab/ km²), para o mesmo período.  

 

Pero esta densidade non é homoxénea en todo o municipio; de feito existen fortes diferenzas 

entre o norte e o sur do territorio. Na seguinte táboa reflectimos os datos básicos das 

parroquias de Culleredo: 

TÁBOA 1: DATOS BÁSICOS DAS PARROQUIAS DE CULLEREDO, 2011  
 SUPERFICIE (Km²) HABITANTES DENSIDADE (Hab./Km²)
CONCELLO DE CULLEREDO 61,7 29.207 473,40
ALMEIRAS (SAN XIAN) 4,21 1340 318,29
O BURGO (SANTIAGO) 1,13 8.744 7.738,05
CASTELO (SANTIAGO) 6,06 294 48,51
CELAS (SANTA MARÍA) 11,67 934 80,03
CULLEREDO (SANTO ESTEVO) 7,21 1531 212,34
LEDOÑO (SAN PEDRO) 2,40 257 107,08
ORRO (SAN SALVADOR) 6,65 697 104,81
RUTIS (SANTA MARÍA) 7,06 14.151 2.004,39
SÉSAMO (SAN MARTIÑO) 3,96 525 132,58
SUEIRO (SANTO ESTEVO) 2,68 355 132,46
VEIGA (SAN SILVESTRE) 9,27 379 40,88
 
FONTE:  Elaboración propia.  

 

Como observamos, as parroquias do norte (O Burgo, Rutis, Almeiras e Culleredo) aglutinan o 

89% da poboación municipal,  sobresaíndo as parroquias a carón da Ría: Rutis (14.151 hab) e 

O Burgo (8.744 hab).  
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GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN POR PARROQUIAS, 2011 

 

FONTE:  Elaboración propia 

 

A capital municipal é Tarrío, na parroquia de Culleredo. 

O concello está adscrito ó partido xudicial de A Coruña e á diocese de Santiago de 

Compostela. 

 

As principais vías de comunicación son: 

 Autoestrada do Atlántico AP-9 (A Coruña – Ferrol – Santiago – Pontevedra – Vigo – 

Tui), 

 Autovía do Noroeste A-6 (Madrid – A Coruña), 

 Estrada Nacional N – 550 (A Coruña – Santiago – Pontevedra – Tui). 

O aeroporto de Alvedro pertence ao sistema aeroportuario primario de Galicia; mantén voos 

directos a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Lisboa e Londres, cun volume anual 

de máis de 1.000.000 de pasaxeiros. 

Existen tres liñas de ferrocarril que atravesan o concello: a liña do Eixo Atlántico de Alta 

Velocidade, a liña de ferrocarril A Coruña – Lugo – Monforte conta cunha estación no Burgo e 

a liña A Coruña – Santiago, vía convencional desmantelada cunha estación fora de servizo en 

Bregua. 
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2.2 ÁMBITO DE INFLUENCIA DO PXOM 

Conforme a lexislación vixente, o ámbito territorial do Plan é o termo municipal de Culleredo. 

Mais o alcance do contorno na análise é maior. A localización do concello de Culleredo nunha 

estrutura territorial complexa e supramunicipal fai imprescindible considerar un ámbito de 

estudo e influencia moito maior. 

 

Coma veremos posteriormente neste documento, a asunción das determinacións das 

Directrices de Ordenación do Territorio coma planteamento estratéxico desde a súas primeiras 

fases é definitorio dos criterios presentes no Plan e nas actuacións e ordenacións deseñadas. 

Así, na elaboración do Plan tívose en conta o espazo territorial denominado nas DOT coma 

Rexión Urbana Ártabra, pola súa importancia nas sinerxías e oportunidades existentes. 

 

Por mor da demora na organización legal e administrativa desta rexión urbana, é a figura do 

Consorcio das Mariñas (Concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, 

Carral, Culleredo, Oleiros e Sada) a que cobra relevancia, pola súa incidencia no metabolismo 

do ámbito territorial que aglutina. Compre sinalar que este Consorcio ten, como veremos máis 

adiante, unha Axenda 21 e aplica criterios de sostibilidade ás accións e servizos que 

proporciona. 

 

O Plan tamén tivo en conta o Plan de Ordenación do Litoral (POL) xa que, aínda que o POL 

non clasifica nin cualifica o solo, establece para o concello de Culleredo unha serie de 

valoracións que a ordenación municipal debe atender. 

 

 

 

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

concello, de xeito que a influencia dunha acción sobre elas supera a demarcación municipal. 

Para o estudo da rede hidrográfica analizáronse as concas do Río Mero, a conca Ría de A 

Coruña e a conca Costa da Coruña entre Coruña e Camariñas. En canto á fauna, a mobilidade 

de determinadas especies fai que a análise adquira unha dimensión comarcal e incluso 

rexional. No referente á flora, estudáronse tamén os hábitats limítrofes, entre Culleredo e os 

concellos veciños. Con respecto á paisaxe, examináronse espazos meirandes do municipal, 

dada a importancia na paisaxe da Ría e a existencia de ámbitos de visibilidade que intersecan 

aos municipios lindeiros. Dende o punto de vista da atmosfera, a localización do concello e as 

infraestruturas que soporta fan que sexa necesaria unha análise, como mínimo, da Área 

Metropolitana de A Coruña para estudar os efectos da contaminación e as medidas para 

paliala. Aínda que Culleredo ten un rico patrimonio no termo municipal, a existencia de bens 

culturais de escala territorial (Camiño de Santiago) ou vencellados aos concellos limítrofes 

(muíños de Vilaverde, etcétera) fai necesario que o ámbito abranguido sexa maior. 
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3. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA 
As análises realizadas no Estudo do Medio Rural, a Análise do Modelo de Asentamento, a 

Información Urbanística, os Catálogos de patrimonio e demais documentos integrantes do 

Plan permítennos avaliar a situación actual do territorio de Culleredo, coñecer as súas 

fortalezas e debilidades, e valorar os seus elementos estratéxicos; presentamos os 

condicionantes e puntos clave do estado actual que inflúen no futuro novo ordenamento. 

 

3.1 ANÁLISE OBXECTIVA DA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

3.1.1.1 XEOLOXÍA 

Culleredo atópase na Zona Centro-Ibérica, segundo a clasificación de Lotze (1945); e, 

segundo Lillo e outros (1997), na zona paleográfica E: Complexo de Ordes. 

As granodioritas (tardía e precoz) son o tipo maioritario do ámbito, localizándose no sector 

central e oeste do concello. A formación máis característica deste tipo, no municipio, é o Petón 

do Xalo (513 m de altitude), afloramento rochoso do macizo granodiorítico formado por rochas 

de grandes dimensións erosionadas, situado nos Montes do Xalo. 

Os xistos metamórficos (en concreto, os Xistos de Ordes) sitúanse na franxa leste, con 

orientación N-S, máis ancha canto máis ao norte no municipio. 

Ademais, de xeito puntual, localízanse sedimentos na conca terciaria, no sector central do río 

Valiñas e Ría do Burgo, onde a rocha encaixante é a formación dos Xistos de Ordes. 

As modificacións antrópicas ás que foron sometidos estes sedimentos (recheos e unha intensa 

explotación areeira para a construción), provocaron que, o xeito no que se localizan, na maior 

parte da superficie, non responde á súa situación natural de terreos inundables ou pantanosos. 

En canto á permeabilidade das rochas descritas, faise preciso destacar que, a litoloxía de 

Culleredo está formada, fundamentalmente, por rochas de moi baixa permeabilidade; 

constituíndo, a única excepción, os sedimentos. 

A litoloxía presente no concello, amósase na seguinte imaxe: 

ILUSTRACIÓN 4: MAPA XEOLÓXICO DE CULLEREDO 

 
 

LENDA 
Xistos 
Granodiorita Tardía 
Granodiorita Precoz 
Sedimentos  

FONTE: IGME, ano 1981. 
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3.1.1.2 EDAFOLOXÍA 

A edafoloxía dun lugar está condicionada, entre outros factores, pola xeoloxía do entorno. 

Deste xeito, sobre as rochas descritas, desenvólvense os seguintes solos (criterio de 

clasificación da FAO): 

ILUSTRACIÓN 5: EDAFOLOXÍA 

 

  
FONTE: Sistema de Información Ambiental de Galicia.

 
TIPOS DE SOLOS: 
SOBRE MATERIAIS GRANÍTICOS: 

Os solos desenvolvidos sobre materiais graníticos varían en función da altitude á que se 

localicen, de xeito que: 

Nas zonas máis altas, sitúanse os leptosoles líticos e úmbricos e os umbrisoles epilépticos; 

característicos pola súa pouca profundidade, cunha porcentaxe de materia orgánica, variable. 

Nos sectores máis próximos ao Río Valiñas, sitúanse os cambisoles e umbrisoles ántricos e os 

umbrisoles endolépticos e húmicos. Estes caracterízanse pola maior profundidade e carga de 

materia orgánica; sendo os máis axeitados para a agricultura, polo que, algúns se atopan 

modificados e constitúen os solos ántricos. 

Ademais, de xeito puntual, localízase un antrosol ao Sur de Tarrío, solo caracterizado por ser 

orixinado pola acción do home; neste caso, debido ao rebaixe realizado no Monte da Costa, 

pola afección do Aeroporto de Alvedro. 

SOBRE XISTOS: 

A maioría dos solos desenvolvidos sobre xistos correspóndense con cambisoles antri-

ferrálicos/antri-dístricos e con umbrisoles antri-ferrálicos/ántricos (con inclusións de regosoles 

antrópicos). 

Ademais, localízanse umbrisoles húmicos e endolépticos en pequenas inclusións, nos 

arredores do aeroporto, pola estrada N-550 e en Silvas, na parroquia de Almeiras, e na zona 

leste de Sueiro e Castelo. 

SOBRE SEDIMENTOS: 

Os solos que se desenvolveron, en Culleredo, sobre sedimentos terciarios corresponden con 

fluvisoles, de varios tipos: úmbricos/oleicos, sálicos e tiónicos (con inclusións de fluvisoles 

arénicos); e con umbrisoles humigléicos. 

Ademais, principalmente, nas zonas de O Burgo, Fonteculler, Portádego e Corveira, 

localízanse antrosoles, polos recheos realizados.  
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MODIFICACIÓNS ANTRÓPICAS: 

Ademais das modificacións antrópicas reflectidas no anterior apartado, que orixinaron a 

modificación estrutural do solo, orixinando novos tipos, debido á importancia destes solos para 

a agricultura e produción forestal; en Culleredo localízanse os terreos da Fábrica de Cros que, 

nalgún dos sectores, atópanse contaminados por metais pesados (cadmio, níquel, cobre) e 

piritas. Na actualidade, estase a levar a cabo un proxecto de descontaminación. 

 

3.1.1.3 XEOMORFOLOXÍA 

O termo municipal de Culleredo sitúase na área de transición entre o golfo Ártabro e as 

superficies de aplanamento interiores, adquirindo diversas formas, favorecidas pola 

composición litolóxica. 

A altitude municipal acusa un ascenso leve, de leste a oeste; notándose de xeito importante, 

de norte a sur, dende cotas lixeiramente superiores aos 50 metros, nas parroquias 

setentrionais, ata os 500 metros, nas do sur. 

En concreto, o concello pode ser dividido en dous sectores, en canto á súa xeomorfoloxía: 

1. O ámbito da Ría do Burgo: presenta un relevo suave, acadando pendentes menores ao 

3%. Nel localízase a conca do río Mero, Valiñas e a subconca do río Trabe. 

2. A zona montañosa: amosa relevos acusados; superando, incluso, o 50% de pendente. 

Nesta área, localízanse dous subsectores: a zona occidental (Montes da Zapateira, 

Monte Picoto, Coto de Bregua e Pedra Loan); e a zona sur (Montes de Castro, Castelo 

e Xalo, Pedra Negra e Alto do Anxelio). Esta morfoloxía no sector do Monte Xalo, fai 

que se constitúa como un escenario apto para a práctica deportiva nun ambiente 

natural; coa vantaxe, a maiores, de que se atopa moi próximo a área urbana, é dicir, 

accesible a unha importante porcentaxe de poboación. 

Finalmente, é necesario destacar a existencia de fallas, que atravesan o municipio con 

direccións NO – SE e NE – SO; e, ás que se adaptaron as canles fluviais que discorren polo 

concello. 

 

3.1.1.4 XEOTECNIA 

Como se referiu na Información Urbanística, o estudo sobre a xeotecnia realizado tomou como 

base a folla 8 do Mapa Geotécnico Xeral do Ministerio de Industria. Dirección General de 

Minas do ano 1.974, mapa de gran escala; polo tanto os datos presentados son orientativos xa 

que o nivel de detalle é moi xenérico. 

Nembargante, a análise xeotécnica realizada amosa que, as condicións construtivas son, de 

xeito xeral, favorables. Unicamente poderían localizarse certos problemas en dous ámbitos: 

1. Área de granitos gneises: no suroeste do concello, en concreto, en Veiga e Celas. 

2. Área de xistos e anfibolitas: no norte de Sueiro; leste de Celas e Castelo. 

As características xeotécnicas do concello amósanse na seguinte imaxe: 

ILUSTRACIÓN 6: XEOTECNIA 

 
 

FONTE: Mapa Xeotécnico Xeral da Dirección Xeral de Minas. Ano 1974 
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3.1.1.5 HIDROLOXÍA 

A rede hidrográfica do concello de Culleredo pertence á demarcación de Galicia-Costa, 

desenvolvida en tres concas hidrográficas: a conca do Río Mero (122), a conca Ría de A 

Coruña (R09) ao norte, e a conca Costa da Coruña entre Coruña e Camariñas (C1502), na 

zona máis occidental. 

 

CONCAS: 
CONCA DO RÍO MERO: 

É a que ocupa maior superficie, vertebrando o concello. Localízase no sector sur e central, 

chegando ata a desembocadura, ao norte, pola marxe leste. 

O río Mero, que dá nome á conca, pasa case de xeito tanxencial ao concello, pola marxe leste; 

facendo, durante un longo percorrido, de marxe natural entre os concellos de Culleredo e 

Cambre. 

O principal afluente no concello, é o Río Valiñas, que o atravesa de SO e NE. Este constitúese 

como a columna vertebral doutros regueiros máis pequenos; conformándose, a súa subconca, 

como a máis importante, en torno á que, dende sempre, se desenvolveron actividades 

económicas relacionadas coa produción primaria. 

 
CONCA DA RÍA DA CORUÑA: 

Localízase no sector norte do concello, recollendo as augas dos afluentes do Rego da Trabe e 

do Rego do Castro; e desembocando, directamente na Ría. 

 
CONCA DA COSTA DA CORUÑA, ENTRE CORUÑA E CAMARIÑAS 

Esta conca penetra na superficie central do concello, polo oeste. Recolle as augas, do sector 

central da dorsal, que fai de límite entre Arteixo e Culleredo. Os cursos fluviais pertencentes, 

en Culleredo, teñen características de pequenos regueiros. 

Ademais, as concas dos Ríos Seixedo, Arteixo, Anllóns e Tambre teñen unha presenza en 

Culleredo, aínda que a ocupación no municipio sexa moito menor. 

ILUSTRACIÓN 7: REDES E CONCAS HIDROGRÁFICAS 

 
 
FONTE: Elaboración propia 
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CALIDADE DAS AUGAS: 

Para avaliar a calidade das augas superficiais, no concello de Culleredo, empregáronse os 

datos recollidos na Tese Doutoral publicada pola Universidade de A Coruña “Transporte de 

sólidos en suspensión y elementos químicos asociados desde una cuenca agroforestal” 

(Autora: Patricia Sande Fouz. Dirixida por Antonio Paz González. Ano 2005) (datos do 1991 ao 

2004), no río Valiñas, para fósforo e partículas; e os do Plan de Saneamento de Galicia. En 

canto ás augas profundas, empregouse o estudo “Calidad y Contaminación de Aguas 

Subterráneas en Galicia” (1999). 

As conclusións que se extraeron, para as augas superficiais, foron que, se detectan: 

 Niveis de fósforo elevados: todo coincidindo co aumento de precipitacións, en primavera 

e outono. 

 Partículas: alta concentración en verán. 

 Presenza de aluminio, ferro, manganeso, cobre e cinc. 

 Concentración de nitratos alta, na desembocadura do Mero, debido ás industriais 

próximas. 

En canto á auga subterránea, atópase en boa calidade no acuífero profundo; detectándose 

contaminación incipiente por produtos nitroxenados, debido ao gran número de focos puntuais 

de contaminación, asociados a actividades gandeiras, no acuífero superficial. 

 
 

3.1.1.6 DINÁMICA LITORAL 

A dinámica litoral é o conxunto de cambios que se producen na zona que comprende a franxa 

costeira e que poden comportar grandes variacións na morfoloxía litoral; a que, a nivel xeral, 

os materiais presentes nesta franxa están sometidos a unha acción reorganiadora e outra, 

complementaria, de tránsito. A ondada, as mareas e as correntes litorais son as accións 

básicas responsables desas transformacións. 

A Ría do Burgo é a área interior da Ría da Coruña, pequena e pouco profunda; e actúa como 

límite natural do concello de Culleredo, polo norte; sendo o enclave onde desemboca o Río 

Mero. Ao longo da desembocadura, lugar de encontro de augas doces e salgadas, fórmanse 

gradientes de temperatura, salinidade e densidade, variables segundo a época do año, as 

condicións climáticas e do medio. 

ILUSTRACIÓN 8: DINÁMICA LITORAL 

 
 
FONTE: SigPac 
 

O intercambio de augas co océano e, por ende, a súa capacidade de rexeneración das augas, 

é limitada, estando moi condicionado pola época do ano, sendo mínimo cando o caudal do río 

Mero se reduce, no verán; e pola variación de caudal, condicionada polo embalse de Cecebre. 

Esta limitada capacidade de rexeneración das augas fai, á Ría do Burgo, sensible a 

contaminantes. 



 

CONCELLO  
CULLEREDO  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CULLEREDO 
Documento de Aprobación Inicial 

  INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

13 

 

Isto, xunto con que, dende mediados do século XX, a marxe da Ría do Burgo foi empregada 

para a instalación de industria saínte da cidade de A Coruña; provocou que, na actualidade, o 

Plan de Saneamento de Galicia, a clasifique como contaminada por metais pesados, sales e 

materia orgánica. 

 

A interese pola recuperación do hábitat degradado da Ría do Burgo, debido á súa importancia 

como recurso paisaxístico, de lecer, natural (xa que existe unha área con especial Mención do 

Ministerio de Medio Ambiente, Pradarías litorais de Zostera noltii e que se identifica como 

fondos litorais) e, incluso, produtivo; fixo que, na última década se estean a acometer algúns 

plans. Entre eles, o iniciado pola Administración Hidráulica de Galicia e financiado polos 

fondos europeos, co que se creou un novo colector na marxe da Ría do Burgo e se construíron 

os bombeos de Acea de Ama e Portádego; o plan co que se levou a cabo a recuperación do 

seu bordo, como paseo; e a canalización do río Mero, no seu tramo final, para evitar as 

inundacións que viña provocando. 

 

3.1.1.7 CLIMATOLOXÍA 

Para o estudo da climatoloxía, utilizáronse os datos das estacións sitas en Culleredo (O Burgo 

e Alvedro) e a de Mabegondo, debido a que, as anteriores, non reflicten certos datos 

necesarios. A análise detallada deste punto recóllese na Información urbanística, deste 

documento. 

O concello de Culleredo oriéntase nun eixo N-S, no que a altitude vai en aumento segundo se 

avanza cara o sur; e onde o extremo norte limita co Océano Atlántico e, a marxe sur, inclúe os 

Montes do Xalo. 

O clima do concello é de tipo oceánico húmido, xa que, a súa localización inflúe, de xeito 

determinante, nas condicións climatolóxicas desta área. É dicir, ao ser este un concello 

costeiro, cun relevo que aumenta segundo se avanza cara o sur, o réxime de precipitacións 

anuais é relativamente abundante durante os doce meses, xa que as borrascas que se 

introducen en terra, polo Océano Atlántico, atópanse coa barreira do Monte Xalo, o que fai que 

descarguen en Culleredo; ademais, as temperaturas son suaves, cunha amplitude térmica 

lixeira, debido ao efecto regulador que exerce o mar. 

Estas condicións climatolóxicas fan, de Culleredo, un concello con boas características para os 

cultivos de horta e legume; feito que se comproba en que, a Veiga do Valiñas, dende sempre, 

foi unha fonte de riquezas para o seu entorno. 

Os factores relevantes para a descrición da climatoloxía do entorno, son a precipitación e a 

temperatura: 

 Precipitación: a precipitación total acumulada, habitualmente, os 1.000 mm, sendo moi 

habitual superar estas cifras; o que repercute nos valores de humidade relativa, do 

período; polo que esta permanece relativamente elevada durante todo o ano (máxima e 

mínima media rexistrada (2009): 45% a 98%). 

 Temperatura: a temperatura media rexistrada é de 13,2 ºC; sendo de 17-18ºC nos 

meses estivais e de 1-8ºC, nos invernais; polo que, a oscilación térmica anual é baixa. 

 

3.1.1.8 CALIDADE DO AIRE 

Culleredo é un dos concellos que pertence ao primeiro anel da Área Metropolitana de A 

Coruña. Isto provoca que, sobre o seu territorio exista unha maior presión, que noutros de 

ámbito máis rural, en canto á actividades que poidan producir unha diminución na calidade do 

aire. Nesta área, recóllense, como potencialmente contaminantes: o automóbil, debido á gran 

dependencia del que existe, para desprazamentos cara A Coruña; a industria, que sufriu un 

“boom” dende os anos 50 e 60, procedente da deslocalización das da cidade central; e, 

finalmente, a presenza do aeroporto. 

Para avaliar a calidade de aire no concello de Culleredo recorreuse aos valores os rexistrados 

por unha estación móbil de medición de calidade do aire, da Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, situada no aparcamento do IES Cruceiro Baleares, en Acea de Ama. 

Isto débese a que, no concello non se atopa ningunha Estación de Medición de Calidade do 

Aire; sendo, a máis próxima, a da cidade da Coruña, totalmente urbana, polo que os valores 

non se poden tomar como válidos para Culleredo. 
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A conclusión extraída foi que, os valores rexistrados cumpren coa lexislación vixente, a 

excepción dos referidos aos óxidos de nitróxeno, motivado pola situación desta estación, no 

aparcamento (emisións dos automóbiles). En canto ao medio industrial, no Rexistro Estatal de 

Emisións e Fontes Contaminantes (PRTR), en Culleredo, inclúese a empresa Bunge Ibérica 

S.L., co código 3499,  ainda que na actualidade non se atopa en funcionamento xa que foi 

desmantelada. 

 

3.1.1.9 USOS DO SOLO 

Tras o análise realizado no Estudo do Medio Rural e na Análise do Modelo de Asentamento 

Poboacional, significamos, coma síntese da forma de ocupación do solo e dos distintos usos 

desenvolvidos, os seguintes: 

USO AGROPECUARIO 

A estrutura agraria de Culleredo caracterízase polo elevado número de parcelas, o que limita a 

mecanización e dificulta o desenvolvemento de agroempresas. Non existen concentracións 

parcelarias no municipio. O tipo de produción é o de autoconsumo, cunha elevada 

diversificación de actividades.  

ILUSTRACIÓN 9: USO AGROPECUARIO EN CULLEREDO 

 

Nembargante, as condicións edafolóxicas e climáticas son moi favorables para as producións 

hortofructícolas de calidade, onde a agricultura ecolóxica pode entenderse coma un sector 

estratéxico de desenvolvemento sostible. Esta potencialidade do territorio adquire relevancia 

coa localización estratéxica de Culleredo e as súas conexións viarias (conexión co novo Porto 

Exterior e coa Meseta), ferroviarias e aeroportuarias. 

Con respecto ao subsector gandeiro, en Culleredo trátase dunha actividade en retroceso: a 

meirande parte das explotacións están abandonadas, quedando só algunhas granxas de 

porcos estabulados e cabezas de vacún. 
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USO FORESTAL 

Aproximadamente o 40% da superficie municipal está destinada ao uso forestal. Os espazos 

forestais localizábanse tradicionalmente nos terreos cunha menor aptitude agraria e con 

pendentes inadecuadas para ese uso. Na actualidade, o uso forestal virou cara á produción 

industrial de madeira, estendéndose os cultivos incluso por ámbitos propios do uso 

agropecuario. De feito, hoxe en día a vexetación máis abundante son os monocultivos de 

repoboación de piñeiros e eucaliptos de crecemento rápido. 

ILUSTRACIÓN 10: MONOCULTIVO DE EUCALIPTOS 

 

A propiedade do solo de uso forestal distribúese: o 91% da superficie é privada, o 6% é 

municipal, e o 3% restante, veciñal. 

Aínda que o recurso madeireiro é importante, no existen en Culleredo empresas de 

transformación desta produción. 

Destaca o Monte Veciñal en Mancomunado Xalo, que conta cun Plan de Ordenación Forestal 

de seu. O principal obxectivo deste Plan é que o monte xere os recursos económicos 

necesarios para o seu mantemento, o que implica investir nel e repartir os beneficios obtidos 

entre os veciños comuneiros. Tamén referir que o monte de man común de Celas resérvase 

un 6% da superficie a especies frondosas, con obxectivos paisaxísticos e de conservación. 

O Monte Xalo é un recurso de primeira índole para o concello polos seus valores ecolóxicos e 

paisaxísticos, pero tamén pola súa enorme potencialidade como recurso para actividades 

económicas emerxentes no municipio: a silvicultura e o turismo, principalmente o activo e 

natural.  

USOS EXTRACTIVOS 

Tradicionalmente, as rochas graníticas existentes no municipio empregáronse como material 

de construción. 

Na actualidade existen concesións de dereitos mineiros de explotación de carbón e granito, 

autorizacións de aproveitamento de augas minerais e termais, e permisos de investigación, 

aínda que non existen, a día de hoxe, ningunha explotación en funcionamento no concello. 

De todos os xeitos, debido aos fortes impactos destes usos sobre os outros recursos 

produtivos e sobre os solos con valores ecolóxicos, paisaxísticos, sociais e económicos, é 

necesario considerar a bondade ou non do desenvolvemento deste sector. 

USO RESIDENCIAL 

O uso residencial representa en torno ao 20% da superficie do concello, concentrado 

principalmente nas catro parroquias do cuadrante norte do municipio (O Burgo, Rutis, Almeiras 

e Culleredo), onde desenrólanse os usos urbanos. 

No resto das parroquias o uso residencial desenvólvese nos núcleos rurais, moi diseminados, 

aparecendo gran cantidade de vivendas unifamiliares illadas, apoiadas nas infraestruturas 

viarias. 
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ILUSTRACIÓN 11: DISEMINADO 

 

 

USO INDUSTRIAL E TERCIARIO 

En Culleredo atopamos diversas localizacións onde os usos industriais e terciarios 

desenvólvense.  

Historicamente, os usos industriais localizáronse á beira da ría. Actualmente estes usos 

desprazáronse cara outros emprazamentos preto do Río Mero (ámbitos industriais de A 

Marisqueira, Alvedro e Almeiras) e do ferrocarril (C.L.T. Ledoño). 

Obsérvase un déficit de solo de calidade para actividades industriais no concello, así coma 

problemas de integración ambiental e paisaxística dos ámbitos existentes. 

Ademáis, na actualidade existe un parque eólico proxectado de 45 MW, no entorno do Monte 

Xalo, promovido pola empresa Aldesa Energías Renovables de Galicia S.L; para o que acaba 

de rematar o período de información pública da solicitude de autorización administrativa, 

declaración de utilidade pública, aprobación do proxecto de execución, do proxecto sectorial 

de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental. 

O sector terciario ten relevancia en Culleredo. Existen moitas instalacións de nivel 

metropolitano no concello (Club de Golf, Real Aeroclub, centros escolares privados de 

educación primaria e secundaria, etcétera) revelando un sector económico en auxe que 

demandará solo de calidade para a súa implantación. 

 

3.1.1.10 PATRIMONIO NATURAL E BIODIVERSIDADE 

FAUNA 

A fauna de Culleredo correspóndese coa propia da Rexión Holártica; localizándose especies 

ligadas ás formacións boscosas ou de matogueiras altas e espesas e ao rochedo. 

O estudo da fauna foi realizado mediante Inventario e amósase a continuación: 
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TÁBOA 2: FAUNA INVENTARIADA NO MUNICIPIO DE CULLEREDO. 

MAMÍFEROS 
 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007 

Apodemus sylvaticus LC    
Arvicola sapidus VU    
Balaena mysticetus     
Balaenoptera acuturostrata  V   
Balaenotpera borealis  V   
Balaenoptera musculus  V   
Balaenoptera physalus  V   
Crocidura russula LC    
Crocidura suaveolens NA    
Cystophora cristata     
Delphinus delphis     
Erignathus barbatus     
Erinaceus europaeus LC    
Eubalaena glacialis  EP   
Genetta genetta     
Globicephala macrorhynchus  V   
Globicephala melas     
Grampus griseus  PE   
Halichoerus gryus     
Hyperoodon ampullatus  PE   
Kogia breviceps  PE   
Lagenorhynchus acutus     
Lagenorhynchus albirostris     
Lepus granatensis NA    
Lutra lutra LC PE  Anexo II 
Megaptera novaeangliae  V   
Meles meles     
Mesoplodon densirostris  PE   
Microtus agrestis LC    
Microtus lusitanicus     
Mus domesticus     
Mustela nivalis LC    
Mustela vison     

 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007 

Myotis daubentonii LC PE   
Myotis myotis     
Neomys anomalus LC    
Neomys fodiens     
Orcinus orca     
Oryctolagus cuniculus VU    
Phoca hispida     
Phoca vitulina    Anexo II 
Phocoena phocoena  V V Anexo II 
Physeter macrocephalus  V   
Pipistrellus pipistrellus LC PE   
Plecotus auritus I PE   
Pseudorca crassidens  PE   
Rattus norvegicus     
Rattus rattus     
Rhinolophus ferrumequinum NT V V Anexo II 
Rhinolophus hipposideros NT PE V Anexo II 
Sciurus vulgaris     
Sorex coronatus LC    
Sorex granarius DD    
Sorex minutus NA    
Stenella coeruleoalba  PE   
Stenella dubia     
Sus scrofa NA    
Talpa occidentalis LC    
Tursiops truncatus  V V Anexo II 
Vulpes vulpes LC    
Ziphius cavirostris  PE   
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RÉPTILES 
 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007 

Anguis fragilis LC PE V  
Chalcides striatus LC PE   
Coronella austriaca LC PE   
Coronella girondica LC PE   
Lacerta schreiberi NT PE  Anexo II 
Natrix maura LC PE V  
Natrix natrix LC PE V  
Podarcis bocagei LC    
Timon lepidus  PE V  
Trachemys scripta     
Vipera seoanei LC    

 
 

ANFIBIOS 
 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Alytes obstetricans NT PE   
Bufo bufo LC    
Bufo calamita LC PE   
Chioglossa lusitanica VU V V Anexo II
Discoglossus galganoi LC PE V Anexo II
Hyla arborea NT PE V  
Lissotriton boscai  PE V  
Lissotriton helveticus  PE   
Rana iberica VU PE V  
Rana perezi LC   Anexo VI
Rana temporaria NA PE  Anexo VI
Salamandra salamandra VU  V  
Triturus marmoratus LC PE   
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PEIXES 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Acantholabrus palloni     
Adrovandia phalacra     
Alepisaurus ferox     
Alopias superciliosus     
Alopias vulpinus     
Alosa alosa V  V Anexo II
Alosa fallax V   Anexo II
Anguilla anguilla V    
Anthias anthias     
Antimora rostrata     
Antonogadus macrophtalmus     
Aphya minuta     
Argentina sphyraena     
Argyropelecus hemigymnus     
Argyropelecus olfersi     
Argyrosomus regius     
Arnoglossus imperialis     
Arnoglossus laterna     
Arnoglossus thori     
Aspitrigla cuculus     
Aspitrigla obscura     
Atherina boyeri NA    
Atherina presbyter     
Bathylagus eryops     
Bayhysolea profundicola     
Belone belone     
Beryx decadactylus     
Beryx splendens     
Blennius ocellaris     
Boops boops     
Brama brama     
Buglossidium luteum     
Callanthias ruber     

 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Callionymus lyra     
Callionymus maculatus     
Callionymus reticulatus     
Campogramma glaycos     
Capros aper     
Carcharodon carcharias     
Centrolophus niger     
Centroscymnus coelolepis     
Cepola rubescens     
Ceratoscopelus maderensis     
Ceratoscopelus warmingii     
Cetorhinus maximus     
Cheilopogon heterurus     
Chelon labrosus NA    
Chiasmodon niger     
Chimaera monstrosa     
Chlamydoselachus anguineus     
Chlorophthalmus agassizii     
Ciliata mustela     
Coelorhynchus occa     
Conger conger     
Coris julis     
Coryphaena equiselis     
Coryphaena hippurus     
Coryphoblennius galerita     
Ctenolabrus rupestris     
Cubiceps gracilis     
Cyclopterus lumpus     
Cyclothone braueri     
Cyclothone microdon     
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Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Cyttopsis roseus     
Dasyatis centroura     
Dasyatis pastinaca     
Deania calceus     
Deltentosteus quadrimaculatus     
Dentex dentex     
Dentex macrophthalmus     
Dicentrarchus labrax NA    
Dicologoglossa cuneata     
Diodon hystrix     
Diplecogaster bimaculata     
Diretmus argenteus     
Echiichthys vipera     
Echinorhinus brucus     
Echiodon dentatus     
Echiodon drummondi     
Engraulis encrasicholus     
Entelurus aequiraeus     
Epigonus telescopus     
Epinephelus guaza     
Etmopterus pusillus     
Etmopterus spinax     
Eurypharynx pelecanoides     
Eutrigla gurnardus     
Gadiculus argenteus     
Gaidropsarus guttatus     
Gaidropsarus mediterraneus     
Gaidropsarus vulgaris     
Galeorhinus galeus     
Galeus melastomus     
Gobius auratus     
Gobius niger     

 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Gobiusculus flavescens     
Gonostoma bathyphilum     
Halosauropsis macrochir     
Helicolenus dactylopterus     
Hexanchus griseus     
Hippocampus ramulossus     
Holtbyrnia anomala     
Holtbyrnia macrops     
Hoplostethus mediterraneus     
Hydrolagus affinis     
Hydrolagus mirabilis      
Hyperoplus lanceolatus     
Katsuwonus pelamis     
Labrus bergylta     
Labrus bimaculatus     
Labrus merula     
Labrus viridis     
Lamna nasus     
Lampadena urophaos     
Lampanyctus crocodilus     
Lampanyctus photonotus     
Lepadogaster lepadogaster     
Lepidion eques     
Lepidopus caudatus     
Lepidorhombus boscii     
Lepidorhombus whiffiagonis     
Lepidotrigla cavillone     
Leptostomias gladiator     
Lesueurigobius friesii     
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Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Lesueurigobius suerii     
Liparis montagui     
Lipophrys pavo     
Lipophrys pholis     
Lipophrys trigloides     
Liza aurata     
Liza ramada NA    
Lophius budegassa     
Lophius piscatorius     
Luvarus imperialis     
Macroramphosus scolopax     
Malacocephalus laevis     
Maurolicus muelleri     
Melamphaes microps     
Merlangius merlangus     
Merluccius merluccius     
Microchirus acevia     
Microchirus variegatus     
Micromesistius poutassou     
Mobula mobular     
Mola mola     
Molva dipterygia     
Molva molva     
Mugil cephalus NA    
Mullus barbatus     
Mullus surmuletus     
Mustelus asterias     
Mustelus mustelus     
Myctophum punctatum     
Myliobatis aquila     
Myxine glutinosa     
Nemichthys scolopaceus     

 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007 

Nerophis lumbriciformis     
Nesiarchus nasutus     
Nezumia aequalis     
Nezumia sclerorhynchus     
Notacanthus bonapartei     
Notacanthys chemnitzii     
Notolepsis rissoi     
Notoscopelus elongatus     
Oblada melanura     
Ophidion barbatum     
Oxynotus centrina     
Pagellus acarne     
Pagellus bogaraveo     
Pagrus coeruleostictus     
Pagrus pagrus     
Parablennius gattorugine     
Parablennius pilicornis     
Parablennius ruber     
Parablennius sanguinolentus     
Peristedion cataphractum     
Petromyzon marinus V  V Anexo II 
Phrynorhombus regius     
Phycis blennoides     
Phycis phycis     
Platichthys flesus NA    
Pollachius pollachius     
Polyprion americanus     
Pomatoschistus microps NA    
Pomatoschistus minutus NA    
Pomatoschistus norvegicus     
Pomatoschistus pictus     
Pontinus kuhlii     
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Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007 

Prionace glauca     
Psetta maxima     
Pterycombus brama     
Raja alba     
Raja asterias     
Raja batis     
Raja brachyura     
Raja circularis     
Raja clavata     
Raja fullonica     
Raja microcellata     
Raja miraletus     
Raja montagui     
Raja naevus     
Raja oxyrinchus     
Raja undulata     
Raniceps raninus     
Remora brachyptera     
Rhadinesthes decimus     
Rhinobatus rhinobatos     
Rhinonatus cemiculus     
Ruvettus pretiosus     
Salmo salar V   Anexo II 
Salmo trutta V    
Salmo trutta subsp. fario     
Salmo trutta subsp. trutta     
Sarda sarda     
Sardina pilchardus     
Sarpa salpa     
Sciadonus cryptophthalmus     
Sciaena umbra     

 

 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Scomer japonicus     
Scomber scombrus     
Scomberesox saurus     
Scombrolabrax heterolepsis     
Scophthalmus rhombus     
Scorpaena notata     
Scorpaena porcus     
Scorpaena scrofa     
Scyliorhinus canicula     
Scyliorhinus stellaris     
Serranus cabrilla     
Serranus scriba     
Solea lascaris     
Solea vulgaris     
Sparus aurata     
Sphyraena sphyraena     
Spinachia spinachia     
Spondyliosoma cantharus     
Sprattus sprattus     
Squalus acanthias     
Squalus blainvillei     
Squatina squatina     
Sternoptyx diaphana     
Stomias boa     
Sudis hyalina     
Symphodus bailloni     
Symphodus cinereus     
Symphodus melops     
Symphodus ocellatus     
Symphurus nigrescens     
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Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Synaphobranchus kaupi     
Syngnathus acus     

Syngnathus tryphle     
Taractes asper     

Taractichthys longipinnis     
Taurulus bubalis     

Tetrapturus albidus     
Thunnus alalunga     
Thunnus obesus     
Thunnus thynnus     
Torpedo torpedo     

Trachurus mediterraneus     
Trachurus trachurus     

Trachyrhynchus trachyrhunchyus     
Trichurus lepturus     

Trigla lucerna     
Trigla lyra     

Trigloporus lastoviza     
Trisopterus luscus     

Trisopteurs minutus     
Umbrina cirrosa     

Vincigerria poweriae     
Xenodermichthys copei     

Xiphias gladius     
Zenopsis conchifer     

Zeugopterus punctatus     
Zeus faber     

Zosterisessor ophiocephalus     
 

AVES 
 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Accipiter gentilis NE PE   
Accipiter nisus NE PE   
Acrocephalus arundinaceus NE PE   
Acrocephalus scirpaceus NE PE   
Actitis hypoleucos NE PE   
Aegithalos caudatus NE PE   
Alauda arvensis NE    
Alca torda NE PE   
Aletoris rufa     
Alle alle NE    
Anas acuta VU    
Anas clypeata NT    
Anas crecca VU  E  
Anas platyrrhynchos     
Anas strepera LC    
Anser anser     
Anthus petrosus NE PE   
Anthus pratensis NE PE   
Antus trivialis     
Apus apus NE PE   
Ardea cinerea NE PE   
Arenaria interpres  PE   
Asio flammeus NT PE   
Athene noctua NE PE   
Aythya ferina NE    
Aythya fuligula NE    
Aythya marila NE PE   
Aythya nyroca CR EP   
Botaurus stellaris CR  E  
Branta leucopsis NE PE   
Bubulcus ibis NE PE   
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Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Bucephala clangula NE PE   
Burhinus oedicnemus NT  E  
Buteo buteo NE PE   
Calidris alba NE PE   
Calidris alpina NE PE   
Calidris canutus NE PE   
Calidris ferruginea NE PE   
Calidris maritima NE PE   
Calidris minuta NE PE   
Calonectris diomedea     
Caprimulgus europaeus NE PE   
Carduelis cannabina NE    
Carduelis carduelis NE    
Carduelis chloris NE    
Carduelis spinus NE PE   
Certhia brachydactyla NE PE   
Cettia cetti NE PE   
Charadrius hiaticula NE PE   
Chlidonia hybridus     
Ciconia ciconia NE PE   
Circus cyaneus NE PE V  
Circus pygargus VU V V  
Cisticola juncidis NE PE   
Clangula hyemalis NE    
Columba livia NE    
Columba palumbus NE    
Corvus corax NE    
Corvus corone NE    
Covus monedula     
Coturnix coturnix DD    
Cuculus canorus NE PE   

 

 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007 

Delichon urbica NE    
Dendrocopos major  PE   
Egretta garzetta NE PE   
Emberiza cia NE PE   
Emberiza cirlus NE PE   
Emberiza citrinella NA PE   
Emberiza schoeniclus NA PE   
Erithacus rubecula NE PE   
Falco peregrinus V PE  Anexo IV 
Falco subbuteo NT PE   
Falco tinnunculus NE PE   
Fratercula arctica NE    
Fringilla coelebs NE    
Fringilla montifringilla NE PE   
Fulica atra NE    
Fulmarus glaciaris  PE   
Galerida cristata  PE   
Gallinago gallinago   V  
Gallinula chloropus     
Garrulus glandarius     
Gavia adamsii     
Gavia arctica NE PE   
Gavia immer VU PE   
Gavia stellata NE PE   
Haematopus ostralegus  PE V  
Hippolais polyglotta  PE   
Hirundo rustica  PE   
Hydrobates pelagicus VU PE   
Ixobrychus minutus I PE  Anexo IV 
Lanius collurio  PE   
Lanius meridionalis  PE   
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Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Lanius senator  PE   
Larus argentaus     
Larus cachinnans     
Larus canus  PE   
Larus fuscus     
Larus glaucoides     
Larus hyperboreus     
Larus marinus  PE   
Larus melanocephalus  PE   
Larus minutus  PE   
Larus ridibundus     
Larus sabini     
Limosa lapponica  PE   
Limosa limosa  PE   
Locustella naevia  PE   
Lullula arborea  PE   
Lymnocryptes minimus     
Melanitta fusca NE    
Melanitta nigra NE    
Mergus merganser     
Mergus serrator NE    
Emberiza calandra     
Milvus milvus EN EP E  
Motacilla alba NE PE   
Motacilla cinerea NE PE   
Motacilla flava NE PE   
Netta rufina VU    
Numenius arquata EN  E  
Numenius phaeopus NE PE   
Oceanites oceanicus     
Oceanodroma leucorhoa  PE   
Oriolus oriolus NE PE   

 

 

Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007

Parus ater NE    
Parus caeruleus NE    
Parus cristatus NE    
Parus major NE PE   
Passer domesticus NE    
Passer montanus NE    
Phalacrocorax aristotelis  V V  
Phalacrocorax carbo NE    
Phalaropus fulicaria     
Phasianus colchicus     
Philomachus pugnax NE PE   
Phoenicurus ochruros NE PE   
Phylloscopus collybita NE PE   
Phylloscopus ibericus  PE   
Pica pica NE    
Picus viridus     
Plectrophenax nivalis NE PE   
Pluvialis squatarola NE PE   
Prunella modularis NE PE   
Puffinus gravis  PE   
Puffinus griseus  PE   
Puffinus mauretanicus CR EP E  
Puffinus puffinus EN V   
Pyrrhula pyrrhula NE PE   
Rallus aquaticus NE    
Recurvirostra avosetta LC PE   
Regulus ignicapilla     
Rissa tridactyla VU PE V  
Saxicola torquata NE PE   
Scolopax rusticola NE  V  
Serinus serinus NE    
Somateria mollissima NE    
Stercorarius skua NE PE   
Sterna albifrons NT PE   
Sterna caspia NE PE   
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Nome científico Libro Rojo RD 139/2011 RD 167/2011 Lei 
42/2007 

Sterna paradisaea NE PE   
Sterna sandvicensis     
Streptopelia decaocto     
Streptopelia turtur VU    
Strix aluco NE PE   
Sturnus unicolor NE    
Sturnus vulgaris NE    
Sula bassana NE    
Sylvia atricapilla NE PE   
Sylvia borin NE PE   
Sylvia communis NE PE   
Sylvia melanocephala  PE   
Sylvia undata NE PE   
Tachybaptus ruficollis NE PE   
Tachymarptis melba     
Tadorna ferruginea CR PE   
Tringa erythropus NE PE   
Tringa nebularia NE PE   
Tringa ochropus NE PE   
Tringa totanus VU PE   
Troglodytes troglodytes NE PE   
Turdus iliacus NE    
Turdus merula NE    
Turdus philomelos NE    
Turdus pilaris NE    
Turdus viscivorus     
Tyto alba NE PE   
Upupa epops NE PE   
Uria aalge CR  E  
Vanellus vanellus LC  E  

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

LEXISLACIÓN 
 
Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas: 

 Especie silvestre en régimen de protección especial (PE): especie merecedora de una atención y protección particular en 
función de su valor científico, ecológico y cultural, singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado 
científicamente; así como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios internacionales 
ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones sean incorporadas al Listado. 

 En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando. 

 Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. 

 
Decreto 167/2011 (Modificación do Catálogo Galego de Especies Ameazadas RD 88/2007) 

 En perigo de extinción: Taxóns e poboacións catalogadas como tal no Anexo I. 
 Vunerable: Taxóns e poboacións catalogadas como tal no Anexo II. 
 Aproveitamento discreto: Taxóns e poboacións catalogadas susceptibles de aproveitamento discreto no Anexo III. 

 
Libro Rojo de los Peces Continentales de España: 

 EX (extinguida): taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 años. 
 Ex? (¿extinguida?): taxón para el que no se cumple el requisito de 50 años de la categoría anterior pero del que se tiene 

constancia de hecho de que está extinguido. 
 E (en peligro): taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si los factores causales continúan actuando. 
 V (vulnerable): taxones que entrarían en la categoría “En peligro” en un futuro próximo si los factores causales continuaran 

actuando. 
 R (rara): taxones con poblaciones pequeñas que sin pertenecer a las categorías “en peligro” o “vulnerable”, corren riesgo. 
 I (indeterminada): taxones que se sabe que pertenecen a una de las categorías “”en peligro”, “vulnerable” o “rara” pero de la que 

no existe información suficiente para decidir cuál es la apropiada. 
 K (insuficientemente conocida): taxones que se sospecha que pertenecen a alguna de las cateogrías precedentes, aunque no 

se tiene certeza debido a la falta de información. 
 (fuera de peligro): taxones incluidos anteriormente en alguna de las categorías precedentes pero que ahora se consideran 

relativamente seguros. 
 NA (no amenazada): taxones que no presentan amenazas evidentes. 

 
Libro Rojo de las Aves, Mamíferos y Reptiles  de España: 

 EX (extinto): certeza absoluta de su extinción. 
 EW (extinto en estado silvestre): Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de su distribución original 
 CR (en peligro crítico): Con un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato. 
 EN (en peligro): No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en un futuro cercano. 
 VU (vulnerable): Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo. 
 NT (casi amenazado): Aunque no satisface los criterios de Vulnerable, está próximo a hacerlo de forma inminente o en el futuro. 
 LC (preocupación menor): No cumple ninguno de los criterios de las categorías anteriores.DD (datos insuficientes): La 

información disponible no es adecuada para hacer una evaluación del grado de amenaza. 
 NE (no evaluada): taxones que no han sido evaluados en relación a los criterios objetivos proporcionados por IUCN. 

 
Lei 42/2007 de 13 de Diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

 Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario, para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. 

 Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución 

 Anexo VI: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión. 
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Como resultado desta análise, obsérvase que a fauna inventariada é inferior á potencial no 

concello, debido á presión da poboación nas últimas décadas, que motivou o incremento nas 

vivendas, infraestruturas, etcétera; coa consecuente afección aos hábitats. 

Ademais, compróbase que, existe fauna inventariada incluída nalgún Catálogo de protección, 

polo que se deberá avaliar a incidencia do Plan sobre as especies catalogadas, para evitar a 

degradación do medio e a desaparición desas especies. 

 

VEXETACIÓN 

 
VEXETACIÓN POTENCIAL: 

Para a análise da vexetación, tomouse como referencia o Mapa de Series de Vexetación de 

España de Salvador Rivas Martínez de 1987. 

A área de estudo, en canto á división corolóxica, atópase no reino Holártico, rexión 

eurosiberiana, subrexión Atlántica–Medioeuropea, superprovincia Atlántica, provincia 

Cántabro-Atlántica, subprovincia Astur–Galaica, sector Galaico–Portugués, subsector 

compostelán. 

A vexetación potencial correspóndese coa 8c colino galaico-portuguesa acidófila; estando, a 

maior parte da superficie do concello, encadrada dentro do piso colino, aínda que existen 

pequenas áreas do Monte Xalo (as que superen os 500 m) que pertencen ao piso montano. 

Os tipos de vexetación que se localizan no piso colino, correspóndense con: 

 Series climatófilas oligótrofas, de solos pobres en nutrintes. Fundamentalmente 

carballeiras, bosques de Quercus robur. 

 Series climatófilas mesoeutrofas, de solos ricos, bosque mixto de carballo e freixo. 

 Series edafófilas.  

 Series edafoxerófilas, aciñeirais.  

 Series edafohigrófilas, amieirais ou saucedas. 

 Comunidades ducleacúicolas e turfóilas. 

 Comunidades camofíticas de rochedos e depósitos de gravas. 

En canto aos tipos de vexetación do piso montano, son: 

 Carballeiras colinas pero modificadas: Series climatófilas oligótrofas, de solos pobres en 

nutrintes. 

 Carecen de elementos termófilos como: Laurus nobilis, Arbutus unedo, Smilax aspera, 

Dryopteris aemula, Ruscus aculeatus. 

 
VEXETACIÓN REAL: 

A continuación realízase unha análise da vexetación de Culleredo, tomando como referencia o 

Plan de Ordenación Forestal do Monte Veciñal en Man Común, levado a cabo no Monte Xalo. 

Culleredo é un concello que, debido ás intensas repoboacións levadas a cabo nos anos 50 e 

60, actualmente posúe unha cuberta vexetal arborada degradada, con presenza de especies 

alóctonas, que ocupan a maior parte da súa superficie. En concreto, as especies cultivadas, 

son: 

 Piñeiro marítimo (Pinus pinaster): ocupa as zonas soleadas e rochosas, 

fundamentalmente, no Monte Xalo. 

 Piñeiro de Monterrei (Pinus radiata): ocupa as ladeiras máis abrigadas do Monte Xalo, 

onde acada un notable desenvolvemento, quedando algúns retallos na zona alta moi 

exposta, onde o vento condiciona o seu desenvolvemento. 

 Piñeiro de Oregón (Pseudotsuga menziesii): é a terceira especie, en cantidade, 

procedente de repoboación no Monte Xalo. 

 Eucalipto (Eucalyptus globulus): localízase por todo o ámbito municipal, constituíndose 

como a árbore máis abundante no concello de Culleredo, acadando a terceira parte da 

totalidade da superficie do mesmo. 
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 Frondosas caducifolias: principalmente son repoboacións de castiñeiro (Castanea sp) e 

bidueiro (Betula Celtiberia) con especies espontáneas, que se atopan nos principais 

cavorcos. 

 Carballo americano (Quercus rubra): é unha das especies empregadas nos plans de 

repoboación dos montes de Culleredo.  

 En menor medida tamén atópanse en Culleredo cerdeiras americanas, amieiros e 

olmos. 

Ademais, en pequenos ámbitos do concello, próximos aos numerosos ríos e regueiros, 

permanece vexetación de ribeira, constituíndo hábitats de interese prioritario, con especies 

como o amieiro (Alnus glutinosa), o madroño (Arbutus unedo) ou o loureiro (Laurus nobilis). 

Finalmente, no concello tamén se localizan manchas de matogueiras, orixinadas tanto pola 

degradación da vexetación potencial, tras lumes reiterados; como baixo algunhas 

repoboacións: 

 Breixeiras: poden conter Ulex minor, Genista triacanthus, Cistus psilosepalus, Daboecia 

cantábrica, Erica umbellata, Erica cinerea, Erica ciliaris, Erica tetralix, etc. En concreto, 

destacar a presenza de Erica ciliaris e Erica tetralix repartidas polo municipio de estudo, 

debido a que son especies que caracterizan certos hábitats de importancia prioritaria. 

 Matogueiras: están formadas, principalmente, por toxos e breixos. Aínda que se atopan 

en todo o municipio, é necesario destacar a súa presenza nas zonas rochosas. No 

Monte Xalo, son o produto dun intenso cultivo. 

 

HÁBITATS DE INTERESE COMUNITARIO E/OU PRIORITARIO 

No municipio de Culleredo existen diversos hábitats catalogados, a maior parte deles 

presentes na Directiva 92/43/CEE, e sen presentar carácter prioritario. 

Na seguinte imaxe amósase, de forma gráfica, a distribución dos hábitats de interese 

comunitario e/ou prioritario, catalogados na área de Culleredo. 

 
ILUSTRACIÓN 12: HÁBITATS DE INTERESE COMUNITARO E/OU PRIORITARIO 

 

 

FONTE: Ministerio de Medio Ambiente, Rural e Mariño. Elaboración propia  
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A situación concreta, en canto a grao de naturalidade, cobertura, etcétera, destes hábitats, na 

área de Culleredo, recóllese na seguinte táboa: 

 

 

COD. HAB NATURALIDADE PORCENTAXE ALIANZA SPS ALIANZA NOME HABITAT NOME COMUN XENERICO COD.UE PRIORITARIO DESCRICION DO HÁBITAT 
(UE) 

114011 1 38 Zosterion 
Christiansen 1934 Nanozostera noltii, Zostera marina. 

Zosteretum noltii 
Harmsen 1936 
(fondos litorais) 

Comunidades litorais de Zostera noltii Pradarías de 
Zostera    

303049 
(1) 2 88 

Daboecion 
cantabricae (Dupont 
ex Rivas-Martínez 
1979) Rivas-
Martínez, Fernández-
González & Loidi 
1999 

Alchemilla angustiserrata, Carex 
asturica, Centaurium scilloides, 
Cirsium filipendulum, Daboecia 
cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. 
hirtula, Festuca paniculata subsp. 
longiglumis, Laserpitium prutenicum 
subsp. doufourianum, 

Ulici europaei-
Ericetum cinereae 
Bellot 1949 

Breixeira-tojal meso-xerófilo termo-
mesotemplado galaico-portugues e galaico-
asturiano setentrional 

Breixeira- 
toxeiras 4030 Np: Non 

prioritario 
Breixeiras secas 
europeas 

303049 
(2) 2 80 

Daboecion 
cantabricae (Dupont 
ex Rivas-Martínez 
1979) Rivas-
Martínez, Fernández-
González & Loidi 
1999 

Alchemilla angustiserrata, Carex 
asturica, Centaurium scilloides, 
Cirsium filipendulum, Daboecia 
cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. 
hirtula, Festuca paniculata subsp. 
longiglumis, Laserpitium prutenicum 
subsp. doufourianum, 

Ulici europaei-
Ericetum cinereae 
Bellot 1949 

Breixeira-tojal meso-xerófilo termo-
mesotemplado galaico-portugues e galaico-
asturiano setentrional 

Breixeira - 
toxeiras 4030 Np: Non 

prioritario 
Breixeiras secas 
europeas 

826020 3 88 
Quercion pyrenaicae 
Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1965 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Quercion pyrenaicae 
Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1965 
(bosques antigos de 
castiñeiros) 

Micro-macrobosques puros o mixtos de 
carballo (Quercus robur) e melojo (Quercus 
pyrenaica), termo-supratemplados e 
submediterráneos, meso-
supramediterráneos, hiperoceánicos a 
semicontinentais, sobre substratos pobres 
(bosques antigos de castañeiras) 

Castiñeiras 9260 Np: Non 
prioritario 

Bosques de Castanea 
sativa 

309036 3 88 

Ulici europaei-
Cytision striati Rivas-
Martínez, Báscones, 
T.E. Díaz, 
Fernández-González 
& Loidi 1991 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, 
Cytisus ingramii, Cytisus striatus 
subsp. striatus, Ulex europaeus. 

Cytisetum striati 
Castroviejo 1973 Xesteiras con toxos. Escobonales 4090 Np: Non 

prioritario 

Breixeiras 
oromediterráneos 
endémicos con aliaga 

303049 
(3) 2 62 

Daboecion 
cantabricae (Dupont 
ex Rivas-Martínez 
1979) Rivas-
Martínez, Fernández-
González & Loidi 
1999 

Alchemilla angustiserrata, Carex 
asturica, Centaurium scilloides, 
Cirsium filipendulum, Daboecia 
cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. 
hirtula, Festuca paniculata subsp. 
longiglumis, Laserpitium prutenicum 
subsp. doufourianum, 

Ulici europaei-
Ericetum cinereae 
Bellot 1949 

Breixeira-tojal meso-xerófilo termo-
mesotemplado galaico-portugues e galaico-
asturiano setentrional 

Breixeira - 
toxeiras 4030 Np: Non 

prioritario 
Breixeiras secas 
europeas 

81E025 1 88 

Osmundo-Alnion 
(Br.-Bl., P. Silva & 
Rozeira 1956) 
Dierschke & Rivas-
Martínez in Rivas-
Martínez 1975 

Arisarum proboscideum, 
Brachypodium gaditanum, Campanula 
primulifolia, Clematis campaniflora, 
Frangula alnus subsp. baetica, Holcus 
grandiflorus, Scrophularia laevigata, 
Scrophularia scorodonia. 

Senecioni 
bayonensis-Alnetum 
glutinosae Amigo, J. 
Guitián & F. Prieto 
1987 

Alisedas galaico-portuguesas Amieirais 91E0* *: Prioritario 

Bosques aluviais de 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
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COD. HAB NATURALIDADE PORCENTAXE ALIANZA SPS ALIANZA NOME HABITAT NOME COMUN XENERICO COD.UE PRIORITARIO DESCRICION DO HÁBITAT 
(UE) 

303049 
(4) 2 62 

Daboecion 
cantabricae (Dupont 
ex Rivas-Martínez 
1979) Rivas-
Martínez, Fernández-
González & Loidi 
1999 

Alchemilla angustiserrata, Carex 
asturica, Centaurium scilloides, 
Cirsium filipendulum, Daboecia 
cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. 
hirtula, Festuca paniculata subsp. 
longiglumis, Laserpitium prutenicum 
subsp. doufourianum, 

Ulici europaei-
Ericetum cinereae 
Bellot 1949 

Breixeira-tojal meso-xerófilo termo-
mesotemplado galaico-portugues e galaico-
asturiano setentrional 

Breixeira -
toxeiras 4030 Np: Non 

prioritario 
Breixeiras secos 
europeos 

81E025 2 20 

Osmundo-Alnion 
(Br.-Bl., P. Silva & 
Rozeira 1956) 
Dierschke & Rivas-
Martínez in Rivas-
Martínez 1975 

Arisarum proboscideum, 
Brachypodium gaditanum, Campanula 
primulifolia, Clematis campaniflora, 
Frangula alnus subsp. baetica, Holcus 
grandiflorus, Scrophularia laevigata, 
Scrophularia scorodonia. 

Senecioni 
bayonensis-Alnetum 
glutinosae Amigo, J. 
Guitián & F. Prieto 
1987 

Alisedas galaico-portuguesas Amieirais 91E0 *: Prioritario 

Bosques aluviais de 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

302022 2 10 

Daboecion 
cantabricae (Dupont 
ex Rivas-Martínez 
1979) Rivas-
Martínez, Fernández-
González & Loidi 
1999 

Alchemilla angustiserrata, Carex 
asturica, Centaurium scilloides, 
Cirsium filipendulum, Daboecia 
cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. 
hirtula, Festuca paniculata subsp. 
longiglumis, Laserpitium prutenicum 
subsp. doufourianum, 

Cirsio filipenduli-
Ericetum ciliaris Br.-
Bl., P. Silva & 
Rozeira 1965 

Breixeira-tojal meso-higrófilo galaico-
portugues e galaico-asturiano setentrional 

Breixeira - 
toxeiras 4020 *: Prioritario 

Breixeiras húmidas 
atlánticos de zonas 
mornas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix 

309036 2 10 

Ulici europaei-
Cytision striati Rivas-
Martínez, Báscones, 
T.E. Díaz, 
Fernández-González 
& Loidi 1991 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, 
Cytisus ingramii, Cytisus striatus 
subsp. striatus, Ulex europaeus. 

Cytisetum striati 
Castroviejo 1973 Xesteiras con toxos. Escobonales 4090 Np: Non 

prioritario 

Breixeiras 
oromediterráneos 
endémicos con aliaga 

823013 1 10 
Quercion pyrenaicae 
Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1965 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Rusco aculeati-
Quercetum roboris 
Br.-Bl., P. Silva & 
Rozeira 1956 

Carballeiras galaico-portuguesas Carballeiras 9230 Np: Non 
prioritario 

Carballeiras galaico-
portuguesas con Quercus 
robur e Quercus 
pyrenaica 

309036 2 10 

Ulici europaei-
Cytision striati Rivas-
Martínez, Báscones, 
T.E. Díaz, 
Fernández-González 
& Loidi 1991 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, 
Cytisus ingramii, Cytisus striatus 
subsp. striatus, Ulex europaeus. 

Cytisetum striati 
Castroviejo 1973 Xesteiras con toxos Escobonales 4090 Np: Non 

prioritario 

Breixeiras 
oromediterráneas 
endémicas con aliaga 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.1.1.11 PAISAXE 

Unha primeira aproximación á paisaxe do concello de Culleredo amósaa formada por terras 

baixas; pequenos vales, aos pes dos bordos montañosos, regados polos afluentes que verten 

ao Río Mero; pequenos outeiros dispersos pola superficie do municipio; e, o río Valiñas e os 

seus afluentes, artellando a práctica totalidade do territorio. Deste xeito, na paisaxe de 

Culleredo atópanse tres elementos de gran importancia, que resaltan e dan identidade ao 

concello: a Ría do Burgo, o río Valiñas-Mero, e os Montes do Xalo. 

A Ría do Burgo e a área de terreos máis próximos conforman a paisaxe litoral. As marxes da 

Ría foron, dende hai séculos, colonizadas; e, na actualidade, despois do “boom” industrial e 

residencial que sufriu o concello de Culleredo, nas últimas décadas, esta paisaxe atópase 
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parcialmente degradada, xa que, se mesturan os usos residenciais, de infraestruturas e 

industriais, con elementos que rompen a naturalidade; polo que, a fraxilidade desta área é 

elevada. 

O río Valiñas, e o Mero dende que este desemboca nel, estruturan, tal como se indicou, a 

paisaxe central e leste do concello. As áreas de fraxilidade correspóndense co entorno do CLT 

de Ledoño e coa desembocadura do río Mero na Ría; debido aos seus usos industriais. 

 

En canto aos Montes do Xalo, correspóndese cunha área ben conservada, cunha paisaxe 

acaecida ao seu entorno; destacando, como elementos que aportan fraxilidade, as antenas 

instaladas no seu ámbito. 

Para realizar a división en unidades de paisaxe, polo xeral, son os elementos abióticos ou 

físicos (xeomorfoloxía, pendente do terreo, presenza de auga...), xunto cos bióticos (fauna, 

vexetación, sons, olores..), os que dan as pautas á hora de definir estas zonas. O caso 

concreto de Culleredo, sito no primeiro anel da Área Metropolitana de A Coruña, atravesado 

por grandes infraestruturas e cun avance importante do medio construído, fixo que se incluíra 

nesta análise, ademais, o grao de antropización e urbanización da área. 

UNIDADES DA PAISAXE 
A PAISAXE URBANA: 

Localízase no norte do Concello de Culleredo, no límite co concello de A Coruña; constituíndo 

unha área de intervisibilidade, que se desenvolve nos tramos finais do Río Mero e do Rego de 

Castro e o de Trabe, e se abre en torno ao espazo visual da Ría.  

Está caracterizada por presentar un alto grao de antropización e urbanización, debido á 

proximidade da cidade de A Coruña; é dicir, constitúe un tecido urbano consolidado, onde 

habita máis do 85% da poboación do concello; ademais de localizarse dúas grandes 

infraestruturas: o Aeroporto de A Coruña e a autopista AP-9. 

Na paisaxe urbana, os elementos antrópicos exercen máis influenza que os bióticos, que 

quedan reducidos a pequenas manchas e á ribeira da ría do Burgo, actualmente recuperada 

como parque metropolitano. 

Os lugares destacables, por calidade paisaxístico ambiental e/ou posición xeográfica e 

topográfica, son o Monte Alfeirán, o Monte Costa, debido á súa altitude e fraxilidade; e a fronte 

marítima, xa que exerce de “fachada” de Culleredo 

ILUSTRACIÓN 13: IMAXE DA PAISAXE URBANA 

 

A PAISAXE RURAL: 

A superficie de paisaxe rural abrangue a maior parte do concello, recollendo un gran ámbito ao 

que verten os diferentes afluentes do río Valiñas e o Mero. 

Considérase unha área de intervisibilidade, é dicir, non é unha conca visual perfecta, xa que, 

varios outeiros reducen os puntos de visión de conxunto e varios vales conectan con esta 

conca dende varios concellos limítrofes. 

Esta unidade atópase caracterizada por conformar a paisaxe típica de agra coruñesa, con 

especies de repoboación e matogueira, nas zonas altas dos vales; nos seus bordos, núcleos 

tradicionais, praderías e espazos de cultivo, que chegan ata o medio do val; e, bosques de 

ribeira e frondosas, na ribeira. Actualmente, esta paisaxe de agra atópase parcialmente 

modificada, debido á expansión de poboación que soportou Culleredo nas últimas décadas e á 

súa posición con respecto da Coruña, polo que se observan crecementos dos asentamentos 

tradicionais ao longo das estradas, construción de novas vivendas unifamiliares espalladas, 

grandes vías de comunicación atravesando o val, así como o Parque Loxístico de Culleredo. 
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ILUSTRACIÓN 14: IMAXE DA PAISAXE RURAL 

 

 

A PAISAXE DE TRANSICIÓN: 

Esta unidade paisaxística atópase formada por unha estrutura de territorio moi antiga e rural, 

similar á da paisaxe rural, pero situada nunha posición xeográfica moi diferente ao val do Río 

Valiñas, na parroquia de Castelo, en torno a unha dorsal a uns 235 m de altura; polo que se fai 

preciso unha nova unidade. 

Nesta área, é onde se exerce o contacto entre as granodioritas do macizo granítico e os xistos 

do Complexo de Ordes; orixinándose solos aproveitados para praderías, próximas aos 

asentamentos e terreos de labradío; que, nos últimos anos, moitos deles, foron transformados 

para a produción forestal, principalmente, de eucalipto. 

En canto aos núcleos tradicionais, debido á mala comunicación que existe co resto do 

concello, correspóndense con asentamentos de crecemento controlado, sen alteracións 

importantes da súa aparencia ou estrutura. 

ILUSTRACIÓN 15: IMAXE DA PAISAXE DE TRANSICIÓN 

 

A PAISAXE DE MONTE: 

A unidade paisaxística “a paisaxe de monte” desenvólvese en zonas moi concretas do 

municipio: nos Montes da Zapateira, que establecen unha barreira física entre os Concellos da 

Coruña e Culleredo; nos Montes do Xalo, que abrangue todo o sur do municipio; así como a 

área de paisaxe similar que se desenvolve entre os dous montes, que os conecta. 
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Todos eles son puntos elevados, condicionando, a xeomorfoloxía destas zonas, de xeito 

importante, esta paisaxe; principalmente, os Montes do Xalo, que forma unha parede vertical 

de peche do val. Os solos son pobres, pouco profundos ou degradados; sobre os que se 

desenvolven especies forestais (maioritariamente repoboacións de eucalipto, aínda que tamén 

se localizan piñeiros, frondosas, etcétera) así como de matogueira e áreas rochosas. 

Son áreas practicamente despoboadas, dadas as condicións de climatoloxía e orografía, as 

cales dan como resultado un terreo improdutivo, desprotexido e moi exposto. 

ILUSTRACIÓN 16: IMAXE DA PAISAXE DE MONTE 

 

 

3.1.1.12 RISCOS NATURAIS E TECNOLÓXICOS 

Entendemos por risco a vulnerabilidade ante os posibles sucesos ou fenómenos, de orixe 

natural ou xerados pola actividade humana, que poden dar lugar a danos para as persoas ou 

bens. 

En función da orixe do risco, clasifícanse en naturais, antrópicos e tecnolóxicos. 

Segundo a Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), os riscos naturais son aqueles que 

dependen de factores xeográficos e climáticos; e que, en xeral, producen illamento de núcleos 

de poboación e danos no medio e nos bens. Os riscos antrópicos son definidos como aqueles 

provocados polo home e que adoitan ir asociados a grandes concentracións humanas ou a 

actitudes indiscriminadas do home. E, finalmente, os riscos tecnolóxicos correspóndense con 

aqueles propios das sociedades desenvolvidas e do proceso industrial. 

De xeito xeral, no concello de Culleredo, os riscos máis importantes aos que se enfrontan os 

seus habitantes, son de tipo antrópico e tecnolóxico: contaminación (atmosférica, acústica, 

lumínica e hidrolóxica), degradación paisaxística, fragmentación e degradación de hábitats 

naturais, degradación dos hábitats autóctonos e riscos tecnolóxicos asociados á presenza do 

oleoduto, liñas de alta tensión, transporte de mercancías perigosas por vías de alta 

capacidade, etcétera. En canto aos riscos naturais, o risco sísmico é de intensidade baixa; 

localízase un ARPSIs (Área con Risco Potencial Significativo de Inundación); o municipio non 

está incluído dentro dun ZAR (Zona de Alto Risco de Incendio); e a erosión do concello está 

clasificada como “media”, segundo o Inventario Nacional de Erosión de Solos - INES (2002-

2012). 

Ao final deste punto recóllese o perceptivo mapa de riscos coma análise preliminar dos riscos 

naturais presentes no concello. Elaborouse este mapa coma representación gráfica da 

avaliación dos factores de risco e da información recopilada dispoñible, co gallo de localizar, 

valorar e deseñar a ordenación máis adecuada para os ámbitos afectados, e facilitar o 

seguimento dos riscos e implantar as medidas preventivas pertinentes. 
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Para afrontar as posibles situacións de emerxencia que poidan xurdir, en Galicia, creouse o 

Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (PLATERGA) e os Plans de Emerxencia Municipais 

(PEMUs). 

O PLATERGA foi publicado por primeira vez no ano 1994, mediante a Resolución do 11 de 

outubro de 1994; estando vixente, actualmente, o do ano 2009. A finalidade deste Plan 

Director é “actuar como marco orgánico-funcional para a planificación das actuacións, xestión 

das emerxencias e mecanismo de coordinación entre as distintas Administracións públicas 

implicadas e destas cos particulares”, así como “establecer as instrucións a levar a cabo para 

permitir a mobilización dos recursos humanos e materiais necesarios para a protección das 

persoas e bens”. 

En canto ao PEMU, cabe destacar que o municipio de Culleredo, polo momento, non conta 

cun Plan de Emerxencias Municipal publicado. 

 

RISCO SÍSMICO: 

O Plan Especial ante o Risco Sísmico en Galicia (SISMIGAL) define aos terremotos como “un 

dos fenómenos naturais con maior capacidade para producir consecuencias catastróficas, 

podendo dar lugar a cuantiosos danos en edificacións, infraestruturas e outros bens materiais, 

interromper gravemente o funcionamento de servizos esenciais e ocasionar numerosas 

vítimas entre a poboación afectada”. 

Debido á importancia destes fenómenos naturais, faise necesario considerar o posible risco 

sísmico; que ven definido no mesmo documento como “o número esperado de vidas perdidas, 

persoas feridas, danos á propiedade e alteración da actividade económica debido á ocorrencia 

de terremotos”. 

A perigosidade sísmica é “a probabilidade de que nun lugar determinado e durante un período 

de tempo de referencia aconteza un terremoto que alcance ou pase dunha intensidade 

determinada (a súa inversa é o período de retorno)”; segundo o SISMIGAL. 

 

No Anexo I da Resolución do 17 de setembro de 2004, pola que se ordena a publicación do 

Acordo do Consello de Ministros, do 16 de xullo de 2004, polo que se modifica a Directriz 

básica de planificación de protección civil ante o risco sísmico, aprobada polo Acordo do 

Consello de Ministros, de 7 de Abril de 2005, recóllese que, a Intensidade no municipio é < VI 

(EMS 98). Entendendo como intensidade sísmica, o número escalado que indica os danos ou 

efectos dun terremoto. 

ILUSTRACIÓN 17: MAPA DE PERIGOSIDADE SÍSMICA PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 500 ANOS 

 
FONTE: RESOLUCIÓN 17 de SETEMBRO de 2004, Anexo I (BOE), Instituto Geográfico Nacional - 2003. 

Por outra banda, os datos que publica o Ministerio de Fomento, a través do Instituto 

Geográfico Nacional, no ano 2004, no “Mapa de Sismicidad de la Península Ibérica y Zonas 

Próximas”; con información actualizada tamén ao ano 2003; son concordantes. Xa que, como 

se observa no mapa que se inclúe a continuación, no municipio de Culleredo, non se 

produciron terremotos con epicentro dentro da súa propia área; aínda que si se deron tremores 

próximos, aínda que de baixa intensidade e magnitude. 
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ILUSTRACIÓN 18: MAPA DE SISMICIDADE DA PENÍNSULA IBÉRICA E ZONAS PRÓXIMAS 

 
FONTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Ministerio de Fomento. 2004 

 

No ano 2009, publícase o Plan Especial ante o Risco Sísmico en Galicia (SISMIGAL); onde se 

establece que deberá desenvolverse ao amparo da lexislación vixente; sendo concordante a 

información acerca do risco sísmico no concello de Culleredo, co citado anteriormente. 

En concreto, segundo este Plan, Galicia pode calificarse coma unha zona de actividade 

sísmica moderada, aínda que con perigo medio debido principalmente á alta vulnerabilidade 

do parque inmobiliario. 

En canto á súa intensidade, o risco sísmico para Culleredo, no SISMIGAL, é de intensidade 

baixa, (intensidade < VI). Na seguinte imaxe represéntanse, en cor amarela, todas as 

parroquias do concello, xa que pertencen ao nivel de risco de grado VI. 

 

ILUSTRACIÓN 19: MAPA DE INTENSIDADES FINAIS POR PARROQUIAS 

 

FONTE: SISMIGAL, Xunta de Galicia. 
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RISCO DE INUNDACIÓN: 

O risco de inundación segundo a Directiva 2007/60/CE, de 23 de outubro de 2007 defínese 

como “a combinación da probabilidade de que se produza unha inundación e das posibles 

consecuencias negativas para a saúde humana, o medio ambiente, o patrimonio cultural e a 

actividade económica, asociadas a unha inundación.” 

O Plan Especial de Protección Civil ante o Risco de Inundacións en Galicia foi publicado 

mediante a Resolución de 13 de marzo de 2002, de la Dirección General de Interior y 

Protección Civil, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección Civil ante 

el Riesgo de Inundaciones en Galicia. 

O seu obxecto é establecer a organización e os procedementos de actuación dos recursos e 

servizos de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, e os que poden ser asignados 

ao mesmo por outras administracións públicas e doutros pertencentes a actividades públicas 

ou privadas. Comprende un conxunto de normas que constitúen o sistema e dispositivo de 

resposta e actuación fronte a calquera situación de emerxencia provocada por inundacións. 

Este Plan clasifica os concellos de Galicia como de risco alto, medio ou baixo. O municipio de 

Culleredo non se atopa definido con ningún tipo de risco nesta clasificación. 

 

O Plan Hidrolóxico Galicia Costa foi aprobado polo Real Decreto 1332/2012 do 14/09/2012, 

como eixo fundamental de aplicación do establecido na Directiva Marco da Auga (Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas). 

Os seus obxectivos céntranse na consecución do “bo estado” e o “non deterioro” de todas as 

augas e os seus ecosistemas asociados, incluíndo ademais das augas continentais, tanto 

superficiais como subterráneas, as de transición e as costeiras. 

En canto ao risco de inundación no concello, o Visor Xeográfico da Demarcación Hidrolóxica 

Galicia Costa (Augas de Galicia) recolle o tramo final do sistema Valiñas-Mero como ARPSI 

(Área con Risco Potencial Significativo de Inundación).  

Esta análise recóllese na seguinte imaxe: 

ILUSTRACIÓN 20: ANÁLISE DO RISCO DE INUNDACIÓN NO CONCELLO DE CULLEREDO (VISOR CARTOGRÁFICO 
NODO IDE DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA (AUGAS DE GALICIA)) 

 
FONTE: VISOR CARTOGRÁFICO NODO IDE DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA (AUGAS DE GALICIA) 

Tamén existe un “tramo con estudo - GCAC016: Río Mero desde Cecebre a desembocadura” 

(2002). 

RISCO DE INCENDIOS FORESTAIS 

O Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (PLADIGA) define o 

risco de incendio como “a probabilidade de recorrencia de lumes forestais nunha zona e nun 

intervalo de tempo determinados”. 

A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 

ten como obxectivo defender os montes ou terreos forestais fronte aos incendios e protexer ás 

persoas e aos bens afectados polos mesmos, promovendo a adopción dunha política activa de 

prevención coordinada de todas as administracións públicas de acordo coa lexislación galega 

en materia de emerxencias. 
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A Orde do 18 de abril do 2007, pola que se zonifica o territorio con base ao risco espacial de 

incendio forestal xurde para dar resposta ao estipulado nos artigos 11 e 12 da Lei 3/2007; é 

dicir, a delimitación das zonas con risco de incendio na Comunidade Autónoma. 

O Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (PLADIGA 2012) ten 

por obxecto o establecemento da organización e do procedemento de actuación para facer 

fronte aos Incendios Forestais dentro do territorio galego, e permitir, no seu caso, unha 

coordinación e actuación conxunta dos diversos Servizos e Administracións implicadas na loita 

contra o lume. 

A elaboración do PLADIGA dá resposta ao disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril de Prevención 

e defensa contra os incendios forestais de Galicia, á Lei 2/1985 sobre Protección Civil, á Lei 

5/2007 de 7 de maio de Emerxencias de Galicia, ao PLATERGA e ao Plan Especial de 

Emerxencias por Incendios Forestais. 

En canto ao risco de incendio, o municipio presenta masas forestais importantes de piñeiro 

(Pinus pinaster, Pinus radiata e Psedotsuga menziesii) e eucalipto (Eucalyptus globulus); 

ademais de frondosas caducifolias (Castanea sp., Betula celtiberica e Quercus rubra). En 

zonas altas, localízanse tamén breixeiras e matogueiras. 

A Consellería de Medio Rural e Mar, a través da Dirección Xeral de Montes, establece os 

Distritos, como unidades administrativas nas que se organizan territorialmente os servizos de 

prevención e extinción de incendios forestais. Culleredo pertence ao Distrito II Bergantiños – 

Mariña Coruñesa. 

Segundo a Orde do 18 de abril do 2007 e o PLADIGA, non existe no concello ningunha zona 

declarada coma de alto risco (ZAR), representadas na seguinte imaxe pola cor vermella; polo 

que, segundo a mesma Orde, clasifícase como “zona de risco medio de incendio” (todos 

aqueles municipios que galegos que non teñen ZAR). 

 

 
ILUSTRACIÓN 21: ZONAS DE ALTO RISCO DE INCENDIO EN GALICIA 

 
 

FONTE: Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia 
 

En canto ao disposto no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 

PLADIGA (2012), no municipio localízase, nos Montes do Xalo (área que, ademais ten un 

Proxecto de Ordenación propio) un punto de vixilancia de incendios. 

EROSIÓN DE SOLOS 

A erosión é un dos procesos máis importantes da degradación dos solos e os sistemas 

naturais e dos ecosistemas do territorio, con importantes implicacións ambientais, sociais e 

económicas, que inflúen nos procesos de desertificación a calquera escala. 
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No ano 2002, o Ministerio de Medio Ambiente, a través da Dirección General de Conservación 

de la Naturaleza, pon en marcha o “Inventario Nacional de Erosión de Solos - INES (2002-

2012)”, que ten por obxectivo estudar o risco de erosión de solos en todo o territorio nacional; 

en canto á erosión en cárcavas e/ou barrancos, movementos en masa, erosión de cauces e 

erosión eólica. 

Neste Inventario, o grado de erosión da provincia da Coruña e, por ende, do concello de 

Culleredo, é medio, xa que as perdas medias de solo están entre 10 e 25 t/ha•ano, tal como se 

observa na seguinte táboa: 
TÁBOA 3: SELECCIÓN DE INDICADORES DEL INVENTARIO NACIONAL DE EROSIÓN DE SUELOS. VALORES 
PROVINCIALES. 

 
Intervalo de pérdida de solo denominado: 

‐ “Moderado”= 0 a 10t/ha•año,  
‐ “Medio”= 10 a 25 t/ha•año 
‐ “Alto” de máis de 25t/ha•año 

 
En concreto, para o concello de Culleredo, atendendo á información que recolle o Ministerio de 

Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente sobre o Inventario, obsérvase que, en canto á 

erosión de cauces, é de tipo medio en todo o concello; a erosión éolica é baixa ou moi baixa; e 

a erosión laminar unicamente acada valores relativamente importantes, en zonas de desniveis 

ou áreas alteradas antropicamente.  

 

RISCOS ANTRÓPICOS E TECNOLÓXICOS: 

Por outra banda, o concello é susceptible, tamén, a verse afectado por outro tipo de riscos, 

asociados a actividade humana, os riscos antrópicos e tecnolóxicos.  

Dentro deste tipo de riscos distinguiremos os seguintes: 

 Risco de contaminación: Este risco pode ser de distinta índole, dependendo do tipo de 

contaminación que provoque: 

o Atmosférica: provocada polas industrias, as estradas, o ferrocarril… 

o Acústica: provocada tamén, polas estradas, aeroporto, ferrocarril… 

o Lumínica: provocada polo aeroporto, vías de alta capacidade e construcións 

dispersas. 

o Das augas: provocada por actividades industrias e gandeiras, etcétera e por 

metais pesados, materia orgánica, etcétera, da Ría do Burgo. Terá que terse 

especial coidado con este feito, xa que a capacidade de rexeneración da ría é 

pequena. 

 Risco de degradación paisaxística e fragmentación de hábitats naturais: Ocasionados 

polo desenvolvemento das infraestruturas. 

 Risco de degradación dos hábitats autóctonos: Debida a extensión dos monocultivos 

agrícolas e forestais 
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MAPA DE RISCOS 

Realízase o mapa de riscos naturais do concello coma análise preliminar dos riscos naturais 

presentes, coma unha representación gráfica da avaliación dos factores de risco e da 

información recopilada dispoñible, co gallo de localizar, valorar e deseñar a ordenación máis 

adecuada para os ámbitos afectados, e facilitar o seguimento dos riscos e implantar as 

medidas preventivas pertinentes. 

LENDA RISCOS NATURAIS NIVEL 

 Risco sísmico                     Baixo (intensidade < VI) 
 Risco de inundación           ARPSI 

 Risco de incendio               Non hai ZAR; risco medio 
 Risco de erosión                 Medio 

 
 
ILUSTRACIÓN 22: MAPA DE RISCOS 

 

Elaboración propia.  
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3.1.2 ANÁLISE SOCIOECONÓMICA 
 

3.1.2.1 ANÁLISE SOCIOECONÓMICA 

POBOACIÓN 

A situación demográfica que vive Culleredo nas últimas décadas é unha excepción con 

respecto á media galega, xa que posúe un potencial demográfico forte, que se reflicte na 

pirámide de poboación, que amosa un claro rexuvenecemento, cun notable crecemento de 

adultos novos, que proveñen da expansión da Coruña. 

GRÁFICO 2: POBOACIÓN SEGUNDO SEXO E GRUPOS QUINQUENAIS DE IDADE DO CONCELLO DE CULLEREDO 

 
FONTE: IGE. 2011 

 

O aumento da poboación amosa unha disimetría entre o Norte e o Sur do municipio; é dicir, o 

desenvolvemento urbanístico do concello está territorialmente descompensado (gráfico 3), 

aprazándose maior densidade de poboación e menor idade media dos habitantes, canto máis 

próximos á cidade central nos atopemos. 

No caso concreto do ámbito rural, o aumento de residentes non se corresponde cunha volta ao 

campo se non, máis ben, é a consecuencia da transformación do modelo residencial, con 

individuos na busca de ambientes rurais e naturais ben conectados con desenvolvemento 

urbano. 

GRÁFICO 3: REPARTO DO NÚMERO DE HABITANTES POR PARROQUIAS 

	
FONTE: IGE .Ano 2011	
 

ECONOMÍA 

A localización do concello de Culleredo, no ámbito da primeira coroa da Área Metropolitana de 

A Coruña está a exercer unha influencia determinante na súa estruturación produtiva e na súa 

especialización funcional; enmarcándose, cada vez máis, no eixo terciario – comercial, e 

comercial – industrial, cunha clara tendencia á terciarización do municipio; tal como se amosa 

nos seguintes gráficos.  
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GRÁFICO 4: ESTRUTURA ECONÓMICA DO CONCELLO (1991 - 2001) 

   
FONTE: IGE. 

O sector primario do municipio atópase enclavado, principalmente, na área sur do concello; e 

está baseado nas actividades agropecuarias, que concentran o 70% da actividade primaria, 

cunha presenza relativa da pesca (30%). Este sector, tal como se apreza nos gráficos, na 

actualidade atópase en clara regresión, con pequenas áreas de cultivo, con finalidade o 

autoconsumo. Este feito ven remarcado debido a que, o concello, ten unha estrutura parcelaria 

profusamente dividida, polo que, é moito custoso a implantación de actividades que requiran 

superficies de certo tamaño.  

En canto ao sector secundario no municipio, presenta unha estrutura industrial moi 

especializada (favorecida polas boas comunicacións existentes); cunha estrutura empresarial 

caracterizada polo dominio da microempresa (o 64% das empresas de Culleredo son persoas 

físicas). Ademais, segundo os datos do 2001, o principal subsector era o da construción; na 

actualidade, debido á baixa do sector inmobiliario, a tendencia á terciarización da actividade foi 

máis acusada que a estimada.  

Finalmente, con respecto ao sector terciario, é importante destacar que, o subsector 

fundamental é o comercio; tras del o transporte e, inmediatamente, a Administración Pública. A 

importancia do comercio ven fundamentada en que, o municipio posúe, nos seus terreos, 

instalacións de ámbito metropolitano (servizos dotacionais de carácter educativo, asistencial e 

deportivo), de moito interese. 

No referente ao subsector turístico, este atópase, na actualidade, pouco desenvolvido, 

podendo ser potenciado, como resposta á atracción turística de A Coruña, debido á súa 

ubicación na Área Metropolitana, entendéndose Culleredo como a porta de entrada á cidade; e 

debido tamén, aos recursos que presenta o municipio, encanto aos espazos naturais, o 

Camiño de Santiago, etcétera. 

A súa pouca implantación no concello débese a que, a mobilidade no concello presenta 

deficiencias (con infraestruturas de comunicación saturadas e transporte colectivo 

metropolitano deficiente); e a que os recursos de interese que permanecen (tras a parcial 

degradación do territorio rural) atópanse pouco potenciados. 

 

3.1.2.2 MODELO DE ASENTAMENTO 

O modelo de asentamento do concello de Culleredo ven determinado pola pertenza do 

municipio á primeira coroa da Area Metropolitana da Coruña. É a situación do concello neste 

contexto metropolitano o que nos da a resposta aos fortes transformacións que sufriu a 

estrutura secular dos asentamentos nos últimos corenta anos. 

O sistema de asentamento residencial do concello, caracterízase por unha forte 

metropolización mesturada coa existencia de núcleos cun carácter lixeiramente rururbano e 

asentamentos rurais moi dispersos, que se compoñen de numerosos núcleos de pequeno 

tamaño. É por este feito, polo que divídese o municipio nas seguintes zonas: 

 Zona Norte: (Almeiras, O Burgo e Rutis) Supón o 80% da poboación total. Con 

características urbanas, debido a súa forte vinculación a grande urbe, e cun gran 

desenvolvemento demográfico e de ocupación do solo. Concentra a maior parte 

das empresas industriais e ten unha importante función residencial e de servizos.  

 Zona intermedia: (Culleredo, Ledoño, Orro e Sésamo). Supoñe11,5% da 

poboación total. A súa poboación está máis dispersa, aínda que desenvolvida ao 

longo da estrada CP-3109 e CP-170. Conta cunha importante presenza de 

segundas residencias, gran superficie empresarial e as instalacións do Aeroporto 

da Coruña.  

Estrutura económica (ano 1991)

43,7 %51,0 %

5,2 %

Sector primario Sector secundario Sector servizos

Estrutura económica (ano 2001)

30,8 %

66,7 %

2,4 %

Sector primario Sector secundario Sector servizos
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 Zona Sur: (Veiga, Celas, Castelo e Sueiro). Supón o 8,5% da poboación total. 

Rural, sen apenas actividades económicas, agás as explotacións agrícolas, 

forestais e gandeiras, e cun hábitat moi disperso. 

O modelo de asentamento urbano, viuse sometido a unha serie de transformacións marcadas 

pola superposición de plantexamentos; o que se reflexa nos 24 anos de vixencia do PXOU de 

1987 no concello, nos que se levaron a cabo entorno a 100 figuras de planeamento. 

En resumo, o resultado deste modelo de asentamento urbano é a desaparición ou alteración 

dos tecidos urbanos antigos, a convivencia de distintas tipoloxías e necesidades, a existencia 

de illas urbanas, a convivencia da trama con viarios da rede estatal e primaria básica, a 

existencia de grandes infraestruturas que actúan como barreira, a falla de continuidade dos 

tecidos, provocada por viarios inacabados, ou por limitacións topográficas a falla de deseño na 

urbanización, e a riqueza en espazos libres. 

En canto ao modelo de asentamento rural, sufre un crecemento indiscriminado, no que se 

produce unha perda da relación co entorno natural e a degradación ou abandono dos 

asentamentos tradicionais, cunha perda das relacións de veciñanza, motivadas pola falla de 

actividade e da existencia de grandes infraestruturas que actúan como barreira. 

Polo que respecta as áreas de actividade empresarial, pódense dividir en dúas fases: 

 1ª fase: asentamentos industriais cunha estrutura desarticulada froito da 

espontaneidade. Localizáronse cerca das estradas principais, como son o caso de 

Alvedro sobre a N-550, e Marisqueira na AC-213 

 2ª fase: asentamentos industriais planificados e estruturados con tipoloxías claras, 

aínda que demasiado ríxidas en canto aos usos. Estes son o Polígono Empresarial de 

Alvedro, e o Centro Loxístico de Transportes en Culleredo. 

 
3.1.3 INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN E TRANSPORTE 
A ubicación de Culleredo con respecto da Coruña e a súa área metropolitana, sumado á 

xeomorfoloxía da área, fixo que o concello se constituíra como unha zona de paso cara a 

cidade central, sendo atravesado ou localizándose nel, importantes infraestruturas de 

comunicación; polo que, a accesibilidade ao concello, é grande. 

Debido á dependencia xerada, entre a cidade central e a súa Área Metropolitana, os 

movementos diarios de entrada e saída son moi importantes; facendo que, as boas condicións 

de mobilidade, ás veces, non se manteñan. 

 

3.1.3.1 ESTRADAS 

Debido á localización de Culleredo con respecto á cidade de A Coruña, a accesibilidade á súa 

área é máxima, sendo atravesada polas principais estradas de comunicación (autoestrada AP-

9, autovía A-6, N-550, etcétera); que se localizan no norte, motivado pola orografía suave 

(pasando, polo resto do territorio, as estradas de ámbito comarcal e municipal). 

No concello, a rede de estradas suma unha lonxitude total de 16.2 km de viario de titularidade 

estatal, 19.2 km m de viario de titularidade autonómica, 28.2 km da Deputación da Coruña e 

135.8 km de carácter municipal; obténdose unha densidade de 3.23 km/km².  

TÁBOA 4: PRINCIPAIS ESTRADAS DE CULLEREDO 
Titularidade Estrada 

ESTATAL 

Autoestrada do Atlántico AP-9 (A Coruña—Ferrol-Santiago-Pontevedra-
Vigo-Tui) 
Autovía do Noroeste A-6 (Madrid- Coruña) 
Estrada Nacional N-550 (A Coruña-Santiago-Pontevedra-Tui) 
Estrada Nacional N-VI (Madrid- A Coruña)* 

AUTONÓMICA 

Estrada AC-523 (A-6 – Central Térmica de Meirama) 
Estrada AC-400 (Ponte do Porco-Muros) 
Estradas AC-211 e AC-213 
Estrada AC-215 

DEPUTACIONAIS E MUNICIPAIS 
(destacables) 

CP-3109 
CP-3103 
O ramal que parte do tramo de Peiro a Culleredo, nas proximidades de 
Tarrío, enlaza con San Salvador de Orro para continuar por Souto, 
pasando ao concello de Arteixo 
Estrada local que enlaza Tabeaio (en Carral) con Castelo 

 
FONTE: Elaboración propia. * A estrada N-VI non atravesa o concello, pero xoga un papel de vital importancia para este nas 
comunicacións co norte de Galicia (Ferrol-Lugo) 
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Debido á natureza de Culleredo, ligada á de A Coruña, cunha gran porcentaxe de poboación, 

que vive en toda a área do municipio e que viaxa á cidade central todos os días; en hora 

punta, detéctanse problemas de saturación na rede de infraestruturas, con colapsos en horas 

punta; incrementados debido á existencia de complicacións pola mala accesibilidade dos nós e 

enlaces coas vías de alta capacidade. 

Ademais, isto increméntase debido a certos problemas de accesibilidade e déficit de 

infraestruturas con trazados de calidade no concello, sobre todo nas áreas máis rurais, ao sur; 

xa que, unha poboación moi dispersa deriva na necesidade dunha rede tupida de vías locais. 

Na actualidade, estanse a construír certas variantes, que permiten paliar algúns dos 

problemas descritos. En concreto, son: 

1. A Terceira Rolda: exercerá de conexión alternativa do aeroporto coa cidade da Coruña 

e coa A-6, polo que é de prever que unha vez finalizada se reduza a intensidade de 

tráfico do tramo da N-550 ao seu paso polos núcleos do  Portádego, A Corveira e 

Vilaboa. 

2. AC-14: Tramo As Lonzas – A Zapateira. 

3. Ensanche e mellora da estrada CP-0510. 

 

3.1.3.2 FERROCARRIL 

Actualmente, pasan polo concello de Culleredo, tres eixos de ferrocarril: 

 Eixo Atlántico de Alta Velocidade (6,3 km, no concello) 

 A Coruña – Santiago. Vía Convencional desmantelada (8,4 km, en Culleredo) 

 A Coruña – Lugo – Monforte (3,4 km, transcorren polo municipio) 

O eixo Atlántico de Alta Velocidade é de recente construción; suplindo a Vía Convencional A 

Coruña – Santiago, actualmente, desmantelada; o que motivou a diminución nos tempos entre 

cidades. 

A liña A Coruña – Lugo – Monforte (FEVE) é a única que, na actualidade, ten apeadeiro, na 

Ría do Burgo; aínda que non hai posibilidade de tránsito en sentido A Coruña; polo que se 

considera que é un medio infrautilizado xa que, de existir o tránsito nese sentido, daría vía de 

saída a moita xente que pretende chegar á cidade usando transporte público. 

Por outra banda, a escaseza de pasos elevados e mala integración destes, fai do ferrocarril 

unha barreira física, como acontece no acceso ao bordo da Ría de O Burgo 

 

3.1.3.3 AEROPORTO 

Na zona nordés do concello de Culleredo, internado nunha área moi urbanizada, sitúase o 

Aeroporto da Coruña, aeroporto de toda a Área Metropolitana Ártabra. As principais aeroliñas 

que operan nel son: TAP Portugal, Iberia, Air Nostrum e Vueling Airlines; con tráfico de 

pasaxeiros e mercadorías. 

O aeroporto de Alvedro ten a súa principal debilidade nos seus accesos á área metropolitana, 

xa que non conta con acceso directo a ningunha das vías de alta capacidade do entorno nin á 

cidade da Coruña; polo que, esta conexión transmite unha imaxe deficitaria, ademais de que 

dificulta o emprego do aeroporto como polo de atracción para empresas e industrias 

asociadas, no Polígono de Alvedro, moi próximo. Actualmente, estanse a executar as obras da 

Terceira Rolda, que permitirán mellorar estes accesos, a través da conexión coa autovía A-6. 

Por outro lado, a conexión do aeroporto co transporte público colectivo só se realiza coa  

cidade da Coruña, o que resta accesibilidade ao resto da Área Metropolitana. 

Todo isto, xunto coa marcha dalgunha aeroliña importante (Easyjet, etcétera) fai que, na 

actualidade, o Aeroporto se atope nun momento de descenso no seu tráfico. 

O Aeroporto de A Coruña conta cun Plan Director. As obras aí recollidas, inclúen a instalación 

do sistema antinéboa, ILS II-III, xa rematadas; a ampliación da pista; e a ampliación da 

plataforma para estacionamento de aeronaves. 

AENA tamén levou a cabo, nos últimos tempos, traballos para ampliar o aparcamento de 

vehículos.  
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3.1.3.4 TRANSPORTE PÚBLICO 

SERVIZO REGULAR 

En referencia ao Servizo Regular, é importante destacar, en primeiro lugar que, dende hai moi 

pouquiño tempo, para favorecer os movementos pola área metropolitana, en transporte 

público, atópase implantado un carné único; polo que se mellora a facilidade de conexión, 

dándolle un pulo á Área Metropolitana. 

TÁBOA 5: EMPRESAS DE AUTOBUSES QUE OPERAN EN CULLEREDO E PERCORRIDOS 
Empresa Percorrido 

ASICASA 

A Coruña – Culleredo 
A Coruña – Vigo 
A Coruña – Betanzos 
A Coruña – Barcia 
A Coruña – Andeiro 
A Coruña – Castelo 
A Coruña – Cerceda 
A Coruña – A Silva 
A Coruña – Santa Comba 

Cal Pita 
A Coruña – San Pedro de Nós 
A Coruña – Cambre – Pravio 
A Coruña – Carral 

 

 FONTE: Elaboración propia. 

 

En canto aos percorridos, como se observa, os que teñen parada en Culleredo son de curta 

distancia; sendo preciso ir á cidade central, para traxectos de medio e longo percorrido. 

Ademais, a zona Norte do concello é a mellor comunicada; permanecendo, incluso, pequenas 

localidades do sur e suroeste, apartadas dos percorridos de transporte urbano colectivo. 

Por todo isto, a utilización do transporte privado faise practicamente imprescindible, nas 

localidades máis afastadas da zona urbana. 

 

NOITE BUS 

Este servizo opera, a través de tres empresas, as noites dos venres e sábados: 

TÁBOA 6: EMPRESAS DE AUTOBUSES QUE OPERAN NO SERVIZO DE NOITE BUS, EN CULLEREDO 
Empresa Percorrido 
CASTROMIL A Coruña – Ordes 
AUTOS VÁZQUEZ A Coruña – Brives 
ASICASA A Coruña - Cambre 
 
FONTE: Elaboración propia 
 

3.1.3.5 RUTAS DE SENDEIRISMO E BICICLETA 

Os percorridos de mobilidade sostible aumentan a calidade de vida do entorno, xa que 

posibilitan que, os veciños, se acheguen a lugares próximos, sen a necesidade de usar un 

medio de transporte máis contaminante, xa sexa público ou privado. 

Na actualidade, no concello de Culleredo, ca fin de pular pola mobilidade sostible, están 

implantados catro roteiros de sendeirismo e bicicleta: 

 Ruta de Mariñán (Arteixo – Culleredo – Carral) 

 Ruta Val de Veiga (Peiro de Arriba – Peiro de Abaixo) 

 Paseo Fluvial Rego das Xesteiras (parroquia de Celas) 

 Camiño de Santiago Inglés (Golfo Ártabro – Culleredo – Santiago) 

Obsérvase que, no municipio existe unha demanda crecente deste tipo de sendeiros, así como 

a posibilidade de implantalos en moitas das poboacións; polo que se prantexa a oportunidade 

de que o Plan Xeral de Ordenación Municipal os potencie, pondo en valor, ademais, recursos 

naturais e paisaxísticos como son as orlas dos ríos. 

3.1.3.6 PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PLAN MOVE) 

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2010-2015 (Plan MOVE), foi presentado 

pola Xunta de Galicia, no ano 2009. A súa finalidade é potenciar as comunicacións da Área 

metropolitana Ártabra da Coruña e Ferrol, incluíndo Culleredo, baseándose nun 

desenvolvemento e unha mobilidade sostibles.  
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3.1.4 INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS 

3.1.4.1 ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE 

Pódese dicir que o 99% da poboación do concello está abastecida de auga potable. Sendo a 

zona norte, a máis poboada, a que posúe maior densidade de rede. 

A principal rede de abastecemento de auga de Culleredo é EMALCSA, aínda que conta, 

tamén, con captacións propias no Monte Xalo. 

O 95% do volume total distribuído no ano 2011, provén do Encoro de Cecebre, para despois 

ser tratada na planta potabilizadora de A Telva (río Mero): obténdose o 5% restante das 

captacións do Monte Xalo. 

En canto ao almacenamento, Culleredo dispón de sete depósitos (5.000 m3 de capacidade 

totais): Choeira, Fontemaior, Corveira, Alfeirán, Rosalía, Boedo-Bregua e Monte Xalo. 

A explotación e mantemento da rede lévaa en réxime de concesión ata o ano 2014, a empresa 

“GESTAGUA S.A.”.  

3.1.4.2 SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS 

A rede de sumidoiros de Culleredo da servizo a todos os núcleos de poboación do Concello, 

superando o 88% da poboación total servida. 

Toda a zona urbana do Burgo, Acea de Ama, Fonteculler e Vilaboa posúe rede separativa. 

O sistema de saneamento municipal conta con 7 estacións de bombeo de augas residuais 

(E.B.A.R.), en cascada por gravidade: Fonteculler, Acea de Ama, Polígono Industrial de 

Alvedro, Matosiña, Orro, Boedo-Bregua e Castelo. 

As augas residuais son enviadas dende o E.B.A.R. de Fonteculler ata a depuradora de Bens, 

Coruña, onde son tratadas para logo ser vertidas ao medio. A xestión desta estación é levada 

a cabo pola Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA). 

No caso do abastecemento de augas, a xestión é levada a cabo por a empresa “GESTAGUA 

S.A.”. 

3.1.4.3 REDE DE SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA 

O Concello de Culleredo conta con liñas eléctricas titularidade de Red Eléctrica Española 

(REE), e de Unión Fenosa.  

En todo o termo municipal atópanse: dúas liñas de 220 kV, unha de 132 kV, unha de 66 kV e 

unha de 15 kV. 

Algunhas destas liñas eléctricas cruzan Culleredo de NE-SO, pasando sobre solo urbano. 

En canto as enerxías renovables, cabe destacar que o sur do concello de Culleredo, 

encóntrase incluído dentro da Área de Desenvolvemento Eólico (ADE) de Pedrouzos, cunha 

potencia asignada de 15 MW, adxudicada á empresa EASA; empresa que, posteriormente, 

solicitou unha renuncia parcial desta área. 

A área adxudicada correspóndese co entorno do Monte Xalo, cuns valores paisaxísticos e 

ambientais moi importantes e que, ademais, atópase incluído nas servidumes xeradas polo 

aeroporto de A Coruña; polo que, debido ao choque dos intereses enerxéticos, ambientais e 

de infraestruturas, esta potencialidade eólica é pouco atractiva no concello. 

3.1.4.4 SISTEMA DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

Culleredo forma parte do Consorcio das Mariñas xunto cos concellos de Abegondo, Arteixo, 

Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Carral e Oleiros. Esta entidade supramunicipal creada 

no ano 2000 para ofrecer un servizo coordinado e conxunto na recollida de residuos (dando 

resposta ao Plan Nacional de Residuos que implantaba a recollida selectiva nos núcleos de 

poboación de máis de mil habitantes), foi ampliando as súas áreas de traballo, incidindo tamén 

en materia de medio ambiente, saneamento, emerxencias, cohesión social, cultura e turismo. 

O sistema de xestión de residuos do Consorcio baséase na recollida selectiva – fracción 

inorgánica (FIRM), fracción orgánica (FORSU), papel-cartón e vidro – en orixe e o transporte 

ao complexo medioambiental de Nostián para o seu tratamento. Isto compleméntase con 

outros servizos, coma o sistema de puntos limpos – e o tratamento final dos residuos que se 

depositan neles – e o servizo de “prerrecollida” – a contenerización, mantemento, lavado 

interior e exterior, e desinfección periódica. No Consorcio das Mariñas tamén existe o servizo 

de recollida semanal de mobles e aparellos domésticos, e a recollida selectiva de aceites de 

fritura usados e aceites minerais usados, mediante dous convenios coa empresa Protección 

Medioambiental, S.L. (PMA,S.L.). 
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Este modelo de xestión (Modelo Nostián) é un dos existentes en Galicia, xunto co Modelo 

Barbanza (outro dos modelos húmido-seco, a semellanza de Nostián), o Modelo Sogama (ao 

que están adheridos o 93% dos concellos da comunidade autónoma) e o Modelo Vertedoiro 

(correspondente aos concellos sen tratamento previo ao vertedoiro), segundo o especificado 

no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia PXRUG 2010 – 2020. 

ILUSTRACIÓN 23: MAPA DO MODELO DE XESTIÓN DE RESIDUOS POR CONCELLOS (2009) 

 

Fonte: Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia PXRUG 2010 – 2020, Xunta de 

Galicia 

Este modelo de xestión húmido-seco recolle selectivamente catro fraccións de residuos – 

fracción inorgánica (FIRM), fracción orgánica (FORSU), papel-cartón e vidro – dende as vías 

públicas dos concellos do Consorcio: os residuos urbanos inorgánicos nos contedores de tapa 

laranxa ou amarela, os residuos urbanos orgánicos nos contedores de tapa verde, o vidro nos 

iglús verdes e papel-cartón nos contedores de cor azul. 

Coma xa se referiu na Información Urbanística deste Plan (onde exponse detalladamente a 

síntese e funcionamento da planta de Nostián así coma o referente ao punto limpo de 

Culleredo), a planta de tratamento de residuos sólidos urbanos de Nostián (situada no concello 

de A Coruña) é a encargada do tratamento destes residuos e a valorización de parte deles, 

mediante a compostaxe da materia orgánica. 

ILUSTRACIÓN 24: ESQUEMA DO MODELO NOSTIÁN 

 

Fonte: Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia PXRUG 2010 – 2020, Xunta de 

Galicia 

En 2009, en Culleredo xeráronse 13.458.045 toneladas de residuos, cunha poboación de 

28.227 habitantes, significándose unha redución na produción de lixo, chegándose a niveis de 

2005. 
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TÁBOA 7: CADRO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CULLEREDO (PERÍODO 2004 – 2009) 

 

Fonte: Consorcio das Mariñas. 

 

Con respecto a contenerización e as rutas de recollida, dicir que todo o concello conta con 

servizo a pesares da dificultade inicial que supón a recollida dos residuos pola estrutura 

dispersa dos asentamentos de poboación. 

A todo isto, debemos engadir que o Consorcio das Mariñas, na súa Axenda 21 aborda a 

variable do ciclo de materiais a través dunha liña estratéxica: “mellora dos sistemas de xestión 

de residuos”. A esta liña correspóndelle un plan de actuación, denominado “Adecuación e 

ampliación dos centros de xestión e tratamento de residuos”, desenvolvido mediante dous 

proxectos: “Estudo da viabilidade da implantación dun punto limpo empresarial / industrial no 

territorio” e “Estudo da viabilidade de implantar unha unidade de trituración e compactación 

para os residuos de poda e xardinería”. Nestes proxectos, Culleredo non destaca en prioridade 

fronte aos outros concellos do Consorcio, definíndose un nivel 2 (prioritario) no referente a un 

punto limpo empresarial / industrial, e un nivel 1 (non prioritario) no tocante á unidade de 

trituración e compactación para os residuos de poda e xardinería. 

3.1.4.5 REDE DE TELECOMUNICACIÓNS 

O subministro ao concello, en materia de telecomunicacións, corre a cargo de “R” e 

“Telefónica”. 

O operador de telecomunicacións por fibra óptica, R, presta servizos integrados de telefonía, 

internet e televisión soamente no ámbito urbano; mentres que Telefónica, presta servizos 

tamén ao entorno rural e da cobertura de telefonía móbil. 

 

3.1.4.6 ELEMENTOS DA INFRAESTRUTURA RADIOELÉCTRICA 

A localización dos elementos de infraestrutura radioeléctrica, dentro do termo municipal, 

concéntrase no Outeiro da Hermida (Monte Xalo), e no núcleo de Alvedro, a maiores dos 

correspondentes ó sistema xeral aeroportuario. 

 

3.1.4.7 REDE DE SUBMINISTRO DE GAS 

O concello de Culleredo é atravesado, de Suroeste a Noroeste, polo Tramo II (Abegondo – 

Sabón) do gasoduto denominado Mugardos – Betanzos – Abegondo - Sabón, do que é titular 

a empresa “Regasificadora del Noroeste S.A.” 

A rede de transporte e de distribución de gas do concello, complétase cunha liña de gasoduto 

APB, dúas liñas de gasoduto APA e dúas estacións de control de gas: unha na parroquia de 

Sésamo, e outra na de Almeiras (polígono industrial de A Marisqueira). 

Esta rede de abastecemento de gas da cobertura a gran parte do ámbito urbano do concello.  

 

3.1.4.8 INFRAESTRUTURA DO OLEODUTO 

O termo municipal de Culleredo vese afectado polo paso do Oleoduto A Coruña – Vigo, que 

discorre de Sueste a Norte, en dirección ó Porto de A Coruña 

  



 

CONCELLO  
CULLEREDO  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CULLEREDO 
Documento de Aprobación Inicial 

  INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

48 

 

3.1.5 SISTEMA DE DOTACIÓNS URBANÍSTICAS 
Debido á pertenza á Área Metropolitana de A Coruña, o concello de Culleredo conta con 

moitas dotacións urbanísticas, de ámbito público e, tamén, privado. A meirande parte delas e 

as de maior relevancia, concéntranse no ámbito urbano (maiormente nas parroquias de Rutis 

e O Burgo, e tamén na parroquia de Almeiras); ámbito no que vive o 83% da poboación total 

do concello. 

Analizamos as dotacións clasificándoas segundo os criterios: 

 Nivel de alcance supramunicipal. 

 Ámbito no que se atopan: urbano-rural 

 Sistema ao que pertencen: sistema xeral-sistema local 

3.1.5.1 NIVEL DE ALCANCE SUPRAMUNICIPAL 

O alcance das dotacións presentes no concello, pode quedar a nivel municipal (restrinxida ao 

propio concello), ou pode ir máis alá, superando os límites municipais e acadando un nivel 

supramunicipal. 

Debido á ubicación de Culleredo con respecto á cidade de A Coruña, son moitas as dotacións 

do concello, tanto de carácter público coma privado, incluídas neste nivel supramunicipal; 

ofertando espazos para todo o ámbito metropolitano. 

Entre as de dotacións de carácter público, cabe salientar: a Universidade Laboral (Rutis), o 

Paseo Marítimo (constitúe parte do tramo inglés do Camiño de Santiago), a Ruta Fluvial do 

Mero, a Ruta Fluvial do Río Valiñas, as Antigas instalacións da Factoría Cros, A Torre de 

Celas e o espazo libre que a rodea, e a Reitoral de Celas (albergue público), o Roteiro das 

Xesteiras e o de Mariñán. 

En canto ás de carácter privado, atopamos: o CPR Montespiño (Rutis), o CPR Rías Altas 

(Rutis), CPR Andaina (Rutis), a Residencia Universitaria Rialta (Rutis), o Xeriátrico Os 

Magnolios (Rutis), as Instalacións Deportivas Sporting Club Casino (Rutis), a Residencia 

Universitaria Século XXI (Culleredo), a Residencia da 3ª Idade Século XXI (Culleredo), unha 

pequena parte do Clube de Golf (Orro) e a Mutua Galega (Rutis). 

3.1.5.2 ÁMBITO NO QUE SE ATOPAN 

RURAL: 

As dotacións no ámbito rural pertencen ao ámbito sociocultural e aos espazos libres; non 

existindo, en toda a área, ningún centro asistencia de maiores, de carácter público, sendo este 

un aspecto a ter en conta no futuro, debido á idade avanzada da poboación destes núcleos. 

Así como o déficit en materia de dotacións sanitarias. 

No sociocultural e deportivo, faise importante destacar que, todas as parroquias posúen 

centros veciñais ou culturais de carácter público, agás no caso de Ledoño (no sociocultural, é 

de carácter privado; e, atópase próximo ás instalacións deportivas de Veiga). 

Localízanse escolas nas parroquias de Celas, Ledoño e Sésamo, estando as de Celas e a de 

Sésamo pechadas na actualidade por falta de alumnado; o que demostra a pouca necesidade 

deste tipo de infraestruturas nun ámbito de pouca poboación e de idade avanzada. 

Finalmente, en canto aos espazos libres, localízanse en todas as parroquias, destacando, pola 

súa errada localización o de Veiga, na antiga estación de Bregua, afastada do núcleo, e o de 

Orro, situado na urbanización Vallesur. 

URBANO: 

Pódese dicir que, no entorno urbano atópanse todo tipo de dotacións, tanto de carácter 

sociocultural, coma deportivo, asistencial, espazos libres, etcétera; sendo por isto, a área do 

concello mellor dotada. Aínda así, é de salientar, o déficit de dotacións sanitarias. 

3.1.5.3 SISTEMA AO QUE PERTENCEN 

XERAL: 

Incluímos no sistema xeral, as dotacións que lle dan servizo á totalidade dos habitantes do 

concello. É de salientar no sistema xeral, a grande cantidade de infraestruturas educativas con 

poucos anos e bo estado de conservación, a maior parte delas concentradas na área urbana. 

No referente á saúde, os habitantes do concello contan co Centro de saúde de Acea de Ama 

(Rutis), o Centro de saúde de Tarrío (Culleredo), e o Consultorio médico de Peiro (Celas). 

Ademais do Tanatorio (Almeiras). Nembargante, atopamos carencias no sistema de espacios 

libres e de equipamentos asistenciais.  
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LOCAL: 

Son as dotacións do sistema local, aquelas que lle dan servizo a unha parroquia, un distrito ou 

zona. No concello de Culleredo, parece conveniente ampliar a rede de equipamentos de 

proximidade, especialmente no medio rural. 

 
3.1.6 PATRIMONIO CULTURAL 
Culleredo posúe un patrimonio cultural salientable. 

Dentro dos xacementos arqueolóxicos destacamos dous, pola súa importancia: 

 O xacemento de Monte Xalo, con diversas mámoas (as de maior porte xa destruídas) 

próximas ao camiño procedente do Castro de Elviña, fenómeno habitual nas necrópoles 

megalíticas. 

 A Necrópole da Zapateira, conxunto de trinta e tres mámoas entre os concellos de 

Culleredo, A Coruña e Arteixo; delas, dezanove localízanse no termo municipal de 

Culleredo. A totalidade dos túmulos foi espoliada. 

Tamén atópanse en Culleredo varios recintos castrexos: o Castro de Alvedro; o Castro de San 

Pedro, en Sésamo; o de Donepedre, en Castelo; e o Castro de Castro, en Rutis. 

O Camiño Inglés de peregrinación dende os portos do Golfo Ártabro ata Santiago de 

Compostela atravesa Culleredo e discorre polas terras do interior pasando por Cambre, Carral, 

Val de Barcia, Hospital de Bruma, Poulo, Sigüeiro e chegar a Santiago. 

En Culleredo, discorre polo Paseo Marítimo ao longo do carril-bici, e camiño empedrado 

paralelo, ata a ponte do Burgo. Dende alí, sobe pasando pola igrexa de Santiago do Burgo ata 

o Castro de Alvedro, para logo baixar por un camiño de terra e cruza o río Valiñas pola ponte 

medieval da Xira para internarse no Concello de Cambre. 

Con respecto ao patrimonio arquitectónico, como se sinalou na información urbanística, 

existen numerosos exemplos de calidade: a igrexa de San Estevo de Tarrio, a igrexa de 

Santiago do Burgo; a ermida de San Cosme, a ponte medieval de O Burgo; e o conxunto de 

Celas, onde destaca a Torre de Celas, declarado Ben de Interese Cultural (BIC). 

Existen numerosos pazos: Pazo de Lembeye (Liñares), Pazo de Vilaboa ou de Torres 

Taboada, Pazo de Culleredo (Tarrío), Pazos dos Ferrer (ou Curro), Pazo de Vigovidín, Pazo 

de S. Fernando, Pazo dos Vales, Casa da Torre, Quinta de Fontemaior, Casa da Picota, Casa 

de Outeiro de Sésamo. 

Tamén atopamos no concello múltiples exemplos de patrimonio etnográfico no que destacan 

os canastros e a boa colección de muíños (os de o Rego da Xesteiras, en Celas, foron 

recuperados e incluídos nun roteiro). 

Dentro do patrimonio arquitectónico do século XX salientamos as villas urbanas de Vilaboa e a 

factoría da Cros. 

Actualmente, o concello ven realizando unha labor de recuperación do patrimonio; mostra diso, 

son os traballos de levados a cabo na Fábrica da Cross, para a súa conversión nun centro 

cultural; a rehabilitación da Torre de Celas; a recuperación dos muíños do Rego da Xesteira; e 

a recuperación de certas villas de Vilaboa, como centros municipais. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DOS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO 

Compre identificar os elementos estratéxicos do territorio para avaliar o xeito no que o 

planeamento pode afectarlles.  

Significamos, pois, os elementos estratéxicos presentes no territorio que supoñen unha 

fortaleza ou unha oportunidade, elementos con relevancia sobre a futura ordenación: 

TÁBOA 8: ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO CON RELEVANCIA PARA O PLANEAMENTO 
VECTORES VARIABLES ELEMENTOS ESTRATÉXICOS E ESTRUTURANTES 

Modelo 
territorial e 
ocupación do 
solo 

Localización 
O contexto supramunicipal. O termo municipal sitúase na 
Rexión Urbana Ártabra; primeira coroa do Área Metropolitana 
da Coruña. 

Solo 
Atopamos no termo municipal ámbitos de oportunidade 
capaces de dar resposta ás necesidades de usos específicos 
da Área Metropolitana. 

Medio urbano 
O ámbito de Vilaboa – O Burgo é un tecido urbano denso, 
compacto e complexo na área funcional da Coruña,  cun 
axeitado nivel de cohesión e calidade de vida. 

Medio rural 
A estrutura de asentamento de orixe rural é crucial para o 
reequilibrio do territorio. O medio rural supoñe unha fonte 
potencial de recursos para economías sostibles e 
emerxentes.  

Mobilidade Alto grado de conectividade e accesibilidade: A-6; AP-9; 
futuro AVE; aeroporto; conexión co Porto Exterior. 

Economía 

Alto grado de dinamismo económico no termo municipal. A 
consolidación da Área Metropolitana e o desenvolvemento 
das infraestruturas da Rexión Urbana supoñen unha 
oportunidade. 

Conservación 
do medio 

Paisaxe A Ría do Burgo, os Montes do Xalo e as cuncas dos ríos 
Mero e Valiñas. 

Natureza 
A Ría do Burgo, os Montes do Xalo e as cuncas dos ríos 
Mero e Valiñas. Espazos protexidos, especies protexidas e 
hábitats de interese para a súa conservación. 

Patrimonio O concello conta cunha rede de elementos de patrimonio 
arqueolóxico, arquitectónico e etnográfico de interese. 

Metabolismo Ciclo hídrico Importancia da Ría e da estrutura Mero-Valiñas no territorio. 
 

Analizaremos en detalle os espazos con interese natural, paisaxístico ou cultural, e as áreas 

cunha potencialidade produtiva salientable. 

 
3.2.1 ESPAZOS PROTEXIDOS 
Os espazos con protección legal en Galicia, inclúense na Rede Galega de Espazos Naturais 

protexidos e subdivídense en nove categorías, en función dos bens e valores a protexer: 

 Reservas naturais 

 Parques Nacionais e parques naturais 

 Espazos naturais de protección xeral 

 Monumentos naturais 

 Humidais protexidos (RAMSAR) 

 Zonas de especial protección de aves (ZEPAs) 

 Zonas de especial protección de valores naturais 

 Espazos naturais de interese local 

 Espazos privados de interese natural 

 

Na área que abrangue o concello de Culleredo non se localiza ningún destes espazos 

protexidos; tal como se observa na seguinte imaxe: 
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ILUSTRACIÓN 25: MAPA DE ESPAZOS NATURAIS 

 
Fonte: Consellería de Medio Ambiente 

 

Á marxe disto, a Xunta de Galicia dispón dun Inventario de Humidais de Galicia; atopándose 

catalogados, na área norte (Ría do Burgo) dous humidais, en concreto: 

 Espazos da Ría do Burgo (IHG 1110042) 

 Acea de Ama (IHG 1110043) 

 

3.2.2 ESPECIES PROTEXIDAS E HÁBITATS DE INTERESE PARA A CONSERVACIÓN 
 

3.2.2.1 ESPECIES PROTEXIDAS: 

Despois da realización do Inventario de fauna do concello de Culleredo, comprobouse que 

especies presentan algún grao de protección, en canto á seguinte lexislación: 

 Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de Especies 

Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies 

Ameazadas. 

 Decreto 167/2011 do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de 

abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se actualiza o 

dito catálogo. 

 Libro Rojo de los Vertebrados de España. 

A continuación, na seguinte táboa, amósanse aquelas incluídas nalgún anexo da lexislación 

citada, co seguinte código de cores, en función da protección que posúan: 

TÁBOA 9: ESPECIES INVENTARIADAS EN CULLEREDO, INCLUÍDAS NALGUNHA FIGURA DE PROTECCIÓN. 

Non 
Avaliada 

Datos 
insuficientes 

Indeterm./ 
Preocupación 

menor 
Protección 
Especial 

Rara/Case 
ameazada Vulnerable En perigo 

crítico 
En perigo 

de extinción 

NE/NA K/DD I/LC PE/AnexoVI R/NT/AnexoIV V/AnexoII CR PE/E 

 

Grupo Nome científico Libro Rojo RD 
139/2011 

RD 
167/2011 

Lei 
42/2007 VALORACIÓN 

P
E

IX
E

S
 Alosa alosa V  V Anexo II  

Alosa fallax V   Anexo II  
Anguilla anguilla V     
Atherina boyeri NA     
Chelon labrosus NA     

P
E

IX
E

S
 

Dicentrarchus labrax NA     
Liza ramada NA     
Mugil cephalus NA     
Petromyzon marinus V  V Anexo II  
Platichthys flesus NA     
Pomatoschistus microps NA     
Pomatoschistus minutus NA     
Salmo salar V   Anexo II  
Salmo trutta V     

A
N

FI
B

IO
S

 
Alytes obstetricans NT PE    
Bufo bufo LC     
Bufo calamita LC PE    
Chioglossa lusitanica VU V V Anexo II  
Discoglossus galganoi LC PE V Anexo II  
Hyla arborea NT PE V   
Lissotriton boscai  PE V   
Lissotriton helveticus  PE    
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Grupo Nome científico Libro Rojo RD 
139/2011 

RD 
167/2011 

Lei 
42/2007 VALORACIÓN 

Rana iberica VU PE V   
Rana perezi LC   Anexo VI  
Rana temporaria NA PE  Anexo VI  
Salamandra salamandra VU  V   
Triturus marmoratus LC PE    

R
E

P
TI

L
E

S
 

Anguis fragilis LC PE V   
Chalcides striatus LC PE    
Coronella austriaca LC PE    
Coronella girondica LC PE    

R
E

P
TI

LE
S

 

Lacerta schreiberi NT PE  Anexo II  
Malpolon monspessulanus LC     
Natrix maura LC PE V   
Natrix natrix LC PE V   
Podarcis bocagei LC     
Timon lepidus  PE V   
Vipera seoanei LC     

A
V

E
S

 

Accipiter gentilis NE PE    
Accipiter nisus NE PE    
Acrocephalus arundinaceus NE PE    
Acrocephalus scirpaceus NE PE    
Actitis hypoleucos NE PE    
Aegithalos caudatus NE PE    
Alauda arvensis NE     
Alca torda NE PE    
Alle alle NE     
Anas acuta VU     
Anas clypeata NT     
Anas crecca VU  E   
Anas strepera LC     
Anthus petrosus NE PE    
Anthus pratensis NE PE    
Apus apus NE PE    
Ardea cinerea NE PE    
Arenaria interpres  PE    
Asio flammeus NT PE    

A
V

E
S

 

Athene noctua NE PE    
Aythya ferina NE     
Aythya fuligula NE     
Aythya marila NE PE    
Aythya nyroca CR EP    
Botaurus stellaris CR  E   
Branta leucopsis NE PE    
Bubulcus ibis NE PE    
Bucephala clangula NE PE    

Grupo Nome científico Libro Rojo RD 
139/2011 

RD 
167/2011 

Lei 
42/2007 VALORACIÓN 

Burhinus oedicnemus NT  E   
Buteo buteo NE PE    
Calidris alba NE PE    
Calidris alpina NE PE    
Calidris canutus NE PE    
Calidris ferruginea NE PE    
Calidris maritima NE PE    
Calidris minuta NE PE    
Caprimulgus europaeus NE PE    
Carduelis cannabina NE     
Carduelis carduelis NE     
Carduelis chloris NE     
Carduelis spinus NE PE    
Certhia brachydactyla NE PE    
Cettia cetti NE PE    
Charadrius alexandrinus VU  V   
Charadrius hiaticula NE PE    

A
V

E
S

 

Ciconia ciconia NE PE    
Circus cyaneus NE PE V   
Circus pygargus VU V V   
Cisticola juncidis NE PE    
Clamator glandarius NE PE    
Clangula hyemalis NE     
Columba livia NE     
Columba palumbus NE     
Corvus corax NE     
Corvus corone NE     
Coturnix coturnix DD     
Cuculus canorus NE PE    
Delichon urbica NE     
Dendrocopos major  PE    
Egretta garzetta NE PE    
Emberiza cia NE PE    
Emberiza cirlus NE PE    
Emberiza citrinella NE PE    
Emberiza schoeniclus NE PE    
Erithacus rubecula NE PE    
Falco peregrinus VU PE  Anexo IV  
Falco subbuteo NT PE    
Falco tinnunculus NE PE    
Fratercula arctica NE     
Fringilla coelebs NE     
Fringilla montifringilla NE PE    

A V E SFulica atra NE     
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Grupo Nome científico Libro Rojo RD 
139/2011 

RD 
167/2011 

Lei 
42/2007 VALORACIÓN 

Fulmarus glaciaris  PE    
Galerida cristata  PE    
Gallinago gallinago   V   
Gavia arctica NE PE    
Gavia immer VU PE    
Gavia stellata NE PE    
Haematopus ostralegus  PE V   
Hippolais polyglotta  PE    
Hirundo rustica  PE    
Hydrobates pelagicus VU PE    
Ixobrychus minutus I PE  Anexo IV  
Lanius collurio  PE    
Lanius meridionalis  PE    
Larus canus  PE    
Larus marinus  PE    
Larus melanocephalus  PE    
Larus minutus  PE    
Limosa lapponica  PE    
Limosa limosa  PE    
Locustella naevia  PE    
Lullula arborea  PE    
Melanitta fusca NE     
Melanitta nigra NE     
Mergus serrator NE     

Milvus milvus EN EP E   

A
V

E
S

 

Motacilla alba NE PE    
Motacilla cinerea NE PE    
Motacilla flava NE PE    
Netta rufina VU     
Numenius arquata EN  E   
Numenius phaeopus NE PE    
Oceanodroma leucorhoa  PE    
Oenanthe oenanthe NE PE    
Oriolus oriolus NE PE    
Parus ater NE     
Parus caeruleus NE     
Parus cristatus NE     
Parus major NE PE    
Passer domesticus NE     
Passer montanus NE     
Phalacrocorax aristotelis  V V   
Phalacrocorax carbo NE     
Philomachus pugnax NE PE    

Grupo Nome científico Libro Rojo RD 
139/2011 

RD 
167/2011 

Lei 
42/2007 VALORACIÓN 

Phoenicurus ochruros NE PE    
Phylloscopus collybita NE PE    
Phylloscopus ibericus  PE    
Pica pica NE     
Plectrophenax nivalis NE PE    
Pluvialis squatarola NE PE    
Prunella modularis NE PE    
Puffinus gravis  PE    

A
V

E
S

 

Puffinus griseus  PE    
Puffinus mauretanicus CR EP E   
Puffinus puffinus EN V    
Pyrrhula pyrrhula NE PE    
Rallus aquaticus NE     
Recurvirostra avosetta LC PE    
Rissa tridactyla VU PE V   
Saxicola torquata NE PE    
Scolopax rusticola NE  V   
Serinus serinus NE     
Somateria mollissima NE     
Stercorarius skua NE PE    
Sterna albifrons NT PE    
Sterna caspia NE PE    
Sterna paradisaea NE PE    
Streptopelia turtur VU     
Strix aluco NE PE    
Sturnus unicolor NE     
Sturnus vulgaris NE     
Sula bassana NE     
Sylvia atricapilla NE PE    
Sylvia borin NE PE    
Sylvia communis NE PE    
Sylvia melanocephala  PE    

Sylvia undata NE PE    

Tachybaptus ruficollis NE PE    

A
V

E
S

 
Tadorna ferruginea CR PE    
Tringa erythropus NE PE    
Tringa nebularia NE PE    
Tringa ochropus NE PE    
Tringa totanus VU PE    
Troglodytes troglodytes NE PE    
Turdus iliacus NE     
Turdus merula NE     
Turdus philomelos NE     
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Grupo Nome científico Libro Rojo RD 
139/2011 

RD 
167/2011 

Lei 
42/2007 VALORACIÓN 

Turdus pilaris NE     
Tyto alba NE PE    
Upupa epops NE PE    
Uria aalge CR  E   
Vanellus vanellus LC  E   

M
A

M
ÍF

E
R

O
S

 

Apodemus sylvaticus LC     
Arvicola sapidus VU     
Balaenoptera acuturostrata  V    
Balaenotpera borealis  V    
Balaenoptera musculus  V    
Balaenoptera physalus  V    
Crocidura suaveolens NA     
Erinaceus europaeus LC     
Eubalaena glacialis  EP    
Globicephala macrorhynchus  V    
Grampus griseus  PE    
Hyperoodon ampullatus  PE    

M
A

M
ÍF

E
R

O
S

 

Kogia breviceps  PE    
Lepus granatensis NA     
Lutra lutra LC PE  Anexo II  
Megaptera novaeangliae  V    
Mesoplodon densirostris  PE    
Microtus agrestis LC     
Mustela nivalis LC     
Myotis daubentonii LC PE    
Neomys anomalus LC     
Oryctolagus cuniculus VU     
Phoca vitulina    Anexo II  
Phocoena phocoena  V V Anexo II  
Physeter macrocephalus  V    
Pipistrellus pipistrellus LC PE    
Plecotus auritus I PE    
Pseudorca crassidens  PE    
Rhinolophus ferrumequinum NT V V Anexo II  
Rhinolophus hipposideros NT PE V Anexo II  
Sorex coronatus      
Sorex granariuss      
Sorex minutus NA     
Stenella coeruleoalba  PE    
Sus scrofa NA     
Talpa occidentalis LC     
Tursiops truncatus  V V Anexo II  

Vulpes vulpes LC     

Grupo Nome científico Libro Rojo RD 
139/2011 

RD 
167/2011 

Lei 
42/2007 VALORACIÓN 

MAM. Ziphius cavirostris  PE    
 

FONTE: Elaboración propia 

Con respecto a estas especies, faise necesario avaliar a incidencia do Plan sobre elas, para 

evitar a degradación do medio e a súa desaparición. 
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3.2.2.2 HÁBITATS DE INTERESE PARA A CONSERVACIÓN: 

Por outra banda, tal e como se mostra no apartado de vexetación, no municipio de Culleredo 

existen diversos hábitats catalogados coma de interese comunitario (4030, 9260, 4090) ou 

prioritario (Praderías litorais de Zostera Noltii*, 91EO*, 4020*), na Directiva 92/43/CEE; aínda 

que a maior parte dos clasificados coma de carácter prioritario, atópanse parcialmente 

alterados pola presenza de especies foráneas. 

ILUSTRACIÓN 26: VEXETACIÓN DE RIBEIRA NO RÍO VALIÑAS E MATOGUEIRA NO MONTE XALO 

 

 

Na seguinte imaxe móstrase situación destes hábitats de interese comunitario (en verde) e 

prioritario (en vermello). 

 

ILUSTRACIÓN 27: HÁBITATS DE INTERESE COMUNITARIO E PRIORITARIO EN CULLEREDO 

 
FONTE: Ministerio de Medio Ambiente, Rural e Mariño 
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3.2.3 ESPAZOS DE INTERESE NATURAL 
Os espazos de interese natural son unha parte do territorio da terra que se encontra 

escasamente modificada pola acción do home e que polas súas singularidades son 

merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores naturais. 

Polo tanto, no concello de Culleredo, deberiamos incluír como espazos de interese natural, os 

seguintes:  

 A Ría do Burgo 

 Os Montes do Xalo: en concreto, “O Petón do Xalo”, punto de interese xeolóxico. 

Trátase dun afloramento rochoso do macizo granodiorítico, que se atopa a 513 m. de 

altitude no punto máis alto do Monte Xalo, que é considerada unha gran reserva 

ecolóxica do Concello 

 As cuncas hidrográficas do río Mero e Valiñas. 

 

3.2.4 ESPAZOS DE INTERESE PAISAXÍSTICO 
Os espazos de interese paisaxístico (EIP) son zonas sobresaíntes pola súa excepcionalidade 

ou singularidade física, que incluso teñen incidencia no imaxinario colectivo. Polo que se pode 

dicir que son fitos configuradores da paisaxe. 

Nestes espazos, os concellos deben valorar o impacto visual das construcións que pretendan 

autorizar, ademais de efectuar operacións de mellora ambiental ou paisaxística dos elementos 

que desfiguren os seus trazos. 

Os espazos con valores paisaxísticos a protexer no concello de Culleredo son: 

 A Ría do Burgo: reflectida no POL, coma de categoría de núcleos de identidade do 

litoral (NIL); xa que constitúe un referente de identidade urbana e territorial. 

 Os Montes do Xalo: en concreto “O Petón Do Xalo” 

 O sistema Valiñas-Mero: no que se inclúe a propia rede hidrolóxica, a súa vexetación de 

ribeira, os núcleos do entorno, así como os prados e cultivos que os rodean. 

 

3.2.5 ESPAZOS DE INTERESE CULTURAL 
Dentro do concello de Culleredo, destacan unha serie de elementos do patrimonio que polo 

seu especial valor e situación, adquiren especial relevancia. 

Dentro dos xacementos arqueolóxicos destacan: 

 As mámoas de A Zapateira e as do linde occidental e sur do concello; 

 Os Castros: de Alvedro, Sésamo, Castro de San Cosme, Castelo, Castro de Donepedre 

e Rutis.   

Con respecto aos elementos do patrimonio arquitectónico e etnográfico significamos: 

 A Torre de Celas (BIC) e Reitoral de Celas 

 Camiño Inglés de Santiago 

 Os núcleos rurais tradicionais de Rumbo, Outeiro de Arriba (Sésamo) e de Conduzo 

 A igrexa de Santo Estevo de Tarrío 

 A Ponte medieval e a igrexa de Santiago no Burgo 

 A Ermida de San Cosme 

 As villas urbanas de Vilaboa: Villa Melania, Villa Lucinda, Pazo de Vilaboa, Villa Celina, 

Villa Belso, e Casa dos Ramallal 

 Os muíños e canastros. 

As Directrices de Ordenación do Territorio Galego (DOT) definen determinacións específicas 

para a Torres de Celas coma para o Camiño Inglés de Santiago, o que será tido en conta á 

hora realizar o planeamento. 

3.2.6 RECURSOS NATURAIS E PRODUTIVOS 
Os recursos naturais e produtivos, son aqueles bens materiais e servizos que proporciona a 

natureza sen alteración por parte do ser humano; e que son valiosos para as sociedades 

humanas por contribuír ao seu benestar e desenvolvemento de xeito directo (materias primas, 

minerais, alimentos) ou indirecta (servizos ecolóxicos indispensables para a continuidade da 

vida no planeta).  
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O concello de Culleredo conta cos seguintes recursos naturais e produtivos: 

3.2.6.1 RECURSO FORESTAL 

A superficie forestal do municipio de Culleredo supera a metade da súa área; sendo, o 6% de 

propiedade municipal, e un 3% de man común. Caracterízase, de xeito xeral, por ser áreas 

con fortes pendentes e, algunhas delas, presentan unha delgadeza excesiva do solo e/ou 

unha orientación inadecuada; polo que non son aproveitables para a actividade agrícola. 

Na actualidade, o 80% dos montes de Culleredo, atópanse arborados; empregándose, para as 

repoboacións, fundamentalmente, o eucalipto; con presenza de piñeiro. O que indica que, 

hoxe por hoxe, este sector ten certa importancia; aínda que non existen, na área, industrias de 

transformación de materia prima nin explotacións doutro tipo de especies (en concreto, 

frondosas autóctonas), a excepción do caso do monte en man común de Celas, onde se 

reserva un 6% da superficie a estas frondosas, con obxectivos protectores e paisaxísticos. 

A ameaza directa máis importante deste recurso, son os incendios forestais; aínda que, 

Culleredo non se atopa incluído en ningunha ZAR (Zona de Alto Risco de incendios). 

 

3.2.6.2 RECURSO AGROPECUARIO 

O municipio de Culleredo ten unha tradición agrograndeira moi importante (fundamentalmente, 

agrícola), debido ás boas características climatolóxicas e edafolóxicas do municipio; 

principalmente na área da Veiga do Valiñas; polo que, se considera, o recurso agropecuario 

como un dos máis importantes no concello. 

Na actualidade, este sector atópase en regresión, de xeito que as producións xeradas teñen, 

como fin, o autoconsumo. Un dos motivos do abandono do sector primario débese á que, para 

que unha explotación agrícola ou gandeira sexa rendible, require dunha superficie importante 

e, as propiedades en Culleredo están excesivamente fragmentadas, xa que non se levou a 

cabo ningunha concentración parcelaria. 

 

3.2.6.3 RECURSO PESQUEIRO - MARISQUEIRO 

O recurso pesqueiro – marisqueiro, na Ría do Burgo, ten unha longa tradición no municipio. 

Nas últimas décadas este sector foi perdendo peso debido, entre outros motivos, á 

contaminación das augas, provocada polos usos industriais do seu entorno e a desinterese, 

ata hai poucos anos, pola calidade das súas augas, o que derivou en paros regulamentarios 

habituais e ao potenciamento do furtivismo. Por todo isto, actualmente, unha produción 

pesqueira e marisqueira importante e de calidade, na Ría do Burgo, é inviable. 

 

3.2.6.4 RECURSO EÓLICO 

No sur do municipio de Culleredo, localízase a Área de Desenvolvemento Eólico (ADE), de 

Pedrouzos. Esta área correspóndese co entorno do Monte Xalo, de valores paisaxísticos e 

ambientais moi destacables. 

Neste entorno atópase proxectado o Parque Eólico Xalo (45 MW), con 10 aeroxeradores 

Gamesa-128, promovido pola empresa Aldesa Energías Renovables de Galicia S.L. Na 

actualidade, a instalación eólica superou a fase de información pública da solicitude de 

autorización administrativa, da declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade 

de urxente ocupación que iso implica, a aprobación do proxecto de execución, do proxecto 

sectorial de incidencia supramunicipal e do estudio de impacto ambiental. 

 

3.2.6.5 RECURSO HIDROLÓXICO 

O concello de Culleredo non posúe ningún tramo catalogado como de interese hidroeléctrico; 

polo que non ten ningunha explotación semellante. En canto ao recurso hidrolóxico 

aproveitado, na actualidade, correspóndese coas captacións de auga existentes no Monte 

Xalo 
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3.2.6.6 RECURSO XEOLÓXICO 

A maior parte da superficie de Culleredo ten, como rocha nai, a granodiorita precoz e tardía; 

presentando, na área máis leste, xistos; que foron empregadas, todas elas, dende sempre, 

para as construcións. 

Nos terreos do municipio, existen concesións de explotación do carbón e granito, autorizacións 

de aproveitamento de augas minerais e termais e permisos de investigación; que, hoxe por 

hoxe, aínda non se atopan en funcionamento. Debido aos impactos desta industria 

(paisaxísticos, naturais, turísticos, etcétera), fai que deban considerarse certos factores, en 

determinadas áreas, para acadar unha protección dos valores inherentes ao territorio. 

 

3.2.6.7 RECURSO NATURAL E PAISAXÍSTICO 

A área do Monte Xalo constitúese como un recurso ambiental, natural e paisaxístico de 

importancia metropolitana; debido á súa elevación, aos hábitats presentes; á boa disposición 

para levar a cabo deportes no seu entorno; e á súa proximidade con respecto á Coruña, que 

fai que sexa accesible para milleiros de usuarios potenciais. 

Ademais, no municipio existen roteiros verdes que percorren áreas de importancia natural e 

paisaxística, como o do Rego das Xesteiras ou o do Rego do Trabe, que desemboca nos 

muíños de Acea de Ama. 

Por todo isto, conclúese que Culleredo ten un potencial recurso natural, paisaxístico e de ocio 

moi importante. 

3.3 RELACIÓN COS PLANS, PROGRAMAS E ESTRATEXIAS VIXENTES 

O Plan vese afectado por outros plans e programas que actúan sobre o territorio, debéndose 

analizar a relación entre eles e o planeamento a desenvolver para garantir a súa coherencia.

 

3.3.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT) 
As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) dan cumprimento ao mandato da Lei 

10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do territorio de Galicia, que establece os 

obxectivos e instrumentos mediante os cales se desenvolverá a ordenación territorial da 

Comunidade Autónoma, co obxectivo de “favorecer a utilización racional do territorio galego e 

protexer o medio natural, mellorar a calidade de vida e contribuír ao equilibrio territorial, regula 

os diferentes instrumentos de ordenación do territorio, o seu contido e relación de 

interdependencia así como as canles procedementais para a súa elaboración e réxime de 

vixencia, modificación e revisión”. Entón, a Lei define unha serie de instrumentos entre os 

cales están as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT). 

Deste xeito, as Directrices teñen como finalidade básica “definir un modelo territorial para 

Galicia que permita orientar as actuacións sectoriais, dotándoas de coherencia espacial e das 

referencias necesarias para que se desenvolvan de acordo cos obxectivos xerais da política 

territorial de Galicia, conformando unha acción de goberno coordinada e eficaz”. Así, as 

Directrices de Ordenación do Territorio son a ferramenta que orienta e facilita o planeamento e 

desenvolvemento do territorio galego mediante a definición dun novo modelo territorial capaz 

de encarar o futuro e incorporar criterios de sustentabilidade, e dunha serie de normas e 

criterios que constitúan un marco xeral de referencia que coordine e compatibilice as distintas 

actuacións no territorio. 

Neste novo modelo cobra importancia a denominada Rexión Urbana Ártabra coma unha das 

áreas de maior proxección da Comunidade Autónoma polo seu dinamismo, competitividade, 

recursos e oportunidades. Este espazo, pilotado polas cidades da Coruña e Ferrol, funcionará 

como conector entre os sistemas urbanos do Atlántico e do Cantábrico, revelando un 

importante potencial tanto portuario coma industrial (especialmente nos sectores da enerxía, a 

construción e reparación naval, a confección e a metalurxia). 
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Culleredo inxírese nesta rexión de clara vocación supramunicipal participando do continuo 

urbano metropolitano da Coruña. O novo planeamento desenvolvido deberá asumir as 

determinacións especificadas nas Directrices de Ordenación do Territorio, mantendo os seus 

principios e criterios e sendo coherente co que nelas se establece. A mellora das 

infraestruturas de comunicación (Vía Ártabra, Terceira Rolda, alta velocidade ferroviaria, 

aeroporto, etcétera), a protección de espazos de interese ambiental da Rexión (Ría, monte 

Xalo, etcétera), o desenvolvemento das funcións industriais e terciarias, e, en xeral, a lectura 

supramunicipal do termo, serán elementos estratéxicos esenciais a valorar na formulación do 

novo Plan. 

A coherencia da alternativa seleccionada coas determinación das Directrices de Ordenación 

do Territorio (DOT) será analizada no apartado 10 do presente Informe. 

3.3.2 PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL DE GALICIA (POL) 
O obxecto do Plan de Ordenación do Litoral (POL) é establecer os criterios, principios e 

normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de 

perdurabilidade e sostibilidade, así como prover da normativa necesaria para garantir a 

conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras. 

Aínda que o POL non clasifica nin cualifica o solo, establece unha serie de estudos, 

valoracións e normas que facilitan a ordenación municipal dentro do contexto xeral. 

O POL define un área dentro dos límites municipais do concello de Culleredo, recollida na súa 

cartografía, que “abranguen as planicies costeiras e abas ou montes de transición situados 

tras a fronte litoral nas cales, na maioría das ocasións, se poden atopar asentamentos ligados 

visualmente ou funcionalmente ás paisaxes litorais”. 

Así mesmo, o POL define a Ría do Burgo e o curso o Río Mero ata o encoro de Cecebre coma 

“un dos elementos máis importantes para a articulación territorial do agregado metropolitano 

da Coruña, cumprindo importantes funcións ecolóxicas, ambientais, paisaxísticas, culturais e 

de lecer e recreo”, encóntrase a devandita Ría catalogada coma “Unidade Paisaxística”. Do 

mesmo xeito, o POL define coma un “Núcleo de Identidade Litoral (NIL)” ao núcleo de O Burgo 

(nº24), dentro da Unidade de Paisaxe “Esteiro do Mero” (D1_Paisaxes de estuario) no sector 

da Ría da Coruña. 

ILUSTRACIÓN 28: NÚCLEOS DE IDENTIDADE LITORAL DO ENTORNO DE CULLEREDO 

 
FONTE: Plan de Ordenación do Litoral 

Ademais, de xeito concreto, o POL establece uns criterios para o desenvolvemento de dous 

ámbitos de solos urbanos non consolidados en A Corveira e Fonteculler, polo que o Plan 

deberá atender os principios establecidos para a ordenación de ditos solos. 

O Plan contará cun Anexo Xustificativo do cumplimento do POL na súa Memoria Xustificativa. 

3.3.3 PLAN DIRECTOR DO AEROPORTO DA CORUÑA 
Foi aprobado por Orde do Ministerio de Fomento de 31 de xullo de 2.001 (BOE nº220, de 8 de 

agosto), delimitando unha zona de servizo aeroportuaria que, con posterioridade, ao 

detectarse erros nas coordenadas UTM publicadas, foi aprobada a Orde do Ministerio de 

Fomento de 1 de marzo de 2.004, pola que se modificaba a definición numérica das 

coordenadas que delimitan a zona de servizo. (BOE nº56, de 5 de marzo). 
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Neste plan márcanse, as servidumes acústicas, modificadas por resolución do Secretario de 

Transportes do Ministerio de Fomento, a 6 de outubro de 2.006, para o escenario de 2.004. 

E engade que os plans xerais de ordenación urbana calificarán os aeroportos e a súa zona de 

servizo como sistema xeral aeroportuario, o cal se desenvolverá a través dun plan especial. 

Así mesmo, as obras que se realicen no ámbito do aeroporto por AENA non estarán sometidas 

aos actos de control preventivo municipal. 

 

3.3.4 PLAN DE MOBILIDADE E ORDENACIÓN VIARIA ESTRATÉXICA 2010-2015 
(PLAN MOVE) 
O Plan MOVE foi presentado pola Xunta no ano 2009, substitúendo ó Plan Director de 

Estradas do ano 2.008. 

O Plan articúlase en torno ás seguintes liñas básicas: 

 “Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción 

estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da economía e 

ao benestar dos cidadáns. 

 Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo o 

acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con carácter 

equitativo, universal e global. 

 Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenrolo económico coa 

preservación do medio ambiente. 

 Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas e dos 

usuarios.” 

e os seguintes obxectivos: 

 “Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior 

e a conexión entre os principais eixos interiores. 

 Adecuar o transporte nos medios urbanos, mellorando a accesibilidade dos diferentes 

ámbitos funcionais do territorio dende unha perspectiva metropolitana. 

 Garantir que o 80% da poboación se sitúe a menos de 10 minutos dunha Vía de Altas 

Prestacións (VAP). 

 Mellorar a seguridade viaria, reducindo nun 50% o número de vítimas de accidentes de 

circulación nas estradas galegas no horizonte do ano 2013. 

 Elevar o investimento en mantemento, xestión e conservación da rede ao 3% do seu 

valor patrimonial. 

 Flexibilizar o sistema de peaxes nas autoestradas galegas atendendo a criterios de 

coherencia, globalidade, progresión e universalidade. A peaxe non debe ser unha 

barreira para a mobilidade das persoas en Galicia. 

 Fomentar o emprego de sistemas de transporte alternativos ao vehículo privado, a 

través da implantación de aparcadoiros disuasorios nos contornos das cidades, así 

como de itinerarios peonís e ciclistas.” 

Este Plan plantexa un novo enfoque que observando a rede como un sistema único e establecendo 

una nova clasificación funcional da rede da Comunidade Autónoma que organice o sistema en: 

 Vías de Altas Prestacións (VAPs) (autopistas, autovías, corredores e vías para 

automóbiles) 

 Vías Estruturantes convencionais que vertebran o territorio en primeira instancia cun 

criterio coherente e racional 

 Vías Complementarias que completan a vertebración garantindo a accesibilidade ao 

resto de asentamentos de poboación 

 Rede Local que garante a accesibilidade terminal. 

O Plan MOVE tamén analiza e diagnostica os problemas do tráfico, localizando atrancos no 

ámbito entorno ao Eixo Atlántico e nas áreas metropolitanas. O Plan MOVE sinala coma 

solucións completar e mellorar a conectividade destas redes co fin de aumentar a súa 

capacidade e diversificar os tráficos, rasí coma establecer actuacións de apoio que favorezan 

a complementariedade do vehículo privado co transporte público.  
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3.3.5 PLAN SECTORIAL EÓLICO 
No caso do concello de Culleredo, no que respecta ó plan eólico, existe unha área de 

investigación que recolle a marxe sur do termo municipal, e que se denomina Pedrouzos, 

cunha potencia asignada de 15 MW, da empresa Easa. 

Na actualidade, está proxectado nesa ADE o Parque Eólico Xalo, de 45 MW de potencia e 10 

aeroxeradores G 128, pertencente á empresa Aldesa Energías Renovables de Galicia S.L. 

3.3.6 PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE GALICIA (2010-2020) 
Á luz da Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia, elabórase o Plan de Xestión 

de Residuos Urbanos de Galicia PXRUG 2010-2020, co fin de dar cumprimento aos 

obxectivos de dita Lei de mellora da calidade de vida da cidadanía e mellora da protección do 

medio ambiente. Deste xeito, o PXRUG 2010-2020 “establece as bases para impulsar a 

xestión de residuos urbanos en Galicia cara un novo escenario máis sostible e acorde coa 

xerarquía de residuos marcada pola normativa, facendo especial fincapé na prevención e a 

valorización dos residuos”. 

O PXRUG 2010-2020, entón, recolle os obxectivos definidos por esta lexislación e establece 

novos marcos, facendo fincapé na prevención, na recollida selectiva da fracción orgánica e no 

incremento tanto da cantidade como na calidade do resto de recollidas. 

Así, o PXRUG 2010-2020 establece unha serie de obxectivos: 

 Estabilizar e reducir a produción de residuos en Galicia, en canto ao peso pero tamén 

en volume, diversidade e perigo, separando a produción de residuos do crecemento 

económico 

 Fomentar a recollida selectiva en orixe, como estratexia para obter materiais de 

calidade que teñan saída no mercado da reciclaxe 

 Potenciar a xestión/recollida en orixe da fracción orgánica dos residuos Municipais 

 Potenciar as recollidas comerciais en orixe 

 Potenciar o mercado da reciclaxe 

 Garantir a complementariedade de modelos 

 Acomodar o Sistema de xestión de residuos ao sistema de xestión urbana, como un 

elemento máis, interrelacionado con outros como a xestión do espazo público, a 

mobilidade, o ruído, etcétera. 

 Previr a contaminación do solo e rexenerar os solos degradados 

que son desenvolvidos a través de dez liñas estratéxicas coas súas respectivas accións. 

3.3.7 PLAN SECTORIAL DA REDE VIARIA DE A CORUÑA, ARTEIXO, CULLEREDO, 
CAMBRE E OLEIROS 
Foi aprobado provisionalmente con data de 9 de xullo de 2.001 pola Dirección Xeral de Obras 

Públicas, e con data de 12 de xullo de 2.001 pola Dirección Xeral de Urbanismo.  

O Consello da Xunta acordou declarar o devandito plan como de incidencia supramunicipal a 

19 de xullo de 2.001. 

Ós efectos de adaptación do Planeamento Municipal, as infraestruturas que derivan do Plan 

Sectorial terán a consideración de Sistema Xeral de Comunicacións. 

3.3.8 PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA (2010-2015) 
Este Plan xorde ante a necesidade de revisar e actualiza-lo Plan de Saneamento de 1994 para 

axeitalo á realidade actual. Tanto o primitivo Plan como este teñen como primeiro obxectivo o 

cumprimento da Directiva Europea 91/271 de 21 de maio de 1991 sobre o tratamento das 

augas residuais urbanas. 

Neste plan defínense as actuacións a realizar nas aglomeracións urbanas: melloras nas redes 

de colectores existentes (incluídas as redes de pluviais) e actuacións nas novas redes de 

colectores; o que tensen en conta a hora de realizar o planeamento do concello. 

3.3.9 PLAN AGUA (2010-2025) 
O Plan Auga xorde ante a necesidade de dispor dunha ferramenta de xestión e ordenación do 

abastecemento na Comunidade Autónoma Galega e de definir a política a seguir en materia 

de augas para abastecemento, acorde coas novas tendencias e os novos requisitos legais 

establecidos principalmente na Directiva Marco da Auga (2000/60/CE) e no Real Decreto 

140/2003 polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo 

humano.  
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Ao longo da participación pública e do período de consultas previsto na Lei 9/2006 sobre 

efectos de determinados plans e programas sobre o medio ambiente, púxose de manifesto a 

necesidade de recoller, no Plan Auga, as actuacións necesarias para o reforzo do sistema de 

abastecemento asociado ao encoro de Cecebre, en períodos de seca. É este apartado o que 

afecta ao concello de Culleredo, xa que é do encoro de Cecebre, do que se abastece. 

3.3.10 PLAN TERRITORIAL DE EMERXENCIA DE GALICIA 2009, PLATERGA 
En virtude da norma básica de Protección Civil aprobada o 24 de abril de 1992, polo Real 

decreto 407/1992, publicado no BOE do 1 de maio de 1992 e tendo tamén en conta a Lei 

2/1985, do 21 de xaneiro, sobre Protección Civil, redactouse o primeiro PLATERGA (aprobado 

por resolución de 11 e outubro de 1994 e publicado por última vez como Anexo I do Decreto 

56/2000, de 3 de marzo). Coa aprobación, no ano 2007, do texto da nova Lei 5/2007, do 7 de 

maio de 2007 (publicado no D.O.G. Nº 94, do 16 de maio de 2007), de Emerxencias de 

Galicia, faise necesaria a actualización do Plan Territorial de Emerxencias de Galicia. 

O PLATERGA é un documento técnico que ten como fin actuar como marco orgánico-

funcional para a planificación das actuacións, xestión das emerxencias e mecanismo de 

coordinación entre as distintas Administracións públicas implicadas e destas cos particulares, 

do mesmo modo establece as instrucións a levar a cabo para permitir a mobilización dos 

recursos humanos e materiais necesarios para a protección de persoas e bens. 

O obxectivo fundamental do PLATERGA é obter a máxima protección para as persoas, medio 

ambiente e os bens que resulten ou poidan resultar afectados en calquera situación de 

emerxencia e planificar as actuacións co fin de poder dar unha resposta rápida e eficaz ante 

calquera das ditas emerxencias no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Polo que, este documento comprende un conxunto de normas e procedementos de actuación 

que constitúen o sistema e dispositivo de resposta das administracións públicas fronte a 

calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito territorial da Comunidade 

Autónoma de Galicia, entendendo como emerxencia a estes efectos aquela emerxencia non 

ordinaria, é dicir, aquela que supera a capacidade de resposta dos dispositivos habituais de 

atención a emerxencias, e que non precisa, polo tanto, das medidas adicionais e 

extraordinarias que supoñen a activación do Plan. 

No PLATERGA, ademais, determínase a estrutura xerárquica e funcional dos organismos 

chamados a intervir, establecéndose o sistema de coordinación dos medios e recursos 

utilizables tanto públicos como persoais, para a prevención e actuación ante situacións de 

risco, definindo as condicións que caracterizan cada nivel de gravidade e os mecanismos de 

integración dos distintos plans de ámbito superior. 

3.3.11 PLADIGA 2012 (PLAN DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS 
FORESTAIS DE GALICIA) 
O PLADIGA 2012 (Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia) ten 

por obxecto o establecemento da organización e do procedemento de actuación para facer 

fronte aos Incendios Forestais dentro do territorio galego, e permitir, no seu caso, unha 

coordinación e actuación conxunta dos diversos Servizos e Administracións implicadas na loita 

contra o lume. 

A elaboración do PLADIGA dá resposta ao disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril de Prevención 

e defensa contra os incendios forestais de Galicia, á Lei 2/1985 sobre Protección Civil, á Lei 

5/2007 de 7 de maio de Emerxencias de Galicia, ao PLATERGA e ao Plan Especial de 

Emerxencias por Incendios Forestais. 

O obxectivo xeral do PLADIGA é reducir ao mínimo os danos ecolóxicos, económicos e sociais 

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

dispoñibles. 

Ademais, presenta uns obxectivos de control, de establecemento anual e que se deben aplicar 

en todo o territorio galego; uns obxectivos complementarios, referentes a cuestións 

fundamentais para o desenvolvemento da loita contra os incendios forestais; así como uns 

obxectivos específicos, que son concretos, establecidos anualmente polo Plan, e que deben 

ser acadados cada ano. 
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3.3.12 AXENDA 21 
A Axenda 21 é un programa para desenvolver a sostibilidade a nivel planetario, aprobado por 

173 gobernos na Conferencia das Nacións Unidas (ONU) sobre Medio Ambiente e 

Desenvolvemento, celebrada en Río de Xaneiro en 1992. Abarca aspectos económicos, 

sociais e culturais, así como relativos á protección do Medio Ambiente. No capítulo 28 anima 

ás comunidades locais a crear a súa propia versión: unha Axenda 21 Local. 

O Consorcio das Mariñas abrangue os concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, 

Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada; está a implantar a Axenda 21 propia, co obxectivo 

de acadar o desenvolvemento sostible dende un punto de vista económico, social e ambiental 

dos nove concellos nos que se desenvolve. 

Nesta Axenda 21 do Consorcio das Mariñas establécense unha serie de liñas estratéxicas 

cuns plans de actuacións e proxectos a levar a cabo para seren acadadas, algúns dos cales 

son de aplicación no concello de Culleredo. 

O Plan considerará estas liñas estratéxicas e formulará un planeamento sostible en 

consonancia con elas. 

Na seguinte táboa reflíctense as liñas estratéxicas, e os proxectos que as desenvolven, que 

teñen repercusión no municipio de Culleredo. 
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TÁBOA 10: ACTUACIÓN EN CULLEREDO DA AXENDA 21 DO CONSORCIO DAS MARIÑAS

Variable Liña estratéxica Plan de actuación Denominación do proxecto 
Prioridade 

Nivel 
1 

Nivel 
2 

Mobilidade 
Mellora das infraestruturas 
viarias e dos servizos de 
transporte 

Mellora das infraestruturas da rede viaria da A.M. de A Coruña Ampliación e reconversión da rede viaria   
Aumento da seguridade viaria   

Plan de mobilidade sostible para a A.M de A Coruña Plan de mobilidade sostible para a A.M de A Coruña   

Mellora do transporte público e das súas infraestruturas Mellora das conexións de transporte público   
Optimización e mellora das infraestruturas de transporte público   

Fomento da mobilidade non motorizada e do uso racional do vehículo privado Creación e xestión de sendas peonís e carrís bici   

Infraestruturas 
e servizos Mellora das telecomunicacións 

Mellora das telecomunicacións 

Expansión da cobertura da rede de telefonía móbil, especialmente nas zonas 
máis rurais e illadas deste territorio   

Expansión da cobertura da rede da TDT, especialmente nas zonas máis 
rurais e illadas deste territorio   

Expansión da cobertura da rede de internet en banda ancha, especialmente 
nas zonas máis rurais e illadas deste territorio   

Homoxeneización dos dominios das páxinas web dos concellos abranguidos 
polo Consorcio As Mariñas   

Ampliación dos servizos públicos on-line das dependencias municipais dos 
nove concellos abranguidos polo Consorcio As Mariñas e as do propio 
Consorcio As Mariñas 

  

Acceso da sociedade ás novas tecnoloxías Creación de puntos públicos de acceso a Internet   
Formación en novas tecnoloxías   

Ciclo hídrico 

Mellora da calidade das augas 
Garantir a boa calidade das augas 

Identificación dos puntos de vertido de fecais e industriais   
Potenciar a vixilancia e control dos vertidos industriais, urbanos e agrarios 
nos ríos e encoros   

Fomento da formación, información e concienciación Realización de campañas de formación, información e concienciación sobre 
o uso e xestión da auga   

Ampliación e mellora das 
redes de abastecemento de 
auga 

Ampliación do acceso á rede municipal de abastecemento de auga potable Ampliación das redes de abastecemento de auga municipal   

Mellora dos sistemas de abastecemento 
Mellora das redes de abastecemento mediante a substitución das antigas   
Mellora dos sistemas de potabilización e de control da calidade da auga de 
abastecemento dos concellos   

Natureza Protexer e conservar a riqueza 
natural deste territorio 

Promover unha xestión sostible dos recursos naturais Declaración do Monte Xalo e da súa área envolvente coma Espazo Natural 
de Interese Local (ENIL)   

Promover o restauro dos espazos naturais degradados 

Especies autóctonas   
Corredores e itinerarios ecolóxicos   
Roteiro fluvial do Río Mero   
Restauración paisaxística das minas e pedrerías   
Saneamento integral da Ría do Burgo   
Limpeza, descontaminación e adecuación dos ríos   
Eliminación das especies invasoras   

Economía 

Desenvolvemento do sector 
agrogandeiro 

Mellora da estabilidade económica e competitividade do subsector agrogandeiro Apoio ás iniciativas de agricultura ecolóxica e de pastoreo extensivo   
Aumento da rendibilidade e diversidade das producións    
Fomento da formación, información e concienciación Medidas agroambientais en orde a evitar a contaminación da auga   

Desenvolvemento do sector 
forestal Mellora da estabilidade económica do sector forestal Implantación dunha planta de biomasa neste territorio   

Desenvolvemento do sector 
industrial e comercial Planificación e coordinación do sector industrial a nivel da A.M. Sistemas de xestión ambiental e de calidade nas industrias   

Desenvolvemento do turismo 

Establecemento dunha estratexia para a planificación, xestión e promoción conxunta 
dos recursos turísticos dos nove concellos abranguidos polo Consorcio As Mariñas 

Sinalización dos espazos de interese turístico no territorio abranguido polo 
Consorcio As Mariñas   

Diversificación da oferta turística e potenciación do sector Infraestruturas hoteleiras e hostaleiras de calidade no territorio abranguido 
polo Consorcio As Mariñas   
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Variable Liña estratéxica Plan de actuación Denominación do proxecto 
Prioridade 

Nivel 
1 

Nivel 
2 

   

Recuperación e conservación dos puntos de interese turístico do territorio 
abranguido polo Consorcio As Mariñas   

Recuperación do Camiño Inglés como parte do Camiño de Santiago   
Creación de actividades e infraestruturas destinadas a favorecer o turismo 
natural activo   

Ordenación Ordenación do territorio e 
planificación urbanística 

Deseño de ferramentas para a xestión e ordenación do territorio Aplicación de criterios de sostibilidade nos PXOM´s   
Conservación e restauro das infraestruturas municipais Eliminación do impacto visual provocado por determinadas liñas eléctricas   

Dotacións Mellora dos equipamentos e 
servizos sociais dos concellos Ampliación e mellora dos servizos sociais Creación de centros de día e residencias da 3ª idade   

Ciclo de 
materiais 

Mellora dos sistemas de 
xestión de residuos Adecuación e ampliación dos centros de xestión e tratamento de residuos 

Estudar a viabilidade da implantación dun punto limpo empresarial / 
industrial no territorio   

Estudar a viabilidade de implantar unha unidade de trituración e 
compactación para os residuos de poda e xardinería   

Enerxía Melloras enerxéticas 

Mellora das infraestruturas enerxéticas Mellora da calidade da rede eléctrica e do alumeado público nos nove 
concellos abranguidos polo Consorcio   

Redución dos niveis de consumo de enerxía 

Medidas encamiñadas á redución dos consumos enerxéticos dos 
equipamentos e dependencias municipais dos concellos do Consorcio   

Introducir criterios de arquitectura bioclimática nos edificios e equipamentos 
municipais   

Fomento do uso de enerxías renovables e menos contaminantes 

Promoción da Enerxía Solar Térmica en edificios e equipamentos municipais 
que teñen consumos significativos de auga quente   

Configuración dun parque automobilístico municipal baseado en motores de 
baixo e enerxías limpas   

Xeneralizar o uso de mecanismos ou sistemas de aforro de auga en tódalas 
dependencias públicas   

Prioridade Nivel 0: Actuación non necesaria. 

Prioridade Nivel 1: Actuación necesaria pero non prioritaria. 

Prioridade Nivel 2: Actuación prioritaria. 
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3.4 INDICADORES DE PLANEAMENTO 
A hora de estudar e diagnosticar o territorio de Culleredo dende as distintas variables 

utilizáronse unha serie de indicadores co fin de expoñer dunha forma operativa a realidade 

múltiple e complexa do concello. 

A OCDE define un indicador coma un parámetro (ou o valor derivado doutros) que permite dar 

información e describir o estado dun fenómeno mais aló do seu propio valor. A Axencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA) acota a definición de indicador ambiental coma a medida 

que pode ser usada para ilustrar e comunicar un fenómeno complexo de maneira simple, 

aportando información de evolución, tendencias e progresos ao longo do tempo. Seguindo con 

este concepto, o Ministerio de Medio Ambiente define o indicador ambiental coma “unha 

variable que foi socialmente dotada dun significado engadido ao derivado da súa propia 

configuración científica, co fin de reflectir de xeito sintético unha preocupación social con 

respecto ao medio ambiente e inxerida coherentemente no proceso de toma de decisións”. 

O Plan, dende a súas primeira fases, traballa con estas ferramentas, os indicadores de 

planeamento e ambientais, que permiten ilustrar o estado do contorno, estudar as alternativas 

e, posteriormente, realizar o seguimento do Plan unha vez entre en vigor. 

Plantéxase, entón, un conxunto limitado de indicadores que conteñen a información clave 

significativa do medio que permiten avaliar as problemáticas do territorio, elaborar o 

planeamento e integrar adecuadamente os aspectos ambientais no Plan. 

Nesta primeira fase de caracterización do contorno, utilizáronse os seguintes indicadores de 

planeamento que nos permitirán comparar a realidade anterior ao Plan coas alternativas 

seguintes fases de planeamento. 

 

PAISAXE 

SUPERFICIE DE SOLO PROTEXIDA POLOS SEUS VALORES PAISAXÍSTICOS 
Definición: Relación superficie de solo protexida con relación a superficie total do concello. 
Unidade de medida: % 

Fonte de datos: PXOM 1987 

SUPERFICIE DE SOLO PROTEXIDA PAIX 0%
 

PUNTOS ACONDICIONADOS PARA USO E APROVEITAMENTO DA PAISAXE 
Descrición: Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público. 

Unidade de medida: Número. 

Fonte de datos: PXOM 1987 

PUNTOS ACONDICIONADOS PARA USO E APROVEITAMENTO DA PAISAXE 0
 

 

NATUREZA 

SUPERFICIE DE SOLO PROTEXIDA POLOS SEUS VALORES NATURAIS 
Definición: Relación superficie de solo protexida con relación a superficie total do concello. 
Unidade de medida: ha 

Fonte de datos: PXOM 1987 

SUPERFICIE DE SOLO PROTEXIDA EN 1339,25 ha
 

ROTEIROS VERDES 
Descrición: Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais 

Unidade de medida: km 

Fonte de datos: Municipal 

ROTEIROS VERDES 23, 29 Km
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PATRIMONIO 

NÚMERO DE ELEMENTOS CATALOGADOS 

Descrición: Número de elementos d patrimonio cultural catalogados. 

Unidade de medida: Número. 

Fonte de datos:  

NÚMERO DE ELEMENTOS CATALOGADOS 54
 

ADECUACIÓN PARA USO PÚBLICO DOS BENS PATRIMONIAIS 

Descrición: Existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben 

patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial. 

Unidade de medida: Número. 

Fonte de datos: PXOM 1987 

ADECUACIÓN PARA USO PÚBLICO DOS BENS PATRIMONIAIS 4
 

 

SOCIEDADE 

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN 

Descrición: Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo 

Unidade de medida: Número total de habitantes 

Fonte de datos: IGE, 2011 

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN 29.207
 

 

CRECEMENTO VEXETATIVO 

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

Unidade de medida: Habitantes 

Fonte de datos: IGE, 2011 

CRECEMENTO VEXETATIVO 120
 

 

ACCESO Á SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 

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

cable) 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: IGE 

ACCESO Á SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 100%
 

 

SUPERFICIE DE PARQUES PÚBLICOS E ZONAS VERDES EN RELACIÓN AO NÚMERO 
DE HABITANTES 

Descrición: Permite avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio ao aire libre 

Unidade de medida: m2/hab. 

Fonte de datos: PXOM 1987 

SUP DE PARQUES PÚBLICOS E ZONAS VERDES 28,48 m2/hab
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ECONOMÍA 

TAXA TOTAL DE EMPREGO 

Descrición: A taxa de emprego defínese como a proporción de persoas ocupadas dentro do 

grupo de poboación con idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A súa evolución positiva 

asóciase con maiores niveis de cohesión social e calidade de vida 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: IGE 

TAXA TOTAL DE EMPREGO 60 %
 

MEDIO URBANO 

SOLO URBANO 

Definición: M2 de solo urbano. 

Criterio de medición: ha 

Fonte: PXOM 1987. 

SOLO URBANO 382,54 ha
 

SOLO DE NATUREZA URBANA (SONAU) 

Definición: Porcentaxe de solo de natureza urbana, é dicir, clasificado polo planeamento 

urbanístico vixente como urbano, urbanizable e de núcleo rural, respecto da superficie total do 

termo municipal. 

Criterio de medición: ha 

Fonte: PXOM 1987. 

SOLO DE NATUREZA URBANA 1.414,76 ha
 

MEDIO RURAL 

SOLO DE NÚCLEO RURAL 

Definición: M2 de solo de núcleo rural. 

Criterio de medición: ha 

Fonte: PXOM 1987. 

SOLO DE NÚCLEO RURAL 538,01 ha
 

 

SOLO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA E FORESTAL 

Definición: M2 de solo con especial protección agropecuaria e forestal. 

Criterio de medición: ha 

Fonte: PXOM 1987. 

SOLO ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA E FORESTAL 803,67 ha
 

 

MEDIO INDUSTRIAL 

SOLO ADICADO A ACTIVIDADES INDUSTRIAIS E TERCIARIAS 

Definición: M2 de solo con para actividades económicas deste tipo. 

Criterio de medición: ha 

Fonte: PXOM 1987. 

SOLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 150,16 ha
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MOBILIDADE 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

Definición: percorridos adaptados ás modalidades de mobilidade sostible. 

Criterio de medición: Km. 

Fonte: Municipal. 

MOBILIDADE SOSTIBLE 29,61 Km
 

 

PERCORRIDOS DE TRANSPORTE PÚBLICO  

Definición: lonxitude do transporte público no municipio. 

Criterio de medición: Km. 

Fonte: Municipal. 

PERCORRIDOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 132,517 Km
 

 

POBOACIÓN CON ACCESO AOS PERCORRIDOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Definición: poboación con servizo de transporte público interurbano a menos de 750 m. 

Criterio de medición: % 

Fonte: Municipal. 

POBOACIÓN CON ACCESO AOS PERCORRIDOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 93 %
 

 

 

ENERXÍA 

NÚCLEOS SEN ALUMEADO PÚBLICO 

Definición: núcleos sen alumeado público 

Criterio de medición: Número 

Fonte: Municipal. 

RELACIÓN ENTRE ZONAS ILUMINADAS E ZONAS NON ILUMINADAS 0
 

CICLO HÍDRICO 

POBOACIÓN CON SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA 

Definición: poboación con servizo de abastecemento respecto do total municipal. 

Criterio de medición: % 

Fonte: Empresa subministro 

POBOACIÓN CON SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA 100 %
 

 

POBOACIÓN CON SERVIZO DE SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS 

Definición: poboación con servizo de saneamento con respecto do total municipal. 

Criterio de medición: % 

Fonte: Empresa subministro 

POBOACIÓN CON SERVIZO DE SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS  85 %
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CICLO MATERIAIS 

POBOACIÓN CON SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESÍDUOS URBANOS 

Definición: poboación con servizo de recollida de lixo respecto do total municipal. 

Criterio de medición: % 

Fonte: Empresa subministro 

POBOACIÓN CON SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESÍDUOS URBANOS 100 %
 

SOLO 

CONSUMO E USOS DO SOLO 

Definición: superficie de solo para cada tipo de uso. 

Criterio de medición: ha 

Fonte: PXOM 1987. 

USOS SUPERFICIE
Residencial 1.264,60 ha
Industrial 150,16 ha
Terciario 0 ha
SREP Agropecuaria 288,63 ha
SREP forestal 515,04 ha
SREP Espazos Naturais + SREP Augas + SREP Paisaxística + SREP Patrimonial 1.339,25 ha
 

EDIFICACIÓNS 

NÚMERO DE VIVENDAS EN SOLO URBANO 

Definición: vivendas en solo urbano respecto do total do termo municipal. 

Criterio de medición: número. 

Fonte: PXOM 1987. 

NÚMERO DE VIVENDAS EN SOLO URBANO 11.389

 

 

NÚMERO DE VIVENDAS EN SOLO DE NÚCLEO RURAL 

Definición: vivendas en solo de núcleo rural respecto do total do termo municipal. 

Criterio de medición: número. 

Fonte: PXOM 1987. 

NÚMERO DE VIVENDAS EN SOLO DE NÚCLEO RURAL 2.520
 

 

VIVENDAS 

Descrición: Número de vivendas total 

Unidade de medida: Número. 

Fonte de datos: IGE 

NÚMERO DE VIVENDAS 13.909
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3.5. SÍNTESE DA SITUACIÓN TERRITORIAL E AMBIENTAL ACTUAL 

Culleredo é un municipio pertencente á primeira coroa metropolitana da cidade de A Coruña, 

área de gran dinamismo urbano; polo que a súa localización considérase estratéxica. 

Ademais, este concello presenta un patrimonio natural e cultural destacable, ameazado pola 

explosión demográfica. 

En canto ao patrimonio natural, resaltan tres elementos, que exercen unha influenza 

importante na paisaxe, que son parte da súa natureza e que son un recurso moi interesante 

para o futuro, ao igual que o foron no pasado: a Ría do Burgo, o Río Valiñas – Mero e o Monte 

Xalo, debido á posibilidade de ser aproveitados, entre outras cousas, para un turismo activo e 

de calidade. 

No referente ao patrimonio cultural, no ámbito de Culleredo existe unha gran cantidade de 

patrimonio que, ata o momento, non se atopaba catalogado; de gran interese, dende o punto 

de vista etnográfico ou arqueolóxico; e que, será incluído no Inventario proximamente. 

A localización de Culleredo, moi próximo á Coruña, na súa área funcional, favorece que no 

concello se localicen infraestruturas de moita importancia: tanto vías de comunicación coa 

cidade central (autoestrada AP-9, autovía A-6, N-550, etcétera); como o Aeroporto de A 

Coruña que, sendo de moito interese en canto á accesibilidade, exercen de barreira física 

entre poboacións e núcleos. 

Aínda así, ten un sistema viario deficitario, en canto á mobilidade, detectándose unha falta de 

infraestruturas con trazados de calidade,; xa que existe unha falta de accesibilidade 

intermunicipal e intramunicipal; de xeito que se crean colapsos en horas puntas, atascos, 

etcétera; motivado, en parte, polos problemas na resolución e accesibilidade dos nós e 

enlaces cas vías de alta capacidade. Para mellorar este sistema e paliar estes efectos, en 

Culleredo, estanse a levar a cabo actuacións provenientes do Plan MOVE. 

En canto aos demais sistemas de transporte, faise importante destacar que: o transporte de 

autobuses público é pouco eficiente, con percorridos pequenos e sen moita cadencia; a rede 

ferroviaria está infrautilizada, non existindo traxectos dende Culleredo cara A Coruña, na vía A 

Coruña – Lugo – Monforte; en canto ao aeroporto, presenta problemas de accesibilidade e 

conectividade e xera afeccións importantes no seu entorno (por exemplo: eliminación do 

núcleo de poboación de Curro, debido ás obras de ampliación da pista); e por último, o 

proxecto do Centro Loxístico de Transportes de Culleredo (C.L.T.) atópase inconcluso, a falta 

de executar a conexión coa rede de ferrocarril. 

No referente ás infraestruturas de servizo, todos os núcleos atopanse abastecidos de auga 

corrente, sendo o principal problema que o municipio ten unha capacidade de almacenamento 

de auga reducida. En canto á rede de saneamento, na actualidade amosa debilidade, debido a 

que depende do funcionamento das estacións de bombeo, que conducen finalmente á 

estación depuradora de Bens. 

A rede de electricidade de alta tensión ten unha presenza moi importante no concello, estando 

atravesado de NE a SO, por estas instalacións que, ás veces, cruzan solo urbano. 

A rede de telecomunicacións e os elementos da infraestrutura radioeléctrica teñen, como 

principal oco de localización, o Monte Xalo, debido a que é un punto de gran elevación; polo 

que xeran afeccións relacionadas coa paisaxe e coa natureza, nun dos ámbitos de relevancia 

no municipio. 

Finalmente, en canto á xestión dos residuos, significar que Culleredo pertence ao Consorcio 

das Mariñas e que participa do sistema de recollida e tratamento mancomunado, sistema que 

cumpre con todos os requisitos establecidos pola lexislación vixente e que verase mellorado 

cumprindo cos obxectivos dos plans autonómicos nesta materia. Compre dicir que neste 

modelo de xestión de residuos atopamos dúas debilidades: unha relativa ao tratamento do lixo 

(a planta de Nostián sofre limitacións no seu funcionamento, tal como se expón na memoria do 

Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia PXRUG 2010-2020) e outra relativa á 

recollida do lixo (o modelo de asentamento poboacional presente en parte do termo municipal 

dificulta a máxima eficiencia no deseño de rutas e na ubicación dos contenedores). 

Outra das repercusións que ten que Culleredo estea na Área Metropolitana da Coruña ten que 

ver coa ordenación do territorio. De xeito que, nos últimos anos, esta gran cantidade de 

poboación que comezou a vivir en Culleredo provocou unha demanda de solo rápida (de moita 

maior dimensión, na área norte, próxima á Coruña), o que ocasionou un desequilibrio 

territorial, e que, na actualidade, a paisaxe do concello amose unha desorde importante, con 

moita construción diseminada, en convivencia co modelo tradicional de asentamento rural 
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disperso; presenza de urbanizacións (próximas á tipoloxía das “gated communities”) mal 

comunicadas, con ausencia de dotacións, etcétera; así como un medio urbano moi extenso 

con crecementos ao longo das estradas. 

En concreto, o medio urbano de Culleredo localízase no sector norte do municipio, en dous 

ámbitos: na cidade densa: Vilaboa – O Burgo e as urbanizacións da Zapateira; está 

caracterizado, de xeito xeral, pola gran dependencia da cidade central; pola súa fragmentación 

debido á presenza da autoestrada AP-9, a Universidade Laboral e o Monte Alfeirán, que 

actúan como barreiras físicas de importancia; e pola mala accesibilidade e a infradotación dos 

distritos na Zapateira. 

O medio rural no concello caracterízase pola pervivencia do modelo de asentamento 

tradicional e a súa calidade de vida. Aínda así, rexístranse problemas xa que, este modelo de 

asentamento atópase en retroceso; localízanse problemas de accesibilidade e infradotacións 

dos núcleos. 

A localización estratéxica do municipio de Culleredo ten unha influencia tamén en canto ás 

dotacións e espazos libres que se localizan no seu territorio; de xeito que o concello conta con 

dotacións de importancia supramunicipal de gran relevancia, como son o Parque de O Burgo e 

a Universidade Laboral, ambas no norte do concello. 

Ademais, de carácter privado, na Zapateira localízanse equipamentos que rexistran problemas 

de accesibilidade e dos que existe tamén, ao igual que os anteriores, unha dependencia a 

escala metropolitana. 

Finalmente, en canto ás dotacións e espazos libres, cabe destacar que, en xeral, no concello, 

detéctanse baleiros no acceso a través de transporte urbano colectivo e en espazos dedicados 

a estacionamentos; unha infradotación, de xeito concreto, no sector asistencial, sanitario e, de 

xeito parcial, no educativo (ámbito urbano); unha inexistencia dunha rede de zonas verdes de 

Sistema Xeral; non se localizan cemiterios públicos no municipio; hai escaso solo dispoñible 

para equipamentos de gran tamaño; un debilitamento nalgunhas dotacións de interese (caso 

concreto de A Garrocha); falla na consolidación (parque da Ría do Burgo, e a continuación a 

través da ruta do Río Mero); así como unha infradotación de equipamentos nos núcleos rurais, 

xa que, a maioría das dotacións do concello localízanse no sector norte.  

No tocante á economía, a localización de Culleredo tamén ten efectos no desenvolvemento 

dos sectores secundario e terciario nos últimos anos, xa que o usuario potencial da oferta do 

municipio é moi importante ao estar moi próximo á Coruña. Deste xeito, a economía 

actualmente atópase asentada sobre o sector secundario e terciario, cunha ausencia (case 

total) do sector primario, e cun desequilibrio no paro, maioritario nas mulleres. A localización 

do municipio fai que xurdan potencialidades, na actualidade, que non se atopan 

desenvolvidas, e que están relacionadas coa alta accesibilidade do concello, xa que no propio 

municipio se sitúa o Aeroporto de A Coruña, 3ª Rolda e o acceso ao Porto Exterior. 

O estado da economía ten un reflexo nos usos do solo actuais. O solo produtivo agrario, no 

pasado dedicado na súa práctica totalidade á agricultura e parcialmente á gandería, na 

actualidade atópase desaproveitado, xa que a agricultura residual que permanece é de 

autoconsumo. 

En canto aos montes, debido ás súas boas condicións para o cultivo forestal, unha parte 

importante atópanse dedicados á explotación madeireira de monocultivos forestais. As 

especies empregadas son alóctonas: de xeito moi maioritario, os eucaliptos; con presenza de 

piñeiros nalgúns sectores. O non uso de especies autóctonas crea un impacto importante no 

medio, de xeito que se modifica a fauna e flora do entorno así como, ás veces, as condicións 

físicas do terreo. 

A actividade marisqueira que tivera unha longa tradición, atopase sometida continuamente a 

paros regulamentarios, debido a contaminación da Ría do Burgo (en proceso de 

descontaminación, iniciado pola Administración Hidráulica de Galicia). 

En canto ao solo para actividades económicas e industriais, debido ao gran desenvolvemento 

do sector secundario e terciario, Culleredo é un municipio no que se sitúan moitas empresas, é 

dicir, existe unha gran demanda deste tipo de solo, polo que comeza a esgotarse; ao que se 

suma que a acollida do territorio do concello para novos emprazamentos é escasa. 
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Actualmente, no concello rexístranse tres áreas de importancia para estes usos: a Marisqueira, 

o Polígono de Alvedro e o C.L.T. de Ledoño. Os dous primeiros rexistran problemas asociados 

á presenza de desenvolvementos espontáneos; o C.L.T. de Ledoño, que naceu coa intención 

de ser un centro intercambiador, na actualidade, é un polígono máis. 

Ademais, cabe indicar que no entorno destas áreas rexístranse problemas de accesibilidade e 

conectividade dos solos industriais; ao que se lle suman os problemas dun uso intenso de solo 

para actividades económicas e industrial, é dicir, a contaminación asociada e os problemas de 

integración paisaxística. 

A existencia de importantes infraestruturas de comunicación e servizos no municipio; os 

problemas de mobilidade derivados; a ordenación do territorio descrita; e un medio industrial 

profundamente arraigado, entre outras cousas; xeran problemas ambientais que, a 

continuación, se describen. 

 

3.5.1. PROBLEMAS AMBIENTAIS 
Os problemas de índole ambiental detectados no concello de Culleredo teñen que ver coa 

contaminación; a fragmentación dos hábitats naturais; a degradación paisaxística; a 

degradación dos hábitats autóctonos e perda da biodiversidade; así como, co 

desaproveitamento dos recursos produtivos e estrago os recursos naturais.  

 

3.5.1.1. CONTAMINACIÓN: 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:  

Os principais causantes desta contaminación, son: 

1. O aeroporto: a súa ubicación, moi próxima a núcleos e, por ende, a miles de persoas, 

fai que, o impacto que podería causar nunha área menos poboada, se incremente. 

2. O alto emprego do coche: a ubicación de Culleredo, na Área Metropolitana, fai que, 

moita poboación viva no municipio e se desprace á capital para traballar; sumado á 

baixa intensidade no transporte público; fai que, o uso do automóbil, no municipio, se 

faga case imprescindible.  

3. A industria: este municipio, dende hai algunhas décadas, recibiu industria procedente 

de A Coruña, así como outra de nova creación; de xeito que, a presenza industrial no 

concello de Culleredo é importante; polo que, se xera ruído procedente das propias 

instalacións así como dos vehículos que se achegan a elas. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

Esta contaminación está provocada principalmente polo alto emprego do coche, que fai que 

aumente a concentración de gases nocivos; así como pola importante presenza industrial; e o 

aeroporto. 

Cabe destacar, ademais, que no concello se atopa unha empresa, Bunge Ibérica S.L., incluída 

no Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes que, na actualidade, xa non se atopa 

en funcionamento e foi desmantelada. 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: 

Neste tipo de contaminación, os principais causantes tamén son, o aeroporto, as vías de alta 

capacidade e as construcións dispersas. Isto motiva unha cantidade de luz, no entorno moi 

importante; procedente, dos vehículos, da iluminación propia do aeroporto, das farolas da rúas 

e luces das casas, etcétera. 

CONTAMINACIÓN DE SOLOS 

A contaminación dos solos, en Culleredo, redúcese a un punto, correspondéndose co alto 

índice de metais pesados e pirita detectados no entorno da histórica Fábrica de Cros. Para 

diminuír este impacto, estase a levar a cabo o proceso de descontaminación destes solos. 

CONTAMINACIÓN DAS AUGAS: 

As augas dos ríos, no municipio, atópanse parcialmente contaminadas por fósforo, partículas e 

nitratos, debido a utilización de fertilizante nas actividades gandeiras; e por aluminio, ferro, 

manganeso, cobre e cinc, debido ás actividades industriais. 
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En canto ás augas da Ría do Burgo, presentan contaminación por metais pesados, materia 

orgánica, etcétera, debido á alta actividade industrial da súa marxe. Debido a que a Ría 

destaca como elemento de interese neste Planeamento, haberá que ter especial coidado con 

este feito, xa que a capacidade de rexeneración da ría é pequena. 

3.5.1.2. DEGRADACIÓN DOS HÁBITATS AUTÓCTONOS E PERDA DA BIODIVERSIDADE 

No concello de Cullerredo, a degradación dos hábitats autóctonos e a perda da biodiversidade 

é un feito, motivado, principalmente, pola extensión de monocultivos forestais de eucalipto e 

piñeiro. 

As plantacións de eucalipto e piñeiro constitúen máis do 30% da súa superficie; atopándose na 

maioría das áreas forestais e, incluso, en áreas anteriormente dedicadas á explotación 

agrícola. Isto dá idea do impacto que pode producir tal presenza destas especies alóctonas; de 

xeito que xa reduciron, de modo importante, e continúan a facelo, os espazos nos que, 

anteriormente, se atopaban os hábitats autóctonos típicos da área. Unha redución das áreas 

de hábitats autóctonos produce unha diminución igual da biodiversidade que os habita, ao 

cambiar as condicións físicas, ambientais, etcétera. 

Outro dos causantes, aínda que en menor medida, deste problema ambiental, é a 

diseminación das áreas habitadas, do mesmo modo que acontece co problema da 

degradación paisaxística e fragmentación de hábitats naturais, xa que, que se constrúa en 

moitas áreas, nas que, anteriormente, éramos alleos, provoca un impacto na flora e na fauna 

(ruídos, produtos químicos, plantas alóctonas, escavacións, vehículos, etcétera). 

3.5.1.3. FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS NATURAIS 

Os hábitats naturais e autóctonos, de importancia en Culleredo, atópanse en regresión; 

ocupando áreas menores ás delimitadas polo Ministerio de Medio Ambiente; debido, 

principalmente, ao importante desenvolvemento de infraestruturas e a diseminación de áreas 

habitadas. 

O importante desenvolvemento de infraestruturas, ten que ver coa posición do municipio con 

respecto á cidade de A Coruña, e a orografía do concello; polo que, nas últimas décadas, se 

construíron infraestruturas de comunicación e de servizo, que crean barreiras artificiais no 

medio, fragmentando os hábitats que atravesan, xa que, ao ser de gran envergadura, teñen 

grandes afeccións no entorno. En concreto son: a autovía A6, que atravesa de leste a oeste, o 

centro de Culleredo; a autoestrada A9 e a N550, ao norte; a liña de alta capacidade do AVE, 

no oeste; o aeroporto de A Coruña, no noreste; as liñas de alta tensión, que atravesan o 

municipio de noreste a suroeste; e a concentración de antenas no Monte Xalo. 

A diseminación das áreas habitadas é o segundo motivo; feito que ven motivado polo “boom” 

na expansión da edificación, cara Culleredo, de poboación que traballa, moitas das veces, na 

Coruña. De xeito que, a construción de novas vivendas deuse, sen seguir unha ordenación nin 

estruturación clara, por todo o concello, polo que, na actualidade, existen áreas nas que, as 

terras outrora produtivas, son solares (de xeito concreto, o caso de Orro); áreas onde se 

urbanizacións illadas, desligadas do concello, cunha ausencia importante de servizos; así 

como, un norte do municipio totalmente urbanizado. 

Esta non contención dos núcleos fai que, se adentren en terreos agrícolas ou forestais, de 

xeito que, o impacto sobre o medio é moi destacable. 

3.5.1.4. DEGRADACIÓN PAISAXÍSTICA 

A paisaxe é un valor e un recurso de interese no municipio, polo que é preciso pular pola súa 

protección; de xeito que se fai preciso avaliar as posibles repercusións de certas actividades 

ou transformacións, previo a implantarse, para evitar unha posible afección. 

A degradación paisaxística de Culleredo ten, como orixe, os mesmos motivos que a 

fragmentación de hábitats, é dicir, o desenvolvemento de infraestruturas e a diseminación de 

áreas habitadas. 

En canto ao importante desenvolvemento de infraestruturas, sendo necesarias, teñen unha 

influencia na paisaxe determinante, destacando por encima dos elementos naturalizados do 

entorno; incrementándose isto debido a que se atopan repartidas por todo o municipio, aínda 

que, de xeito máis importante no centro e norte. 

En referencia á diseminación das áreas habitadas, que no concello existan moitas edificacións, 

cun grao de dispersión e diseminación importante, crea un efecto paisaxístico negativo, de 

xeito que, se homoxeiniza a paisaxe das áreas máis baixas.  
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3.5.1.5. DESAPROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS E ESTRAGO DOS RECURSOS 

NATURAIS 

O municipio de Culleredo presenta importantes recursos produtivos (forestal, agropecuario, 

mineira, etcétera) que, na actualidade se atopan con diferentes graos de aproveitamento e 

explotación. En canto aos recursos naturais, é un concello que, ubicado na periferia de A 

Coruña, aínda conserva moitos elementos naturais, paisaxísticos e ambientais, dos que se 

poden beneficiar milleiros de persoas. 

A base económica do concello, ata non hai moitos anos, era a agricultura; debido á alta 

capacidade agrícola que presenta toda a veiga do Valiñas, ata a súa desembocadura no Mero, 

e este, case ata a Ría do Burgo. 

Dende hai algunhas décadas, este feito comezou a retroceder, de xeito que, cada vez máis, a 

agricultura foi sendo menos importante na economía do municipio. Na actualidade, existen 

áreas cultivadas en Culleredo (non a totalidade); sendo, o destino da produción, 

maioritariamente, o autoconsumo; de xeito que se está a desaproveitar un recurso tan 

importante, e tan esencial noutro momento e, por ende, a estragarse os recursos naturais, con 

plantacións de especies alóctonas, etcétera. 

Unha fonte de ingresos e un recurso de interese tamén é o sector forestal que, na actualidade, 

está monopolizado pola presenza de eucalipto e, en menor medida, polo piñeiro; sen 

localizarse, practicamente, aproveitamento de frondosas autóctonas. 

En canto á minería, no municipio localízanse áreas onde existen concesións de explotación do 

carbón e granito, autorizacións de aproveitamento de augas minerais e termais e permisos de 

investigación; que, actualmente, aínda non se atopan en funcionamento. Algunhas das áreas 

nas que se sitúan presentan valores de importancia, en canto á paisaxe, aos elementos 

naturais ou á posibilidade de fomentar o turismo, polo que, se deben considerarse certos 

factores, en determinadas áreas, para acadar unha protección dos valores inherentes ao 

territorio. 

 

 

 

Ademais, cabe destacar a capacidade que, no pasado, presentou a Ría do Burgo, para a 

produción de mariscos, etcétera. Na actualidade, a Ría atópase estragada, debido aos usos 

industriais do seu entorno e a desinterese, ata hai poucos anos, pola calidade das súas augas; 

que motivaron que, moitos residuos foran parar a ela, obtendo como resultado, unha ría 

contaminada por metais pesados, materia orgánica, etcétera. Por estes motivos, actualmente, 

unha produción importante e de calidade é inviable. 

4 DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS 

A Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia do 30 de 

Decembro, cas modificacións introducidas pola Lei 15/2004 do 29 de decembro, pola Lei 

6/2007 do 11 de maio de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral 

de Galicia, pola Lei 2/2010, do 25 de marzo e pola Lei 15/2010, do 28 de decembro, establece 

no seu artigo 4 os fins da actividade urbanística en desenvolvemento dos principios reitores 

enunciados nos artigos 45, 46 e 47 da Constitución; estes fins son: 

a) Asegurar que o solo se utilice en congruencia coa utilidade pública e a función social 

da propiedade, garantindo o cumprimento das obrigacións e cargas legalmente 

establecidas. 

b) Impedir a desigual atribución dos beneficios e cargas do planeamento entre os 

propietarios afectados e impoñer a xusta distribución deles. 

c) Asegurar a participación da comunidade nas plusvalías que xere a acción urbanística 

dos entes públicos. 

d) Preservar o medio físico, os valores tradicionais, os sinais de identidade e a memoria 

histórica de Galicia. 

e) Harmonizar as esixencias de ordenación e conservación dos recursos naturais e da 

paisaxe rural e urbana co mantemento, diversificación e desenvolvemento sostible do 

territorio e da súa poboación, para contribuír a elevar a calidade de vida e a cohesión 

social da poboación.  
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f) Velar para que a actividade urbanística se desenvolva promovendo a máis ampla 

participación social, garantindo os dereitos de información e de iniciativa dos 

particulares, asegurando, en todo caso, a participación dos cidadáns e das asociacións 

por estes constituídas para a defensa dos seus intereses e valores. 

g) Conseguir a integración harmónica do territorio e protexer os valores agrarios, 

forestais e naturais e a riqueza e variedade arquitectónica fomentando o emprego das 

formas construtivas propias das diversas zonas e garantindo a súa integración no medio 

rural. 

h) Fomentar a ordenación e mellora dos núcleos rurais, evitando a degradación e a 

perda das construcións tradicionais, favorecendo o uso  e disfrute do medio rural. 

i) Exercer as competencias das administracións públicas de acordo cos principios de 

cooperación, coordinación, asistencia activa e información recíproca, co obxectivo de 

garantir a plena aplicación e eficacia da normativa urbanística. 

Seguindo estes fins de obrigado cumprimento como obxectivos xerais do planeamento, 

desenvólvense uns obxectivos – xerais, específicos e ambientais - propios do Plan, froito da 

integración dos posicionamentos de partida do promotor e do equipo redactor, e do resultado 

da análise e diagnose do ámbito realizada; e que son formulados coma meta da ordenación 

proxectada dentro do marco legal vixente. 

4.1 CRITERIOS XERAIS E CRITERIOS AMBIENTAIS ESTRATÉXICOS 

4.1.1 CRITERIOS XERAIS PARA A ORDENACIÓN 
Á hora de abordar a formulación do Plan establecéronse unha serie de criterios xerais de 

ordenación como punto de partida; desta forma, o novo modelo territorial proposto basearase 

en: 

 Utilizar o concepto de sustentabilidade como criterio estratéxico para a toma de 

decisións e a selección de alternativas. 

 Buscar fórmulas que revitalicen o concello, reforzando as estruturas sociais e 

económicas existentes cara o seu desenvolvemento, e mellorando os parámetros de 

calidade e sustentabilidade. 

 Evitar e paliar os procesos actuais de abandono do rural e colonización indiscriminada 

do territorio. 

 Recoñecer o valor (produtivo, ambiental, paisaxístico, etcétera) e capacidades do solo 

rústico co fin de facer un uso eficiente do territorio, fomentando a preservación do medio 

ambiente e dos recursos, a racionalización dos sistemas de produción e a potenciación 

dos valores do patrimonio histórico e construído. 

 Aproveitar a potencialidade do territorio para o desenvolvemento de actividades 

económicas emerxentes vinculadas ao medio ambiente, ás actividades I+D, o turismo, á 

obtención e transformación de produtos primarios de calidade, á cultura, etcétera. 

 Impulsar a actividade industrial e terciaria mediante a reordenación dos solos existentes 

para actividades económicas e o desenvolvemento de novo solo co fin de darlle 

cobertura á dinámica existente en crecemento. 

 Recoñecer e por en valor o sistema de asentamento disperso de orixe rural seguindo as 

conclusións do Análise do Modelo de Asentamento Poboacional mediante a súa 

delimitación e clasificación como solo de núcleo rural, segundo o especificado na Lei 

9/2002 e as súas modificacións. 

 Completar e reforzar  o sistema de infraestruturas e dotacións para cubrir as súas 

carencias e para aproveitar a oportunidade que ofrece a localización de Culleredo 

dentro da Área Metropolitana da Coruña. 

 Preservar e por en valor os ámbitos do territorio con valores ambientais e paisaxísticos. 

 Establecer un programa de prioridades de actuacións, que permita un desenvolvemento 

coherente, e que optimice as inversións públicas e privadas. 

4.1.2 CRITERIOS AMBIENTAIS ESTRATÉXICOS 
Dende o seu inicio, o Plan busca a integración de criterios de sostibilidade ambiental na 

formulación dos seus obxectivos propios. O concepto de desenvolvemento sostible está 

presente no Plan dende as fases iniciais, asumindo o explicitado no marco de referencia 

existente ao respecto, tanto internacional coma europeo, estatal e autonómico. 
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Así, o presente planeamento recolle o principio de desenvolvemento sostible. Este concepto 

foi definido no Informe Brundtland, que foi presentado ante a Comisión para o 

Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas en 1987, e que reza: "O desenvolvemento 

sostible é aquel desenvolvemento capaz de satisfacer as necesidades da xeración presente 

sen comprometer a capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas propias 

necesidades". A devandita definición foi desenvolvida na Declaración de Río, postulada na 

Conferencia de Nacións Unidas sobre o Medio e o Desenvolvemento en 1992, abordando tres 

dimensións imbricadas: a sostibilidade ambiental, a sostibilidade económica e a sostibilidade 

social; e establecendo que a protección do medio é parte integrante do proceso de 

desenvolvemento e non algo illado, debendo abordarse o devandito desenvolvemento de 

forma integral. 

Desta forma, o Plan incorporará criterios de sostibilidade ambiental nos seus obxectivos, 

ordenación e diferentes actuacións; criterios que foron fixados polas distintas leis, estratexias e 

programas de ámbito internacional, europeo, estatal e autonómico, que referimos a 

continuación. 

4.1.2.1 MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL E COMUNITARIO 

Dentro das estratexias e programas internacionais con incidencia no desenvolvemento sostible 

destacamos: 

 Informe Brundtland (1987) presentado ante a Comisión para o Desenvolvemento 

Sostible das Nacións Unidas, referido anteriormente. 

 Declaración de Río (1992) postulada na Conferencia de Nacións Unidas sobre o Medio 

e o Desenvolvemento en 1992, referida anteriormente. 

 Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático (1992) 

 Convenio sobre Diversidade Biolóxica  CDB (1992): o seu obxectivo é “a conservación 

da diversidade biolóxica, a utilización sostible dos seus compoñentes e a participación 

xusta e equitativa nos beneficios que se deriven da utilización dos recursos xenéticos”. 

 Convenio das Nacións Unidas de Loita contra a Desertización (1994) 

 Protocolo de Kyoto (1997) da Convención Marco das Nacións Unidas sobre Cambio 

Climático UNFCCC ou CMNUCC: este convenio aceptado pola maioría dos países 

industrializados asume o compromiso de reducir ou aumentar de forma contida as 

emisións de gases de efecto invernadoiro (CO2, CH4, N2O). 

 Obxectivos de desenvolvemento do milenio (2000) das Nacións Unidas: establece coma 

un dos seus obxectivos garantir a sostibilidade do medio. 

 Declaración de Johannesburgo (2002) da segunda Conferencia de Nacións Unidas 

sobre o medio e o desenvolvemento ou Cume da Terra. 

 Convenio Aarhus sobre Acceso á Información, Participación do Público na Toma de 

Decisións e Acceso á Xustiza en Materia de Medio Natural da Comisión Económica das 

Nacións Unidas para Europa (2004), que promove os mecanismos necesarios para 

garantir a participación cidadán nos asuntos ambientais. 

No marco europeo, as estratexias e programas de maior relevancia para o desenvolvemento 

sostible e o planeamento son: 

 Estratexia Territorial Europea (1999) 

 Convenio europeo da paisaxe CEP (2000) dos membros do Consello de Europa co 

obxectivo de promover a protección, xestión e ordenación das paisaxes. 

 VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente  2001 - 2010 (2001) 

 Estratexia Europea de Desenvolvemento Sostible (2006): establece os obxectivos da 

Unión Europea para acadar un desenvolvemento sostible en material de protección 

medioambiental, cohesión e igualdade social, prosperidade económica e cumprimento 

de responsabilidades internacionais. 

 Estratexia Europea de Medio Ambiente Urbano (2006) 

 Directrices Estratéxicas Comunitarias de Desenvolvemento Rural 2007-2013 (2006) 

 Carta europea do turismo sostible nos espazos protexidos CETS (2001): establece o 

obxectivo de cumprir os principios do desenvolvemento sostible no turismo. 
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4.1.2.2 LEIS, ESTRATEXIAS E PROGRAMAS DE ÁMBITO ESTATAL 

Dentro do marco estatal que regulan o planeamento sostible debemos destacar pola súa 

incidencia ao incorporar criterios explícitos de sostibilidade ambiental tanto o "Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo 

(BOE 26/6/2008)" que establece o principio dun desenvolvemento territorial sostible; coma a 

"Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural (BOE 

14/12/2007)", cuxo obxectivo é impulsar o desenvolvemento sostible dos ámbitos rurais, 

especialmente as de maior atraso relativo. 

Tamén tense en conta a “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(BOE 6/11/1999)” que regula o proceso da edificación;  o “Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación” xa que é "el marco 

normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de 

noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE)"; e o “Real Decreto 47/2007 

de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de 

eficiencia energética de edificios de nueva construcción”. 

Por ultimo referir tamén a “Ley 27/2006, de 18 de xulio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

ambiente (BOE n.º 171 de 19/7/2006)” que incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE e 

regula o acceso á información ambiental, a participación nos procedementos para a toma de 

decisións sobre asuntos que incidan no medio ambiente e a revisión administrativa e xudicial 

dos actos e omisións imputables a calquera das autoridades públicas que supoñan 

vulneracións da normativa medioambiental; a “Ley 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio 

natural e da biodiversidade (BOE 14/12/2007)” que establece o réxime xurídico básico da 

conservación, uso sostible, mellora e restauración do patrimonio natural e da biodiversidade; e 

as estratexias “Estrategia Española de Desarrollo Sostenible EEDS” (2007) e “Estrategia de 

Medio Ambiente Urbano” (2006), estratexias estatais redactadas en coherencia cos programas 

e estratexias comunitarios. 

4.1.2.3 LEIS, ESTRATEXIAS E PROGRAMAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

En Galicia, a ordenación sostible do territorio está definida e regulada pola Lei 9/2002 de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia do 30 de Decembro, e as súas 

modificacións; e pola lexislación sectorial de aplicación. 

Como vimos anteriormente, a devandita lei establece uns fins para o planeamento co 

obxectivo de establecer un modelo territorial para Galicia seguindo criterios de sostibilidade, 

facendo fincapé no desenvolvemento económico e social equilibrado e sostible, na mellora da 

calidade de vida dos cidadáns, na xestión responsable dos recursos naturais, na protección do 

medio, no uso racional do territorio, e no fomento das iniciativas e consenso territorial. 

Seguindo estes principios, recentemente aprobáronse definitivamente as Directrices de 

Ordenación do Territorio de Galicia DOT (Decreto 19/2011, do 10 de febreiro), dando 

cumprimento ao disposto na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do territorio de 

Galicia, que establece os obxectivos e instrumentos mediante os cales se desenvolverá a 

ordenación territorial da Comunidade Autónoma. Deste xeito, as Directrices “configuran un 

instrumento co que se pretende orientar os procesos de planificación e guiar aquelas 

intervencións que teñan incidencia no territorio, suscitando iniciativas e establecendo normas 

que serán completadas con instrumentos específicos para ordenar os procesos de 

desenvolvemento que se dan no territorio”.  

Deste xeito, o Plan adopta os criterios establecidos nas DOT, asegurando tanto o 

desenvolvemento sostible do territorio a ordenar, coma a coherencia cos obxectivos xerais 

fixados para o conxunto de Galicia e co papel a desenvolver na estratexia común. 

4.2 CONDICIONANTES NORMATIVOS 

4.2.1 NORMATIVA COMUNITARIA 

 DIRECTIVA 75/442/CEE, de 15 de xullo, relativa aos residuos.  

 DIRECTIVA 85/337/CEE, de 27 de xuño, relativa á avaliación das repercusións de 

determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente, modificada pola 

97/11/CEE. 
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 DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de maio, relativa á conservación dos hábitats naturais e 

da fauna e flora silvestres. 

 DIRECTIVA 96/61/CEE, relativa á Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

 DIRECTIVA 2000/60/CE, de 23 de outubro, pola que se establece un marco comunitario 

de actuación no ámbito da política de augas.  

 DIRECTIVA 2001/42/CE, de 27 de xuño, relativa á avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas no medio ambiente.  

 DIRECTIVA 2002/49/CE, de 25 de xuño de 2002, sobre avaliación e xestión do ruído 

ambiental. 

 DIRECTIVA 2002/91/CE, de 16 de decembro, relativa á eficiencia enerxética dos 

edificios. 

 DIRECTIVA 2003/4/CE, de 28 de xaneiro, relativa ao acceso do público á información 

medioambiental e pola que se derroga a Directiva 90/313/CEE do Consello. 

 DIRECTIVA 2003/35/CE, de 26 de maio, pola que se establecen medidas para a 

participación do público na elaboración de determinados plans e programas 

relacionados co medio ambiente e pola que se modifican, no que se refire á 

participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do 

Consello. 

 DIRECTIVA 2004/12/CE, de 11 de febreiro, pola que se modifica a Directiva 94/62/CE 

relativa aos envases e residuos de envases. 

 Decisión da Comisión, do 7de decembro de 2004, pola que se aproba, de conformidade 

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

rexión bioxeográfica atlántica. 

 Decisión da Comisión, do 19 de xullo de 2006, pola que se adopta, de conformidade 

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

rexión bioxeográfica mediterránea. 

 REGULAMENTO (CE) Nº 865/2006 DA COMISIÓN, do 4 de maio de 2006, polo que se 

establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 338/97 do Consello 

relativo á protección de especies da fauna e flora silvestres mediante o control do seu 

comercio. 

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

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

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

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

inundación. 

 Decisión da Comisión do 12 de novembro de 2007, pola que se adopta, de 

conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, unha primeira lista actualizada de 

lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

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

derrogan determinadas Directivas.  

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

silvestres. 

 

4.2.2 NORMATIVA ESTATAL  

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.  

 LEY 10/1998, de 21 de abril, básica de residuos.  

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. 

 LEY16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.  

 LEY 37/2003, de 17 de novembro, de ruído.  

 RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

calidad del auga de consumo humano.  

 LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  

 REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental. 
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 REAL DECRETO 9/2005, de 14 de maio, por el que se establece la relación de 

actividades contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

 LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente.  

 LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

 REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  

 LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.  

 REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

 REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas.  

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección 

de errores del BOE de 25 de enero de 2008.  

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

 REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.  

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición.  

 REAL DECRETO 266/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica la Confederación 

Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

 REAL DECRETO 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación. 

4.2.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Lei 10/1985 de Concentración Parcelaria de Galicia. 

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

 Decreto 442/1990, de 13 de setembro, de Evaluación de Impacto Ambiental para 

Galicia.  

 Decreto 327/1991 de Evaluación de Efectos Ambientais. 

 Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.  
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 Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. 

 Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia. 

 Lei 3/1996 de Protección dos Camiños de Santiago.  

 Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais 

de incidencia supramunicipal. 

 Lei 8/2001 de protección da calidade das augas das rías de Galicia.  

 Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia. 

 Lei 12/2001, do 10 de Setembro, de modificación da Lei de Concentración Parcelaria 

para Galicia. 

 Lei 8/2002 de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. 

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

modificacións introducidas pola Lei 15/2004 do 29 de decembro, pola Lei 6/2007 do 11 

de maio de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral de 

Galicia, pola Lei 2/2010, do 25 de marzo e pola Lei 15/2010, do 28 de decembro. 

 Lei 4/2003, do 29 de xullo, de vivenda de Galicia. 

 Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos 

como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais.  

 Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de 

interese local e a figura de espazo privado de interese natural. 

 Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e 

xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de 

Galicia. 

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

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

aproveitamentos e repoboacións forestais. 

 Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos 

galegos.  

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

do litoral de Galicia.  

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

Galicia. 

 Orde do 18 de abril do 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial 

de incendio forestal.  

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

ameazadas.  

 Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da 

biomasa vexetal. 

 Decreto 263/2007, de 28 de decembro, polo que se declaran como zonas de especial 

interese agrario as comarcas de Arzúa, A Barcala, Melide, Xallas, Chantada, A 

Fonsagrada, Meira, Terra de Lemos, O Ribeiro, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, 

Verín, Caldas, O Condado, O Salnés e Tabeirós-Terra de Montes. 

 Decreto 242/2008, do 13 de decembro, polo que se regula o aproveitamento da enerxía 

eólica en Galicia.  

 Decreto 43/2008, do 28 de febreiro, polo que se determina o ámbito de aplicación dos 

plans de ordenación dos recursos forestais para Galicia.  

 Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia.  

 Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos 

humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. 

 Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia 

ambiental. 

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

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

medio rural de Galicia. 

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

 Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 

 Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia.  

 Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de 

Vivendas de Galicia. 
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 Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 

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

 Orde do 24 de xuño de 2010 pola que se aproban inicialmente as directrices de 

ordenación do territorio e se procede á apertura dun prazo de audiencia pública de dous 

meses.  

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

 

4.3 VARIABLES E CRITERIOS ESPECIFICADOS NO DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

O Órgano Ambiental aprobou o Documento de Referencia DR correspondente ao PXOM de 

Culleredo con data 4 de outubro de 2010. Dito DR serve de guía no proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica AAE do Plan á hora de integrar os criterios de sostibilidade ambiental. 

Para iso, determina unha serie de variables e criterios de sostibilidade que serán a base para a 

análise das alternativas propostas e, posteriormente, unha vez seleccionada a alternativa que 

desenvolverá o Plan, para a avaliación dos efectos previsibles no medio. 

Os devanditos variables e criterios preséntanse na seguinte táboa:

 

TÁBOA 11: VARIABLES E CRITERIOS NO PROCESO DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA AAE 
VARIABLES CRITERIOS 
Paisaxe Favorecer a integridade paisaxística. 

Natureza 

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais. 
Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais. 
Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa dinámica e o 
desenvolvemento do Concello. 

Patrimonio Preservar e valorizar os elementos patrimoniais. 

Sociedade 

Considerar a estrutura demográfica do ámbito e da área de influencia. 
Prever un equilibrio entre a poboación e os recursos. 
Contribuír a unha contorna saudable. 
Garantir a non exclusión. 
Favorecer a cohesión social. 
Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no Concello. 

Economía Considerar a estrutura socioeconómica do ámbito e da área de influencia. 

Medio urbano 
Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade. 
Promover solucións integrais que minimicen os custes ambientais 

Medio rural 
Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade. 
Pular por unha clasificación dos espazos en función da súa propia capacidade 
produtiva. 

Medio industrial 
Contribuír á creación dunha contorna de traballo de calidade. 
Optimizar a eficiencia das actividades económicas 

Mobilidade 
Reducir as necesidades de mobilidade 
Facilitar unha conectividade eficiente cara aos principais destinos 

Enerxía 
Promover o aforro no consumo enerxético 
Pular polo uso de recursos enerxéticos renovables 

Atmosfera Controlar as emisións contaminantes 

Ciclo hídrico 

Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e procesos 
Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento en función das 
demandas estimadas a teito de planeamento 
Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos 

Ciclo de 
materiais Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos 

Solo 

Axustar os usos á contorna e aos obxectivos propios deste planeamento. 
Fomentaranse estruturas densas, compactas e complexas 
Considerar a mobilidade como variable fundamental na formulación das alternativas 
Pular por un desenvolvemento ordenado e eficiente 

Edificacións 
Axustar o parque potencial de edificacións a teito de planeamento á dinámica do 
Concello 
Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre a contorna 
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4.4 OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN XERAL 

Definido o marco legal de referencia; establecidos os criterios xerais de ordenación e os 

criterios ambientais estratéxicos; e analizada a problemática territorial e urbanística do 

territorio a través dos estudos elaborados na Información Urbanística, Estudo do Medio Rural, 

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional, Catálogos e demais documentos realizados; 

establécese os obxectivos xerais do Plan que son desenvolvidos por uns obxectivos 

específicos.  

O novo planeamento xurde por dous motivos fundamentais: a necesidade de ter un 

planeamento adaptado á nova lexislación urbanística e sectorial, e a necesidade de prover a 

Culleredo dun novo modelo territorial que de resposta adecuada e sostible ás novas 

necesidades da sociedade. 

Así, os obxectivos do Plan pretenden estar á altura das circunstancias, baixo o principio de 

cautela e de respecto cara un territorio de estrutura e dinámica complexa, dando resposta a un 

feito territorial e urbanístico consecuencia dun desenvolvemento e crecemento recente e 

precipitado, por mor de dinámicas complexas xurdidas nun espazo que excede claramente do 

ámbito municipal e que desbordou as previsións e o contido dos instrumentos de ordenación 

existentes ata agora. Esta situación vese agravada pola situación actual de profunda crise que 

afecta aos investimentos das administracións públicas, ao dinamismo económico e que pon en 

evidencia os erros do pasado recente. 

Para xerar unha resposta adecuada e eficiente, o Plan asume os novos paradigmas que se 

albiscan, que toman forma nunha nova conciencia sobre o uso do territorio, respectuosa, 

participativa, e que incorpora o criterio do desenvolvemento sostible. Formúlanse entón os 

obxectivos xerais do Plan consistentes en mellorar as condicións de vida da poboación (OX 1) 

xa sexa residente, traballadora ou mera usuaria do territorio de Culleredo en atención a unha 

conciencia de participación e desenvolvemento de funcións nun territorio compartido: 

 evitando accións que repercutan negativamente fóra dos confíns do concello; 

 contribuíndo ao equilibrio territorial a á mellora do territorio compartido; 

 contribuíndo á creación de oportunidades de traballo e de creación de riqueza; 

 

e na procura dun crecemento urbano racional, eficiente e respectuoso co ser humano e o seu 

medio ambiente (OX 2): 

 sendo coherente coas necesidades, atendendo ás limitacións e a lóxica do territorio e 

respectando a capacidade de carga do territorio; 

 establecendo accións de mellora urbana e vetando do desenvolvemento nas áreas 

onde se recoñeceron valores a protexer. 

Definidos estes obxectivos xerais, desenvólvense uns obxectivos específicos incidentes en 

ámbitos concretos: 

 obxectivos de integración na estrutura metropolitana e na rexión ártabra; 

 obxectivos en relación ás áreas de asentamento e os seus crecementos; 

 obxectivos en relación ao sistema de dotacións e infraestruturas; 

 obxectivos en relación aos valores ambientais e aos recursos naturais. 

 

OE 1 OBXECTIVOS DE INTEGRACIÓN NA ESTRUTURA METROPOLITANA E NA REXIÓN 
ÁRTABRA 

OE 1.1 - Acadar unha ordenación integrada no contexto supramunicipal, contribuíndo ao 

equilibrio territorial no desempeño das funcións e nas estruturas sociais e económicas: 

 Evitar a excesiva especialización de funcións e fomentar unha estrutura funcional 

variada e complexa. 

 Atenuar o crecemento residencial respecto ao ritmo e dinámicas do pasado recente en 

favor das actividades terciarias, dotacionais e empresariais que favorezan unha maior 

autonomía. 

 Ampliar a estrutura social e demográfica e evitar a especialización respecto a concellos 

da contorna. 
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OE 1.2 - Contribuír a unha utilización racional e eficiente dos soportes infraestruturais e de 

solo compartidos con outros concellos da contorna: 

 Aportar propostas que melloren o funcionamento das infraestruturas e evitar afeccións a 

terceiros. 

 Ordenar as zonas limítrofes baixo criterios compartidos cos concellos afectados, en 

especial os da Coruña, Cambre e Arteixo. 

OE 1.3 - Contribuír á preservación dos valores produtivos, ambientais e paisaxísticos dos 

territorios compartidos dun xeito responsable e cunha clara visión de futuro: 

 Actuar no Monte da Zapateira dunha forma racional salvagardando o principal ámbito 

natural da cidade da Coruña e contorna inmediata, permitindo a consecución de 

obxectivos relacionados coa súa urbanización e coas dotacións e limitando a 

colonización indiscriminada. 

 Deixar como legado ás xeracións futuras os Monte do Xalo; un espazo de alto valor 

ambiental e paisaxístico cuxa protección reverterá moi positivamente na poboación das 

vindeiras décadas. 

 Contribuír  á mellora da ribeira da Ría do Burgo e a preservación dos valores 

ambientais augas arriba, xa nos canles do Río Mero e Valiñas. 

 

OE 2 OBXECTIVOS EN RELACIÓN ÁS ÁREAS DE ASENTAMENTO E OS SEUS 
CRECEMENTOS 

OE 2.1 - Procurar un modelo de asentamento urbano denso, compacto consolidado, 

multifuncional e complexo, cun maior grao de autonomía e autosuficiencia e menos 

dependente doutras áreas da contorna metropolitana, que atenúe a especialización funcional e 

as necesidades de desprazamento: 

 Consolidar o mallado urbano e as funcións residenciais e terciarias na cidade densa de 

Vilaboa – O Burgo. 

 Ordenar dun xeito racional e integrador os espazos de descontinuidade na Zapateira, 

conformando unha nova área de oportunidade a escala metropolitana para a mellora 

dos equipamentos e servizos existentes e a incorporación de usos terciarios 

demandados pola cidade central e a área urbana da contorna. 

 Ordenar consoante a súa vocación os solos de actividade empresarial de Almeiras e 

Alvedro, corrixindo as asperezas que estes solo producen nos contornos residenciais e 

potenciando a transición cara a usos terciarios ou loxísticos, máis acordes coa 

demanda actual e a capacidade de acollida do entorno. Promover nestas áreas novos 

desenvolvementos e ámbitos de reforma urbana mellor integrados no contexto 

residencial da contorna. 

OE 2.2 - Prestar atención ás áreas de asentamento periurbano ou rururbanas de orixe 

histórico e rural que están a ser integradas nas dinámicas urbanas dun xeito xa 

descontextualizado. Os asentamentos das parroquias de Rutis e Almeiras serán recoñecidos e 

tratados mediante o réxime de clasificación máis axeitado que garanta a súa estrutura 

morfotipolóxica, integrándoos no mallado urbano circundante pero sen perder as súas sinais 

físicas de identidade.  

OE 2.3 - Tentar resolver o problema da afección directa da infraestrutura do aeroporto a cal 

está a provocar a destrución e mutilación das estruturas de asentamento rural e de transición 

na parroquia de Culleredo: 

 Derivar o problema á remisión de plans especiais en núcleo rural e en solo rústico co 

obxecto dunha integración axeitada entre as contornas da infraestrutura e dos núcleos, 

mesmo solicitando á administración estatal competente a redacción de instrumentos de 

ordenación especial previstos na lexislación aeronáutica. 

 Establecer novos solos para o desenvolvemento residencial na parroquia e así 

compensar a perda de vivenda pola ampliación da pista do aeroporto. 

OE 2.4 - Reforzar o enclave industrial-loxístico de Ledoño dun xeito racional consoante coa 

súa posición estratéxica en relación ás principais infraestruturas da Rexión Ártabra, e 

respectuoso co medio físico dadas as limitacións e a capacidade de acollida da área de 

influencia do nodo de comunicación de Ledoño. 
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OE 2.5 - Recoñecer o sistema de asentamento rural mediante a aplicación do correspondente 

réxime e mediante a ordenación dos núcleos rurais: 

 Conservar e respectar as estruturas e trazos morfotipolóxicos. 

 Incorporar as áreas recentes de medra destes asentamentos, mesmo promovendo 

áreas de núcleo para o crecemento nos núcleos cabeceira, Ledoño, Peiro, Celas, 

Castelo, Toroño, etcétera, que presentan indicadores de dinamismo social e 

demográfico. 

 Promover a previsión de dotacións públicas para mellorar a vida dos seus habitantes, e 

promover un réxime de usos interesante para manter o dinamismo neles sen prexuízo 

de conservar os seus valores culturais, históricos e tipolóxicos. 

OE 2.6 - Atopar a forma de recualificar os asentamentos descontextualizados, de creación 

recente e espontánea no medio rural ou carentes de estrutura, mediante a aplicación do 

réxime de clasificación de solo máis axeitado que permita a súa mellora interna e unha mellor 

relación co medio rural, natural ou urbano da súa contorna. 

 

OE 3 OBXECTIVOS EN RELACIÓN AO SISTEMA DE DOTACIÓNS E INFRAESTRUTURAS 

OE 3.1 - Mellorar o sistema de comunicación viaria, ferroviaria e do transporte: 

 Integrar a rede viaria municipal no sistema supramunicipal mediante a definición dun 

sistema xeral de coherencia territorial. 

 Reforzar a estrutura xeral viaria mediante a proposta de novos trazados ou variantes así 

como mellorar a capacidade técnica do sistema mediante a mellora nas interseccións 

ou na sección transversal. 

 Mellorar a calidade do sistema viario de carácter urbano mediante a reformulación da 

sección transversal que permita unha utilización racional e sostible, dando prioridade á 

seguridade e á eficacia. 

 Propor un sistema de mobilidade para peóns e bicicletas estruturante e coherente coa 

estrutura existente e futura a nivel metropolitano, procurando apoio en corredores 

ambientais e na rede ancestral de camiños rurais. 

 Mellorar a permeabilidade doutras infraestruturas de cara a transversalidade peonil e 

ciclista. 

 Potenciar o transporte público a nivel metropolitano utilizando a infraestrutura ferroviaria 

mediante novos espazos de intercambio de modos de mobilidade. 

OE 3.2 - Dotar ao Concello dunha estrutura ou rede complexa e variada de espazos libres. 

 Propoñer novos espazos dotacionais nas zonas con carencias. 

 Mellorar e completar o mallado urbano de prazas e xardíns públicos. 

 Procurar a formación dunha rede de corredores verdes que dende o medio rural penetre 

no ámbito urbano co fin de dotar a cidade dun maior nivel de naturalidade, permitindo á 

cidadanía o acceso aos elementos da natureza. 

OE 3.3 - Reforzar a capacidade da infraestrutura de abastecemento de auga consonte á 

diagnose, aumentando a capacidade de almacenaxe e, polo tanto, acadando maior autonomía 

na prestación do servizo municipal. 

OE 3.4 - Completar a estrutura de equipamentos de uso público en resposta ás necesidades a 

escala metropolitana, municipal, parroquial e de barrio ou distrito: 

 Aportar ao espazo metropolitano usos dotacionais necesarios ou que melloran as 

relacións funcionais en dito entorno. Na escala supramunicipal, crear un novo parque 

funerario que complemente a oferta existente en Feans (A Coruña) así como reforzar a 

oferta de dotación deportiva e lúdica na zona da Garrocha e Monte Costa. No ámbito 

dos equipamentos de titularidade privada, mellorar a relación destes con seu entorno no 

Monte da Zapateira, mesmo habilitar solo para localizar novos enclaves educativos, 

asistenciais ou sanitarios. 

 Reforzar a estrutura básica de equipamentos municipais consonte as necesidades 

actuais e tendo en conta as futuras resultado da análise da estrutura demográfica, 

atendendo aos desequilibrios que puideran xurdir. Entre as prioridades atópase a 

necesidade de ampliar a rede de centros de ensino tanto na área urbana como na zona 

rural, así como dar cobertura sanitaria e asistencial na metade setentrional do Concello. 
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 Establecer as reservas de solo para equipamentos necesarios a escala de parroquia ou 

distrito no proceso inherente á consolidación dos núcleos e dos mallados urbanos, na 

procura de espazos e usos de referencia e proximidade no desenvolvemento da vida 

cotiá. 

OE 4 OBXECTIVOS EN RELACIÓN AOS VALORES AMBIENTAIS E AOS RECURSOS 
NATURAIS 

OE 4.1 - Procurar o equilibrio entre os valores, as potencialidades e as debilidades do territorio 

en atención aos múltiples intereses que a sociedade ten sobre o mesmo, dando resposta ás 

necesidades actuais e futuras, mais non comprometendo os valores ambientais e culturais. 

OE 4.2 – Preservar os valores naturais dos montes e dos fondos dos vales, sendo obxecto de 

especial protección de cara á protección dos hábitats do bosque potencial da carballeira, da 

matogueira ou comunidades do rochedo e da ripisilva asociada aos canles das concas do 

Valiñas e do Rego de Castro. 

OE 4.3 – Pular polo mantemento da paisaxe rural na conca alta e media do Río Valiñas, 

mediante o outorgamento do réxime de solo axeitado e congruente cos usos tradicionais 

configuradores da paisaxe, e con atención especial aos Montes do Xalo pola súa importancia e 

presenza na configuración do fondo do escenario da conca visual do Valiñas. A paisaxe 

urbana debe ser entendida nun contexto xeográfico e natural na cal cómpre integrar os 

elementos da natureza nos escenarios urbanos. Asumindo xa as agresións á paisaxe no 

entorno urbano e suburbano, reconducir a ordenación da área urbana incorporando á paisaxe 

nos motivos de decisión. 

OE 4.4 - Dar un tratamento axeitado aos elementos so patrimonio histórico e cultural para 

impedir a súa desaparición ou deterioración: 

 Realizar unha sondaxe intensiva dos elementos existentes no territorio de tipo 

arquitectónico, etnográfico, arqueolóxico, etcétera, ao obxecto de  elaborar un inventario 

mais completo e rigoroso, coa atribución dos niveis de protección que corresponda. 

 Propor, no seu caso, as medidas oportunas para a súa posta en valor cando este sexan 

susceptíbeis de ser gozados pola cidadanía. 

4.4.1 OBXECTIVOS AMBIENTAIS DO PLAN 
Especificados os obxectivos xerais e específicos do Plan e estudadas as variables e criterios 

de sostibilidade reflectidos no DR, establécense unha serie de obxectivos ambientais que 

asumen os devanditos criterios. Estes obxectivos relaciónanse coas variables e criterios 

definidos e ordénanse en tres vectores nos que se agrupan as variables estudadas: modelo 

territorial e ocupación do solo (sociedade, economía, medio urbano, medio rural, medio 

industrial, mobilidade, solo, edificacións); conservación do medio (paisaxe, natureza, 

patrimonio); e metabolismo (enerxía, atmosfera, ciclo hídrico, ciclo de materiais). Estes 

obxectivos ambientais son: 
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TÁBOA 12: OBXECTIVOS AMBIENTAIS DO PLAN 
VECTORES VARIABLES OBXECTIVOS AMBIENTAIS 

Modelo territorial e 
ocupación do solo 

Solo 

OA1.1.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable, ordenado 
e eficiente, no que os usos se adapten as capacidades e 
características de cada solo 
OA1.1.2 Pular por unha ocupación equilibrada e sostible do territorio 
primando as estruturas densas, compactas e complexas, e 
desenvolvendo crecementos necesarios, axustados, racionais e 
eficientes 

Mobilidade 

OA1.2.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable no que a 
mobilidade sexa unha variable estratéxica 
OA1.2.2 Mellorar a mobilidade no territorio municipal, completando a 
rede de comunicación e as súas interconexións. 
OA1.2.3 Xerar una ordenación que favoreza a conectividade e a 
accesibilidade, pulando por una redución nos desprazamentos. 
OA1.2.4 Promover a mobilidade sustentable e os medios de transporte 
alternativos 

Medio urbano 

OA1.3.1 Consolidar e completar a malla urbana, desenvolvendo 
actuacións que faciliten a conectividade entre os distintos tecidos 
OA1.3.2 Mellorar a calidade de vida completando a rede de dotacións e 
espazos libres e o sistema de infraestruturas na trama urbana 

Medio rural 

OA1.4.1 Preservar os valores dos núcleos rurais e mellorar a calidade 
de vida completando a rede de dotacións e espazos libres e o sistema 
de infraestruturas 
OA1.4.2 Preservar e potenciar a capacidade produtiva dos solos 

Medio industrial 

OA1.5.1 Potenciar o desenvolvemento das actividades económicas no 
municipio, desenvolvendo novo solo para elas e reordenando e 
recualificando os espazos existentes 
OA1.5.2 Pular polo correcto implante paisaxístico e ambiental das 
novas industrias e a minimización dos impactos das existentes 
establecendo medidas de corrección 
OA1.5.3 Contribuír á creación dunha contorna de traballo de calidade. 

Economía 

OA1.6.1 Potenciar o desenvolvemento económico do concello 
proporcionando solo cualificado e con boa accesibilidade, e 
desenvolvendo infraestruturas de soporte para os sectores económicos 
emerxentes tales como o turismo, as producións agrogandeiras de 
calidade, etcétera 
OA1.6.2 Pular pola optimización da eficacia das actividades 
económicas 

Edificacións 

OA1.7.1 Axustar o parque potencial de edificacións a teito de 
planeamento á dinámica do Concello 
OA1.7.2 Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre a 
contorna, tendo especial coidado das tipoloxías edificatorias. 
OA1.7.3 Promover a rehabilitación 

Sociedade 

OA1.8.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable que prevea 
un equilibrio entre a poboación e os recursos. 
OA1.8.2 Mellorar a calidade de vida, contribuíndo a unha contorna 
saudable. 
OA1.8.3 Favorecer a cohesión e a non exclusión social. 

 
VECTORES VARIABLES OBXECTIVOS AMBIENTAIS 

Conservación do 
medio 

Paisaxe OA2.1.1 Recuperar, protexer e por en valor os espazos e elementos de 
interese paisaxística 

Natureza 

OA2.2.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable que 
protexa e poña en valor o patrimonio natural e a súa a biodiversidade 
OA2.2.2 Facilitar a continuidade dos ecosistemas 
OA2.2.3 Preservar e potenciar os recursos produtivos do territorio,  
OA2.2.4 Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa 
dinámica e o desenvolvemento do Concello. 

Patrimonio OA2.3.1 Protexer e poñer en valor os elementos do patrimonio cultural 
do concello. 

Metabolismo 

Enerxía 

OA3.1.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable que facilite 
un menor consumo enerxético 
OA3.1.2 Pular por a racionalización e optimización dos recursos 
enerxéticos e o consumo de enerxía, promovendo o uso de enerxías 
renovables e dispositivos enerxéticos eficientes 

Atmosfera OA3.2.1 Pular pola redución da emisión de contaminantes á atmosfera 

Ciclo hídrico 

OA3.3.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable que 
garanta o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e 
procesos, protexendo especialmente os cursos dos ríos e evitando a 
contaminación dos mesmos 
OA3.3.2 Garantir o abastecemento de auga e a calidade do mesmo, 
así como a depuración de augas, a todo o municipio así como á 
potencial poboación e usos no horizonte do Plan 
OA3.3.3 Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos 

Ciclo de 
materiais 

OA3.4.1 Pular pola reutilización dos materiais, a reciclaxe dos residuos 
e a súa valorización 

 

 

4.4.2 COHERENCIA DOS OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN 
Definidos os obxectivos xerais e específicos do Plan, e os obxectivos ambientais, avalíase a 
coherencia entre ambos. 

Metodolóxicamente, realízase un cadro matiz onde se valora a integración ou non dos 
obxectivos ambientais nos diferentes obxectivos xerais e específicos do Plan, significando a 
integración con cor verde, a non integración con cor vermella e establecendo a cor branca 
cando non existe unha incidencia específica. 

Reflíctese claramente o alto grado de integración dos obxectivos ambientais, resultando 
positiva a avaliación. 

NON INTEGRADO SEN INCIDENCIA INTEGRADO 
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TÁBOA 13: COHERENCIA DOS OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN COS OBXECTIVOS AMBIENTAIS  

 OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN 
OX OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 

OBXECTIVOS AMBIENTAIS OX1 OX2 OE1.1 OE1.2 OE1.3 OE2.1 OE2.2 OE2.3 OE2.4 OE2.5 OE2.6 OE3.1 OE3.2 OE3.3 OE3.4 OE4.1 OE4.2 OE4.3 OE4.4 
OA1.1.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable, ordenado e eficiente, no que os usos se adapten as 
capacidades e características de cada solo 

                   
OA1.1.2 Pular por unha ocupación equilibrada e sostible do territorio primando as estruturas densas, compactas e 
complexas, e desenvolvendo crecementos necesarios, axustados, racionais e eficientes 

                   
OA1.2.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable no que a mobilidade sexa unha variable estratéxica                    
OA1.2.2 Mellorar a mobilidade no territorio municipal, completando a rede de comunicación e as súas interconexións.                    
OA1.2.3 Xerar una ordenación que favoreza a conectividade e a accesibilidade, pulando por una redución nos 
desprazamentos. 

                   
OA1.2.4 Promover a mobilidade sustentable e os medios de transporte alternativos                    
OA1.3.1 Consolidar e completar a malla urbana, desenvolvendo actuacións que faciliten a conectividade entre os 
distintos tecidos 

                   
OA1.3.2 Mellorar a calidade de vida completando a rede de dotacións e espazos libres e o sistema de infraestruturas 
na trama urbana 

                   
OA1.4.1 Preservar os valores dos núcleos rurais e mellorar a calidade de vida completando a rede de dotacións e 
espazos libres e o sistema de infraestruturas 

                   
OA1.4.2 Preservar e potenciar a capacidade produtiva dos solos                    
OA1.5.1 Potenciar o desenvolvemento das actividades económicas no municipio, desenvolvendo novo solo para elas e 
reordenando e recualificando os espazos existentes 

                   
OA1.5.2 Pular polo correcto implante paisaxístico e ambiental das novas industrias e a minimización dos impactos das 
existentes establecendo medidas de corrección 

                   
OA1.5.3 Contribuír á creación dunha contorna de traballo de calidade.                    
OA1.6.1 Potenciar o desenvolvemento económico do concello proporcionando solo cualificado e con boa 
accesibilidade, e desenvolvendo infraestruturas de soporte para os sectores económicos emerxentes tales como o 
turismo, as producións agrogandeiras de calidade, etcétera 

                   

OA1.6.2 Pular pola optimización da eficacia das actividades económicas                    
OA1.7.1 Axustar o parque potencial de edificacións a teito de planeamento á dinámica do Concello                    
OA1.7.2 Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre a contorna, tendo especial coidado das tipoloxías 
edificatorias. 

                   
OA1.7.3 Promover a rehabilitación                    
OA1.8.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable que prevea un equilibrio entre a poboación e os recursos.                    
OA1.8.2 Mellorar a calidade de vida, contribuíndo a unha contorna saudable.                    
OA1.8.3 Favorecer a cohesión e a non exclusión social.                    
OA2.1.1 Recuperar, protexer e por en valor os espazos e elementos de interese paisaxística                    
OA2.2.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable que protexa e poña en valor o patrimonio natural e a súa a 
biodiversidade 

                   
OA2.2.2 Facilitar a continuidade dos ecosistemas                    
OA2.2.3 Preservar e potenciar os recursos produtivos do territorio,                     
OA2.2.4 Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa dinámica e o desenvolvemento do Concello.                    
OA2.3.1 Protexer e poñer en valor os elementos do patrimonio cultural do Concello.                    
OA3.1.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable que facilite un menor consumo enerxético                    
OA3.1.2 Pular por a racionalización e optimización dos recursos enerxéticos e o consumo de enerxía, promovendo o 
uso de enerxías renovables e dispositivos enerxéticos eficientes 

                   
OA3.2.1 Pular pola redución da emisión de contaminantes á atmosfera                    
OA3.3.1 Desenvolver un modelo de ordenación sustentable que garanta o funcionamento do ciclo hídrico en todas as 
súas fases e procesos, protexendo especialmente os cursos dos ríos e evitando a contaminación dos mesmos 

                   
OA3.3.2 Garantir o abastecemento de auga e a calidade do mesmo, así como a depuración de augas, a todo o 
municipio así como á potencial poboación e usos no horizonte do Plan 

                   
OA3.3.3 Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos                    
OA3.4.1 Pular pola reutilización dos materiais, a reciclaxe dos residuos e a súa valorización                    
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5 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 
No proceso de desenvolvemento do Plan xorden diferentes opcións para acadar os obxectivos 

de planeamento fixados. As devanditas opcións plásmanse nunha serie de alternativas que son 

valoradas cualitativamente en función aos criterios de sostibilidade establecidos coa fin de 

determinar que alternativa é a seleccionada, para dar resposta ás necesidades e expectativas do 

territorio, acadando o nivel necesario de consecución dos obxectivos ambientais previstos, 

sempre segundo o establecido na lexislación vixente.  

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

motivar a necesidade dun planeamento adaptado á realidade e ao marco urbanístico actual; e as 

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

Deste xeito, as alternativas avaliadas son tres: 

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

non desenvolver o Plan e continuar co planeamento vixente na actualidade, o PXOM de 

1987. Esta alternativa non é viable dado que non está adaptada á lexislación actual e non 

resolve os problemas estruturais observados no municipio. 

 A Alternativa 1, alternativa tecnicamente viable, que opta pola continuidade do actual 

modelo territorial potenciando os crecementos residenciais tanto de media densidade en 

torno á malla urbana actual como de baixa densidade no ámbito da Zapateira, reforzando 

a oferta de vivenda do municipio. 

 A Alternativa 2, alternativa seleccionada, que propón un novo modelo territorial que dea 

resposta racional e viable á problemática detectada. Baséase na contención do solo 

artificializado e na protección dos recursos naturais do territorio, adaptándose plenamente 

os criterios ambientais establecidos. 

5.1 ANÁLISE DA ALTERNATIVA 0 

Culleredo réxese actualmente polo Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado 

definitivamente o 29 de Xullo de 1987. A Alternativa 0, é dicir, optar pola continuidade do 

devandito planeamento e non desenvolver un novo Plan, significaría persistir nas problemáticas 

territoriais, económicas, sociais e ambientais detectadas, e carecer dunha ordenación sostible 

baseada en criterios ambientais, e dun marco urbanístico adaptado á lexislación vixente. 

Na seguinte imaxe observamos a distribución dos distintos usos do solo no concello: 

ILUSTRACIÓN 29: IMAXE DA ALTERNATIVA 0 

 
FONTE: Elaboración propia 
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O escenario tendencial previsible desta alternativa contaría coas seguintes debilidades: 

 Con respecto á ocupación e usos do solo: 

o Expansión masiva do solo urbano sobre o territorio. 

o Persistencia do desequilibrio territorial. 

o Fragmentación do tecido urbano. 

o Falta de integración paisaxística dos solos artificializados. 

o Usos industriais: 

 Solos para usos industriais e terciarios case esgotados. 

 Falta de accesibilidade e conectividade dos solos para actividades 

económicas. 

 Falta de resolución dos desenvolvementos espontáneos. 

 Contaminación. 

o Núcleos rurais: 

 Crecementos lineais ao longo de vías de comunicación. 

 Carencias en equipamentos de proximidade e espazos libres. 

 Problemas de accesibilidade e mobilidade. 

 Con respecto á mobilidade: 

o Incremento da dependencia do transporte individual privado. 

o Incremento dos problemas de mobilidade e accesibilidade. 

o Falta de viario de calidade. 

o Insuficiencia de trazados aptos para a mobilidade alternativa. 

o Problemas de sección nos crecementos lineais. 

o Desaproveitamento do recurso-aeroporto. 

o Rede ferroviaria infrautilizada. 

 Con respecto á sociedade: 

o Perda de calidade de vida. 

o Perda de cohesión social. 

 Con respecto á economía: 

o Barreiras ao desenvolvemento económico do concello. 

o Falta de desenvolvemento do sector forestal e agrícola. 

o Falta de diversificación económica. 

 Con respecto aos recursos produtivos do territorio e ao patrimonio natural: 

o Perda de biodiversidade. 

o Degradación do medio natural. 

o Fraccionamento de ecosistemas. 

o Desaparición de hábitats prioritarios. 

o Degradación e desaproveitamento dos solos produtivos. 

o Desaproveitamento do recurso-ría. 

 Con respecto á paisaxe: 

o Deterioro da paisaxe rural e urbana. 

o Falta de medidas correctoras aos impactos paisaxísticos. 

o Degradación da paisaxe natural, especialmente dos elementos estratéxicos do 

concello: Ría do Burgo, Monte Xalo e Río Valiñas. 

 Con respecto ao patrimonio cultural: 

o Perda do patrimonio tradicional en núcleos rurais e tecidos históricos no solo 

urbano. 

o Desaproveitamento de recursos para dotacións, turismo, etcétera. 

 Con respecto ao ciclo integral da auga: 

o Incumprimento da protección do DPH. 

o Desprotección de hábitats prioritarios de ribeira. 

 Con respecto ao ciclo de materiais: 

o RSU: crecemento da diseminación e maior dificultade na cobertura do  servizo. 

o Incremento do volume de residuos industriais. 

 Con respecto á enerxía: 

o Modelo territorial pouco eficiente dende o punto de vista enerxético. 

o Inexistencia de medidas de apoio ás enerxías renovables. 

 Con respecto á atmosfera:  

o Incremento das emisións de gases efecto invernadoiro. 

o Falta de medidas correctoras á contaminación. 
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Como conclusión podemos dicir que a Alternativa 0 non é viable nin dende o punto de vista legal 

nin dende o punto de vista do desenvolvemento sostible e colocaría a Culleredo nun escenario 

negativo. 

5.2 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 1 E 2 

Sobre a base do diagnóstico da situación actual do territorio, e unha vez determinados os 

obxectivos xerais do Plan, xorden diferentes opcións de ordenación. Tras a correspondente 

análise, as opcións viables plásmanse en alternativas que son valoradas cualitativamente en 

función aos criterios de sostibilidade fixados. Establécense dúas alternativas viables. 

As devanditas alternativas desenvólvense ata definir unha serie de elementos estratéxicos que 

serán avaliados posteriormente a través de indicadores en función ás variables e criterios 

establecidos. 

5.2.1 A ALTERNATIVA 1 
A Alternativa 1 baséase na opción de continuar o modelo territorial existente, reforzando a oferta 

de vivenda de Culleredo. Así, poténcianse os crecementos residenciais especialmente nos 

ámbitos de A Zapateira, con novos desenvolvementos de baixa densidade e tipoloxía de vivenda 

unifamiliar, e do bordo da malla urbana norte con novos solos residenciais de densidade media e 

tipoloxías de vivenda colectiva en mazá aberta e vivenda unifamiliar. 

DESCRICIÓN DOS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN DA 

ALTERNATIVA 1 

Definimos a Alternativa 1 sinteticamente a través das actuacións e elementos máis significativos 

para posteriormente avaliar a súa incidencia sobre as variables de estudo, prestando especial 

atención aos indicadores relativos ao consumo e uso do solo, infraestruturas e dotacións,  

mobilidade, medio natural, paisaxe e patrimonio. 

Como resultado obtemos o seguinte esquema da Alternativa 1, coas súas actuacións máis 

significativas: 

 
ILUSTRACIÓN 30: IMAXE DA ALTERNATIVA 1 

 

FONTE: Elaboración propia  
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SOLO URBANO 

A Alternativa 1 plantexa actuacións de completación da trama urbana existente potenciando o 

uso residencial, expandindo a malla urbana no cuadrante norte do municipio. O obxectivo é 

remediar a fragmentación existente na actualidade e recualificar estes ámbitos de solo urbano 

non consolidado; para isto proponse a delimitación dunha serie de áreas de reparto. O solo 

urbano de A Marisqueira, pola súa posición estratéxica no bordo da Ría do Burgo, reconvertese 

a usos residenciais e terciarios, desprazando os actuais usos industriais aos novos 

desenvolvementos de solo dispostos para actividades económicas 

 

NOVOS DESENVOLVEMENTOS: SOLO URBANIZABLE 

Uso residencial 

Unha das liñas estratéxicas desta Alternativa é conectar os solos urbanos illados co continuo da 

malla urbana, realizando actuación de redotación destes ámbitos con moitas carencias neste 

sentido. Así plantéxase unhas actuación de conexión dos distritos urbanos de A Zapateira - 

Urbanización Augas Mansas e Valaire: 

 Ámbito de Montespiño: novo ámbito de solo urbanizable residencial de 12,97 ha contiguo 

á urbanización Valaire, de baixa densidade e tipoloxía de vivenda unifamiliar. 

 Ámbito de A Laxe - Castro: desenvolvemento dun novo solo urbanizable de 7,04 ha para 

usos residenciais de densidade media e tipoloxía de vivenda unifamiliar en liña. 

 Ámbito da Zapateira - Valaire: novo solo urbanizable de 78,49 ha para desenvolvementos 

residenciais de baixa densidade e tipoloxía de vivenda unifamiliar. 

Defínense tamén unhas actuacións de completación do bordo da malla urbana norte: 

 Ámbito O Carrizo: desenvolvemento dun novo solo urbanizable de 12,69 ha para usos 

residenciais de densidade baixa e tipoloxía de vivenda unifamiliar en liña media e illada.  

 Ámbito O Picouso – A Corveira - Conduzo: desenvolvemento dun novo solo urbanizable 

de 23,33 ha para usos residenciais de densidade media e tipoloxías de vivenda colectiva 

en mazá aberta e vivenda unifamiliar en liña. 

 Ámbito Castro – Río da Cova: novo ámbito de solo urbanizable residencial de 4,33 ha de 

baixa densidade e tipoloxía de vivenda unifamiliar en liña que resolva o borde do tecido 

urbano no fronte do Río da Cova. 

 Ámbito Pazo de Vilaboa – Ombre: desenvolvemento de 4,25 ha de novo solo urbanizable 

para usos residenciais de baixa densidade e tipoloxía de vivenda unifamiliar en liña que 

resolva o borde do tecido urbano no fronte do río. 

Co fin de completar a malla urbana sur-leste, proponse as actuacións: 

 Ámbito A Choeira – Vigovidín – Escorial: desenvolvemento dun novo solo urbanizable de 

19,41 ha para usos residenciais de baixa densidade e tipoloxías de vivenda unifamiliar en 

liña e illada co fin de completar e ordenar a malla urbana nesta área. 

 Ámbito do Rego da Regueira: novo ámbito de solo urbanizable residencial de 34,62 ha de 

baixa densidade e tipoloxía de vivenda unifamiliar en liña e unifamiliar aislada e pareada. 

Co fin de conectar o distrito urbano de Valle Sur e acompañar os procesos que acontecen no 

concello limítrofe, se propón o novo desenvolvemento residencia: 

 Ámbito de Urbanización Valle Sur – Fonte do Santo: novo ámbito de solo urbanizable 

residencial de 8,74 ha contiguo á urbanización Valle Sur de baixa densidade e tipoloxía 

de vivenda unifamiliar. 

Uso industrial 

Culleredo ten o seu solo para actividades económicas case esgotado, polo cal é necesario 

prover de novo solo para o desenvolvemento económico dos sectores presentes e as posibles 

novas actividades, especialmente de sectores emerxentes (enerxía, agroindustria, turismo, 

etcétera). Ademais, é necesario proporcionar solo para o realoxo das industrias da Marisqueira. 

Plantéxanse os seguintes ámbitos a desenvolver:  
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 Ámbito de Liñares – A Costa: novo solo urbanizable de 27,57 ha para usos industriais que 

ordene os desenvolvementos espontáneos e formalice un bordo nidio do solo urbano 

industrial existente. 

 Ámbito do C.L.T.: ampliación do C.L.T. mediante un novo ámbito de solo urbanizable de 

106,51 ha para usos industriais, especialmente os relacionados co I+D e a sociedade da 

información, cas enerxías e as producións do sector primario e a súa transformación. 

Uso terciario 

Dada a súa localización dentro da área metropolitana e as sinerxías observadas,  Culleredo 

necesita novo solo para o implante tanto de usos terciarios como de grandes equipamentos de 

orde supramunicipal. Plantéxanse os seguintes: 

 Ámbito de A Choeira – Vigovidín – Escorial: novo ámbito de solo urbanizable de 3,68  ha 

para usos terciarios que formalice unha transición entre os núcleos rurais de Vigovidín e A 

Choeira e o solo urbano industrial existente. 

 Ámbito de Xira: novo ámbito de solo urbanizable de 5,36 ha para usos terciarios que 

formalice un bordo do solo urbano industrial existente fronte o Rego de Regueiras. 

 Ámbito de Urbanización Valle Sur – Fonte do Santo: novo ámbito de solo urbanizable 

terciario de 51,64 ha destinado a usos terciarios e á implantación de grandes 

equipamentos de escala metropolitana. 

 

SOLO DE NÚCLEO RURAL 

A Alternativa 1, seguindo a Análise do Modelo de Asentamento Poboacional, recoñece o sistema 

de asentamento disperso de orixe rural e delimita os núcleos rurais segundo a lexislación 

vixente, identificando os solos de núcleo rural histórico-tradicional e acotando os solos de núcleo 

rural común co fin de conter o proceso de asentamento difuso actual. 

 

SOLO RÚSTICO 

A Alternativa 1 persegue a protección e preservación das cualidades de cada solo, razón pola 

cal case a totalidade do solo rústico adquire a calidade de especialmente protexido. O Monte 

Xalo é calificado coma un solo rústico especialmente protexido de espazos naturais polos seus 

valores ecolóxicos, ambientais e paisaxísticos. Os cauces dos ríos son calificados coma solo 

rústico especialmente protexido de augas salvagardándose así o ciclo hídrico e transformando 

estes cauces en corredores ecolóxicos, evitándose a fragmentación dos hábitats e  

protexéndose o ecosistema de ribeira. 

 

MOBILIDADE 

A Alternativa 1 da soporte ás actuacións supramunicipais en materia de comunicacións e 

plantexa unha serie de actuacións potenciadoras dos transportes alternativos ao automóbil: catro 

corredores verdes, sendas brandas peonís con carril-bici, que serven como elemento conector 

entre os distintos tecidos existentes e os novos desenvolvementos, aos que se vinculan as 

principais actuacións en materia de dotacións e espazos libres. Son: 

 Corredor do Rego de Castro 

 Corredor A Zapateira – Antigo polvorín 

 Corredor do Rego de Regueiras 

 Corredor do Río Valiñas 

 

INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS 

A Alternativa 1 propón completar e mellorar a rede de infraestruturas de servizos e o sistema de 

dotacións e espazos libres, facendo fincapé no ámbito rural e no reforzo da rede de espazos 

libres de sistema xeral. 
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ESPAZOS NATURAIS E PAISAXE 

A Alternativa 1 entende a Ría do Burgo, o Río Valiñas e o Monte Xalo como os tres elementos 

naturais estratéxicos de interese no concello. Por esta razón son calificados coma solos rústicos 

de especial protección en pos da preservación dos seus valores naturais, ambientais e 

paisaxísticos e do desenvolvemento das súas cualidades coma recurso. 

Como síntese final, expresamos as superficies da Alternativa 1 con respecto ao consumo e usos 
do solo:  

TÁBOA 14: CADRO RESUME DAS SUPERFICIES POR USOS DO SOLO DA ALTERNATIVA 1 
USO  SUPERFICIE (ha) %

Residencial 

TOTAL 1.126,42

20
Solo urbano 382,54
Solo urbanizable 205,87
Solo núcleo rural histórico-tradicional 177,57
Solo núcleo rural común 360,44

Industrial 
TOTAL 253,78

4Solo urbano 119,70
Solo urbanizable 134,08

Terciario 
TOTAL 90,41

2Solo urbano 29,73
Solo urbanizable 60,68

SREP Agropecuaria 550,81 10
SREP forestal 1.207,31 21

SREP Espazos Naturais 
+ SREP Augas 
+ SREP Patrimonial 

TOTAL 1.899,55

33SREP Espazos Naturais 1.311,41
SREP Augas 573,01
SREP Patrimonial 15,13

 

Graficamente: 

 

 

5.2.2 A ALTERNATIVA 2 
A outra opción viable de planeamento barallada é a Alternativa 2. Nela proponse un novo 

modelo territorial baseado na contención do solo artificializado e na protección e posta en valor 

dos recursos do territorio, especialmente os naturais e produtivos. 

 

DESCRICIÓN DOS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN DA 

ALTERNATIVA 2 

Do mesmo xeito que coa Alternativa 1, esta defínese sinteticamente para poder ser avaliada 

respecto das variables analizadas co fin de determinar qué alternativa integra mellor os criterios 

ambientais e é máis coherente cos obxectivos propostos. 

A Alternativa 2 defínese a través das seguintes actuacións: 

SOLO DE NÚCLEO RURAL 

Dado que baséase no Análise do Modelo de Asentamento Poboacional, a Alternativa 2 tamén 

recoñece a realidade do sistema de asentamento disperso de orixe rural, identificando os solos 

de núcleo rural histórico-tradicional e solos de núcleo rural común, e delimitando con precisión 

estes últimos a fin de corrixir o proceso de asentamento difuso ao mesmo tempo que se 

proporciona solo de calidade para usos residenciais en tipoloxía unifamiliar. 
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A diferenza da Alternativa 1, a Alternativa 2 fai fincapé no alto valor e gran capacidade destes 

solos como elemento estratéxico para o reequilibrio territorial, creando unha nova centralidade 

en Ledoño. A Alternativa 2 actúa en tres niveis sobre este sistema de núcleos: mellorando a súa 

conectividade, establecendo recorridos alternativos e deseñando unha nova rede de mobilidade 

sostible de interconexión; aumentando a calidade de vida, mediante actuación de completación 

do sistema de infraestruturas de servizos e da rede de dotacións e espazos libres; promovendo 

a rehabilitación e o mantemento da paisaxe rural e do patrimonio construído, plantexando nos 

núcleos cunha maior dinámica Plans Especiais de Ordenación de Núcleos Rurais. 

Estas actuacións complétanse coas relativas ao desenvolvemento do sector primario e a 

transformación das súas producións, e os distintos sectores empresarias emerxentes vinculados 

ao medio natural como recurso. 

SOLO RÚSTICO 

Outro dos elementos estratéxicos da Alternativa 2 é o solo produtivo. Do mesmo xeito que na 

Alternativa 1, o solo rústico é maiormente de especial protección recoñecendo o valor intrínseco 

de cada ámbito. Pero nesta alternativa o esforzo de acotación do solo artificializado é maior, 

ampliándose o ámbito de protección do Monte Xalo de forma significativa. Os cauces dos ríos 

son igualmente calificados coma solo rústico especialmente protexido de augas, mais refórzase 

a posta en valor destes ámbitos con actuación na rede camiñeira, deseñando trazados que 

acompañan os cauce para unha maior accesibilidade dos cidadáns aos ecosistemas fluviais. 

INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS 

A Alternativa 2 tamén propón unha serie de actuacións encamiñadas a reforzar a rede de 

infraestruturas de servizos e o sistema de dotacións e espazos libres, dadas as carencias 

atopadas na diagnose do territorio. 

Deste xeito, en materia de abastecemento de auga potable proponse o reforzo da rede coa 

ampliación de varios depósitos e a creación douturos novos, coma o da Zapateira. A rede de 

saneamente vese tamén reforzada coa planificación de novos colectores e o reforzo do E.B.A.R. 

do paseo do Burgo. 

Detectada o escaseo de espazos libres no municipio, especialmente de sistema xeral, a 

Alternativa 2 aborda o aproveitamento de espazos con importantes valores naturais: o bordo 

litoral (o paseo marítimo será ampliado nesta alternativa) e os conntornos fluviais. O Río Valiñas 

adquire así a función de eixo vertebrador do territorio municipal, para o que a Alternativa 2 

deseña un corredor fluvial, poñendo en valor os seus valores ecolóxicos e formalizando un 

trazado de mobilidade sostible para a mellora da conectividade do medio rural. Ao seu paso 

preto do novo desenvolvemento para usos industriais de “Ledoño-leste” previse un solo rústico 

de especial protección adscrito formalizando unha banda de protección para o hábitat do río. 

No Río Mero plantéxase outra das actuación de maior incidencia: un parque que supoña a  

continuidade dos espazos libres vencellados ao río Mero, aproveitando o desmantelamento da 

Bunge. 

Tamén prevense actuación de formalización dos seguintes corredores fluviales: 

 Rego de Almeiras 

 Rego das Xesteiras no núcleo de Celas 

 Rego da Regueira 

 Rego de Castro 

 Rego de Trabe 

Todas estas actuacións permiten a rexeneración e posta en valor do ámbito, especialmente da 

vexetación autóctona presente. 

O sistema de espazos libres tamén propón outras actuacións puntuais de alcance municipal e 

metropolitano (o novo Parque Funerario, reciclando o espazo do antigo polvorín; o parque do 

Castro de Alvedro, poñendo en valor este elemento arqueolóxico; o espazo libre de Villa Cellina, 

valioso pola súa centralidade e o seu arborado de interese). Ademais de completar os sistemas 

de equipamentos e zonas libres, a Alternativa 2 incide na perspectiva metropolitana propoñendo 

unha actuación de calado para aproveitar a oportunidade que supón as boas comunicacións e 

os recursos propios do concello: a xeración dun novo espazo altamente cualificado dentro do SX 

de espazos libres no Monte da Zapateira aproveitando os seus valores patrimoniais, naturais e 

paisaxísticos. 

Con respecto ás dotacións, a Alternativa 2 prosegue co criterio de “recuperación e posta en 

valor” de ámbitos degradados, neste caso pola inferencia de grandes infraestruturas. 

Recupérase o mencionado polvorín (novo Parque Funerario),  o complexo deportivo de A 

Garrocha, recíclase o Monte Costa para un uso deportivo, recupérase a Villa Celina. Buscando o 
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equilibrio territorial, proponse un Centro de Saúde en Ledoño. Por último, a Alternativa 2 estima 

a necesidade de reforzar a rede de centros educativos no concello para o horizonte do Plan: o 

novo IES na Universidade Laboral, o novo Centro Educativo do Trabe e o novo CEIP de Ledoño. 

 

SOLO URBANO 

De xeito semellante á Alternativa 1, a Alternativa 2 plantexa actuacións de completación da 

trama urbana existente mediante a delimitación dunha serie de áreas de reparto de solo urbano 

non consolidado, buscando remediar a fragmentación existente na actualidade e recualificar a 

malla urbana existente. 

Ao contrario que a Alternativa 1, a Alternativa 2 busca conter o avance do solo artificializado, 

preservando os solos con valor natural, produtivo e paisaxístico. Complétanse os tecidos 

urbanos actuando sobre os solos urbanos non consolidados; para isto proponse a delimitación 

dunha serie de áreas de reparto. O solo urbano de A Marisqueira, pola súa posición estratéxica 

no bordo da Ría do Burgo, reconvertese a usos residenciais e terciarios, desprazando os actuais 

usos industriais aos novos desenvolvementos de solo dispostos para actividades económicas 

 

A CREACIÓN DE NOVAS ÁREAS DE ACTIVIDADE OU REFORMA DAS EXISTENTES. 

Buscando dar resposta a problemática detectada no diagnóstico, a Alternativa 2 propón a 

diversificación das posibilidades de negocio e o reforzo das actividades existentes no municipio. 

Por unha banda, a Alternativa 2 propón a creación de novas áreas de actividade económica, en 

ámbitos máis contidos que na Alternativa 1. Deséñanse catro actuacións: a ampliación do 

Parque Empresarial de Alvedro (o obxectivo é ordenar a marxe oeste da N-550, de naturaleza 

espontánea, e proporcionar unha transición racional aos usos residenciais adxacentes); un novo 

desenvolvemento a carón do centro loxístico de Ledoño (aproveitando o punto de máxima 

accesibilidade do nó Terceira Rolda coa autovía); un novo desenrolo en Pazos (que retoman a 

intención de dotar de usos industriais a este ámbito de planeamentos anteiores); e un novo solo 

de usos industriais en Liñares.  

A Alternativa 2 tamén proporciona elementos para o desenvolvemento económico do concello 

noutros sectores aínda non desenrolados pero para os que Culleredo ten unha gran 

potencialidade: o turismo, o I+D, as producións agrícolas de calidade e a transformación dos 

seus produtos, etcétera. 

En canto aos usos terciarios, a Alternativa 2 propón o solo urbano da Marisqueira como o 

adecuado para estes usos, substituíndo paulatinamente os actuais industriais por outros mais 

brandos e acordes coa posición deste ámbito na malla urbana. Esta proposta refórzase con dous 

ámbitos, un en Alvedro, e outro en Tarrío, como transición entre a trama industrial e a 

residencial. 

A outra diferenza coa Alternativa 1 é que a Altyernativa 2 afonda máis no criterio da “contención 

do solo artificializado”: no Monte Zapateira proponse un ámbito para usos residenciais e 

terciarios e grandes equipamentos metropolitanos (desenvolvemento que era colocado na 

Alternativa 1 no entorno da urbanización Valle Sur). Este ámbito deséñase coma remate do 

desenvolvemento limítrofe no concello da Coruña, entendéndose coma un espazo de 

oportunidade para acoller os usos terciarios que a área metropolitana demanda e que non atopa 

escenario viable no contorno. 
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MOBILIDADE 

No tocante ao sistema viario, a Alternativa 2 propón actuacións de mellora de accesibilidade e 

mobilidade, mellorando e completando o viario existente, deseñando viario de circunvalación, 

plantexando actuacións de restrición do tráfico rodado e localizando áreas para aparcamentos.  

A Alternativa 2 formula a eliminación da barreira que supón a vía férrea na trama urbana no 

ámbito da Ría do Burgo, favorecendo a continuidade do espazo público. 

Como referimos anteriormente, os cursos fluviais adquiren o carácter de corredores verdes, 

acompañados por sendas brandas peonís con carril-bici, potenciando a mobilidade sostible no 

concello. 

 

Expoñemos como síntese final o cadro análogo á o da Alternativa 1 coas superficies con 

respecto ao consumo e usos do solo:  

TÁBOA 15: CADRO RESUME DAS SUPERFICIES POR USOS DO SOLO DA ALTERNATIVA 2 
USO  SUPERFICIE (ha) %

Residencial 

TOTAL 1.005,88

17
Solo urbano 382,54
Solo urbanizable 108,44
Solo núcleo rural histórico-tradicional 174,94
Solo núcleo rural común 339,96

Industrial 
TOTAL 174,88

3Solo urbano 119,70
Solo urbanizable 55,18

Terciario 
TOTAL 103,98

2Solo urbano 29,73
Solo urbanizable 74,25

SREP Agropecuaria 870,80 15
SREP Forestal 1.345,07 22

SREP Espazos Naturais 
+ SREP Augas 
+ SREP Patrimonial 

TOTAL 2.392,93

40SREP Espazos Naturais 1.795,98
SREP Augas 581,99
SREP Patrimonial 14,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficamente: 

 
ILUSTRACIÓN 31: IMAXE DA ALTERNATIVA 2
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FONTE: Elaboración propia 

 
5.2.3 AVALIACIÓN DAS ALTERNATIVAS	
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Unha vez definidas suficientemente as alternativas, avalíanse mediante os indicadores de planeamento a integración de variables e a adecuación aos obxectivos xerais, específicos e ambientais do 

Plan, co fin de determinar cal é a alternativa máis axeitada. 

Aínda que, como dixemos, a Alternativa 0 non é viable nin legal nin tecnicamente, usarémola como referencia para a avaliación dos distintos indicadores. 

Primeiramente, a contraposición dos tres esquemas síntese das alterativas xa nos mostra fortes diferenzas. É a Alternativa 2 a que presenta un maior grado de contención do solo artificializado e 

unha maior protección dos solos naturais e produtivos.   

ILUSTRACIÓN 32: IMAXES SÍNTESIS DAS ALTRNATIVAS 0, 1 E 2 
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Fíxose fincapé nos indicadores relativos ao consumo e usos do solo, por seren, a priori, os 

máis representativos, mostrando as primeiras diferenzas. De feito se analizamos a protección 

dos solos con valores naturais, ecolóxicos, patrimoniais e paisaxísticos, observamos como o 

indicador aumenta dende a Alternativa 0 (34%) ata o máximo da Alternativa 2 (36%). Este feito 

vese reforzado co relativo ao consumo de solo artificializado: a Alternativa 2 representa a 

opción de maior contención (o 25% fronte o 26% da Alternativa 1). 

TÁBOA 16: CADRO COMPARATIVO DAS SUPERFICIES DOS USOS DO SOLO MÁIS RELEVANTES NAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2

USO SUPERFICIE (ha) % % SUPERFICIE (ha) % % SUPERFICIE (ha) % %

Residencial 1.264,60 31

34

1.126,42 20 

26 

1005,88 15

20Industrial 150,16 3 253,78 4 174,88 3

Terciario 0 0 90,41 2 103,98 2

SREP Infraestruturas 516,71 13 13 620,76 10 10 700,01 11 11

SREP Agropecuaria 288,63 7

53

550,81 10 

64 

870,8 13

69SREP forestal 515,04 13 1.207,31 21 1345,07 20

SREP Espazos Naturais + SREP Augas + SREP Patrimonial 1339,25 33 1.899,55 33 2392,93 36

 

FONTE: Elaboración propia 

Graficamente:
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Aínda que os valores dos indicadores de consumo e usos do solo son semellantes na 

alternativas 1 e 2, a integración das variables analizadas é ben distinta en cada opción. De 

feito, é unha cuestión cualitativa mais que cuantitativa a que determinará a selección de unha 

destas dúas alternativas. 

Analizouse cada unha das Alternativas en relación ás variables de estudo, observando o seu 

nivel de integración. Para reflectir os resultados de forma sintética elaborouse unha matriz e 

estableceuse unha pinza de valores (dende “1 - integración moi baixa” ata “5 – integración moi 

alta”). Deste xeito, adxudicouse un valor sintético a cada Alternativa no tocante a cada 

variable, de modo que fose máis operativa a descrición do proceso e a súa comprensión. Esta 

é a táboa resultante: 

INTEGRACIÓN Moi baixa Baixa Media Alta Moi alta 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁBOA 17: INTEGRACIÓN DE VARIABLES DE SOSTIBILIDADE NAS ALTERNATIVAS 1 E 2 
VECTORES VARIABLES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Modelo territorial e ocupación do solo 

SOCIEDADE 3 3 4 
ECONOMÍA 2 3 4 
MEDIO URBANO 1 1 3 
MEDIO RURAL 3 2 4 
MED INDUSTRIAL 2 1 4 
MOBILIDADE 1 4 5 
SOLO 2 1 3 
EDIFICACIÓNS 2 1 3 

Conservación do medio 
PAISAXE 3 1 4 
NATUREZA 4 2 5 
PATRIMONIO 4 4 5 

Metabolismo 

ENERXÍA 2 4 4 
ATMOSFERA 2 1 3 
CICLO HÍDRICO 4 2 4 
CICLO MATERIAIS 2 4 5 

TOTAIS  37 34 56 
 

Observamos cómo a Alternativa 1, a pesares de perseguir os obxectivos do Plan non consigue 

un nivel de integración suficiente; isto é debido ao modelo de ordenación desenvolvido que, 

aínda que poida prestarlle amparo aos valores naturais e produtivos, nace dunha 

conceptualización que non resolve a problemática territorial e ambiental do municipio. 

 

Pola contra, a Alternativa 2 plantexa un novo modelo territorial mais acorde cos criterios 

ambientais e cos obxectivos do Plan, sendo a alternativa seleccionada a desenvolver. 
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6 IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS 

EFECTOS SOBRE O MEDIO DA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA  
Seguindo o establecido na Lei 9/2006 sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente, o Informe de Sustentabilidade Ambiental identifica, describe e 

avalía os posibles efectos ambientais (positivos e negativos) da alternativa seleccionada sobre 

cada unha das variables de sustentabilidade. 

 

6.1 MODELO TERRITORIAL E OCUPACIÓN DO SOLO 

O Plan ten coma un dos seus obxectivos atribuír  ao territorio a función axeitada á súa 

potencialidade, tomando como referencia o desenvolvemento equilibrado e sostible. 

Con este fin, o Plan clasifica a meirande parte da superficie municipal nas diferentes 

categorías de especial protección establecidas na lexislación urbanística vixente, protexendo 

os solos con especial valor natural, paisaxístico, patrimonial ou produtivo. 

Así, os ámbitos con valores naturais e paisaxísticos quedan protexidos baixo a clasificación da 

especial protección de espazos naturais, alcanzando o 33% da totalidade do solo rústico. 

O mesmo sucede cos cauces dos ríos, protexidos na súa totalidade. 

A formalización de especiais proteccións no solo rústico constitúe un valor positivo xa que 

supón a contención do solo artificializado, freando os procesos de diseminación da edificación, 

e a preservación da biodiversidade no municipio. 

Ademais dos valores naturais, patrimoniais e paisaxísticos, o Plan fai fincapé na protección e 

posta en valor dos solos produtivos, en concreto dos con potencialidade agropecuaria e 

forestal. 

 

TÁBOA 18: COMPARATIVA DAS SUPERFICIES DAS DISTINTAS PROTECCIÓNS DE SOLO RÚSTICO 
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O Plan tamén ten como obxectivo establecer o equilibrio e complementariedade entre o medio 

rural e urbano, garantindo a sustentabilidade e mantemento do primeiro, dado o seu contexto 

actual de fraxilidade; para elo o Plan recoñece o sistema de asentamento tradicional existente 

no medio rural e  plantexa actuacións para a mellora da calidade de vida nos núcleos. Así, o 

Plan establece mecanismos normativos tendentes ao mantemento das tipoloxías edificatorias 

e a asignación de parámetros urbanísticos referentes ao uso global residencial propio dos 

asentamentos e aos usos compatibles que garantan a súa continuidade. Tamén formalízanse 

oito Plans Especiais de Ordenación de Núcleo Rural co fin de mellor a estrutura dos núcleos 

rurais e completar as infraestruturas e dotacións necesarias. 

Con respecto aos solos urbanos, o Plan define uns ámbitos de solo urbano consolidado e non 

consolidado. O solo urbano consolidado é ordenado respectando a trama urbana preexistente  

e formalizando diversas ordenanzas que definen as tipoloxías a aplicar en cada zona. O 

principal problema do solo urbano de Culleredo, o fraccionamento produto de actuacións 

illadas, abórdase a través da ordenación de áreas de solo urbano non consolidado, 

delimitando corenta e seis áreas de reparto co fin de abordar os problemas concretos de cada 

zona (reforzar a trama viaria, obter dotacións públicas, reordenar usos complementarios ó 

residencial, etcétera). 

Como resumo, podemos determinar que o Plan ordena o territorio cun alto grado de 

contención dos solos artificializados e de protección dos solos con valores naturais, 

patrimoniais, produtivos e paisaxísticos, como se pode apreciar no seguinte gráfico: 

GRÁFICO 5: CLASIFICACIÓN DO SOLO 

 

 

Tendo todo isto en consideración, consideramos a incidencia global do Plan no territorio e na 
ocupación do solo como moi positiva. 

 

6.2 CONSERVACIÓN DO MEDIO 

6.2.1 PAISAXE 
O Plan realizou un estudo da paisaxe do concello, determinando os espazos de alto valor 

paisaxístico e os ámbitos de especial fraxilidade, así coma as unidades que conforman a 

paisaxe do municipio. Por outra banda analizou as determinacións reflectidas no Plan de 

Ordenación do Litoral, pola súa incidencia no concello. 

O Plan recoñece a paisaxe coma un ben a protexer e potenciar, seguindo o disposto na Lei 

7/2008, do 7 de xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia. 

Sobre os efectos do Plan sobre a paisaxe municipal caben dous perspectivas. Por unha 

banda, os efectos positivos do Plan sobre a paisaxe, dado que é protexido un alto porcentaxe 

do solo municipal, incluíndose no solo rústico especialmente protexido de espazos naturais, de 

augas ou patrimonial os ámbitos de especial interese paisaxístico (Monte Xalo, río Valiñas, 

etcétera). 

Por outra banda, os novos desenvolvementos poderían producir afeccións negativas na 

paisaxe do concello polo que é necesario emprender medidas preventivas na ordenación 

pormenorizada dos ámbitos e na urbanización dos mesmos. 

6.2.2 NATUREZA E BIODIVERSIDADE 

EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO NATURAL E A BIODIVERSIDADE 

O Plan ten como Obxectivo Xeral 5 desenrolar políticas de recuperación medioambiental, 

entendendo o sistema ambiental como recurso potencial de atractivo natural e patrimonial no 

entorno da área metropolitana. 
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Queda así expresado que a preservación do medio natural e do patrimonio son liñas 

estratéxicas no desenvolvemento do planeamento. O 44% do solo municipal é clasificado 

como rústico de especial protección de espazos naturais e especial de protección de augas. 

Pero as actuacións non se limitan a protexer os solos con valores naturais se non que se 

programan actuacións de recuperación de espazos con valores naturais e ambientais que 

quedan integrados no sistema xeral de espazos libres. 

Os cauces dos ríos e a rede de espazos libres e mobilidade sostible xeran un sistema de 

corredores ecolóxicos que garanten a continuidade dos hábitats, impedindo a fragmentación. 

Ademais, os novos desenvolvementos deseñados non se producen sobre solos con especiais 

valores naturais: nin hábitats de interese, nin humidais, nin flora ou fauna protexida; non se 

interrompen corredores ecolóxicos. De feito, próximo ao novo desenvolvemento de “Ledoño-

leste” establécese un solo rústico de especial protección cunha función de “colchón verde” do 

hábitat prioritario, no Valiñas. 

Podemos así concluír que non son previsibles efectos negativos destacables do Plan sobre o 

patrimonio natural e a biodiversidade do concello. 

EFECTOS SOBRE OS SOLOS PRODUTIVOS 

O Plan mantén, protexe e pon en valor os solos con potencialidade produtiva no concello. 

De feito, só se transforman 273 ha de solo rústico, maiormente clasificado coma común no 

planeamento vixente, valor discreto comparado coas 5.440,08 ha de solo rústico (2.215,88 ha 

das cales correspóndense coa especial protección agropecuaria e forestal). 

Pola contra, o Plan desenvolve as actuacións encamiñadas a crear unha infraestrutura de 

apoio ás actividades económicas de obtención e transformación de produtos agropecuarios e 

forestais, aproveitando a máxima accesibilidade do municipio. 

Polo tanto, podemos concluír que non é previsible que existan efectos significativos negativos 

sobre os solos produtivos do municipio. 

 

EFECTOS NOS RECURSOS EDÁFICOS 

Nos solos nos que se desenrolen os solos urbanizables e urbanos non consolidades 

produciranse transformacións edáficas; mais, dado o carácter contido dos desenvolvementos e 

que, as máis das veces, suceden en solos degradados, podemos concluír que os efectos do 

Plan neste apartado son moderados. 

Para paliar esta situación estableceranse medidas preventivas para evitar a perda ou 

degradación dos recursos edáficos durante as obras de urbanización, de forma que se 

contemple a súa axeitada reutilización, como se apuntará no seguinte apartado. 

6.2.3 PATRIMONIO CULTURAL 
O Plan, no seu Catálogo, recolle e protexe o patrimonio cultural de Culleredo. Os elementos 

arqueolóxicos quedan protexidos ao clasificarse o seu ámbito coma solo rústico de especial 

protección patrimonial. 

Por outra banda, os novos desenvolvementos identifican os elementos de especial valor 

patrimonial nos seus ámbitos, establecendo determinacións encamiñadas a súa preservación 

e posta en valor. 

A todo isto hai que engadirlle as actuacións en materia de dotacións que recuperan elementos 

patrimoniais integrándoos no sistema de equipamentos do municipio. 

Por todo isto podemos concluír que os efectos do Plan sobre o patrimonio cultural son 

positivos. 

6.3 METABOLISMO 

6.3.1 CICLO HÍDRICO 
A repercusión do ciclo hídrico, nun municipio, ten que ver co saneamento de augas residuais e 

co abastecemento de auga. En canto ao primeiro deles, considérase que, no municipio de 

Culleredo, estanse a levar a cabo os procedementos para garantir un axeitado saneamento 

das augas residuais; no tocante á rede de abastecemento de auga potable, o Plan Xeral cre 

necesario o seu reforzo, polo que se propón a ampliación de varios depósitos e a creación dun 
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novo depósito de abastecemento de auga de sistema xeral (o ámbito do sector T3, A 

Zapateira). 

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

corresponden cun solo rústico de especial protección das augas; clasificándose, ademais, 

coma un solo rústico de especial protección de espazos naturais e especial protección de 

augas oámbito máis próximo ao hábitat de interese prioritario ligado a ríos, ao sur do 

desenvolvemento de “Ledoño-leste”. Estas clasificacións contribúen a minimizar a posible 

contaminación das augas. 

De xeito xeral, un saneamento e un abastecemento de auga axeitado, repercute, de xeito 

positivo na conservación do medio; polo que se considera que os efectos do Plan sobre esta 

variable, son favorables. 

Polo todo isto, podemos concluír que non é previsible que existan efectos significativos 

negativos globais sobre o ciclo hídrico, aínda que será necesario ter en conta que se fai 

preciso adoptar as medidas preventivas necesarias nos novos desenvolvementos, para 

garantir un funcionamento axeitado do ciclo hídrico no municipio.. 

 
6.3.2 ENERXÍA 
O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Culleredo non producirá efectos negativos 

destacables, sobre o medio, en canto á enerxía. Polo contrario, considérase que, terá unha 

influencia moi positiva xa que, a tendencia a crear un modelo de ordenación sustentable, 

diminuíndo a diseminación dos núcleos; o desenvolvemento de corredores verdes peonís; a 

potenciación das enerxías renovables; etcétera; son liñas e actuacións que favorecen unha 

diminución da enerxía precisa para funcionar e unha minimización do impacto sobre o medio. 

Ademais, en concreto, a clasificación do entorno do Monte Xalo, onde se localiza unha Área 

de Desenvolvemento Eólico (ADE Pedrouzos) como solo rústico de especial protección dos 

valores naturais; vai na liña da protección de áreas de especial valor natural e paisaxístico. 

Concluímos que o Plan no ten efectos negativos significativos relativos á enerxía. 

6.3.3 CONTAMINACIÓN 

Evitar ou minimizar a contaminación nun municipio debería ser unha das variables de interese 

á hora de elaborar un PXOM, xa que ten unha repercusión moi positiva sobre o entorno e o 

medio. No caso de Culleredo, con maior importancia, debido á presenza de elementos 

relativamente contaminantes, como pode ser a alta cantidade de tráfico rodado existente, a 

presenza de industria de interese ou o aeroporto. 

Este Plan Xeral adopta medidas que se espera que produzan unha diminución desta 

contaminación, como son a reconversión do polígono de A Marisqueira, cara usos terciarios; a 

corrección do proceso de asentamento difuso; a mellora da súa conectividade e deseño dunha 

nova rede de mobilidade sostible de interconexión, acompañados por sendas brandas peonís 

con carril-bici; a protección de todas as marxes dos cauces de augas; ou a calificación do solo 

entre o novo desenvolvemento de “Ledoño-leste” e o río Valiñas, como solo rústico de especial 

protección. 

En canto aos urbanizables industriais prantexados, faise necesario a adopción de medidas 

preventivas para minimizar a contaminación sobre o medio. 

6.3.4 CICLO DOS MATERIAIS 
Con respecto ao ciclo dos materiais e os residuos, o Plan xerará unha serie de efectos sobre o 

medio ambiente: por unha banda, os novos desenvolvementos deseñados polo Plan xerarán 

un consumo dos recursos e produción de residuos; por outra banda, o novo modelo territorial 

proposto, baseada na contención dos asentamentos e a compactación dos solos urbanos, 

producirá efectos beneficiosos xa que a edificación densa e colectiva require un menor 

consumo de recursos e materiais por m2 construído e produce unha optimización na xestión 

do lixo. Entón, os potenciais efectos negativos quedan paliados xa que Culleredo pertence ao 

Consorcio das Mariñas, tendo a xestión dos residuos mancomunada, o que garante o 

cumprimento da lexislación vixente nesta materia, a capacidade suficiente para acoller o 

incremento no volume de residuos xerados e a mellora na xestión (dende a recollida ata a 

valorización dos residuos) atendendo aos novos plans e programas que regulan e melloran 

este ámbito no metabolismo urbano. 
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Ademais o Plan inclúe como determinación nos desenvolvementos industriais de Ledoño e 

Alvedro.a reserva de solo para a implantación de puntos limpos empresariais. 

6.4 RISCOS NATURAIS E TECNOLÓXICOS 

Os riscos naturais e tecnolóxicos son elementos que foron tidos en conta na elaboración do 

Plan Xeral, primeiramente ao identificalos e posteriormente establecendo determinacións para 

minimizar os riscos potenciais identificados. 

No referente ao risco de inundación, o Plan Hidrolóxico Galicia Costa (2012) establece unha 

Área con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). O Plan Xeral de Ordenación 

Municipal establece zonas de protección dos leitos fluviais, clasificando ese solo como rústico 

de especial protección de augas; e prestando maior atención, ás zonas baixas de val, 

próximas aos leitos e chairas aluviais da cunca do río Valiñas. 

No tocante ao risco de incendio, o concello non está incluído en ningunha Zona de Alto Risco 

de incendio (ZAR), segundo o PLADIGA; o Plan amplía de forma significativa o ámbito de 

protección de solo rústico no Monte Xalo; ademais de clasificarse unha área moi importante do 

municipio, de tipo forestal, como solo de especial protección dos valores naturais, polo que os 

seus usos están limitados. Ademais, en canto aos urbanizables propostos, este localízanse 

relativamente alonxados dos montes. 

Para evitar o risco erosión do solo, o Plan establecerá medidas preventivas durante as obras 

de urbanización. 

En canto os riscos tecnolóxicos, no caso do risco da contaminación, o Plan dispón a 

reconversión do polígono de A Marisqueira, a usos terciarios, corrixe o proceso de 

asentamento difuso e potencia a mobilidade sostible; ante os risco de degradación 

paisaxística, fragmentación de hábitats naturais e degradación dos hábitats autóctonos, o Plan 

amplía o ámbito de protección do Monte Xalo; califica os cauces dos ríos coma solo rústico 

especialmente protexido de augas, e reforza a posta en valor destes ámbitos con actuación na 

rede camiñeira; aproveita os espazos con importantes valores naturais; e da continuidade aos 

espazos libres vencellados ao río Mero. 

 

7 DESEÑO DE MEDIDAS 
Seguindo o disposto na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas sobre o Medio Ambiente, describimos as medidas dispostas 

para asegurar o desenvolvemento das actuación do Plan seguindo os principios de 

sustentabilidade, co obxectivo de potenciar os efectos positivos e prever, minimizar e paliar os 

posibles efectos significativos negativos no medio ambiente. 

Son os novos desenvolvementos - desenvolvidos por Plans Parciais, Plans de Sectorización, 

Proxectos de Urbanización - os que poden ocasiona efectos negativos sobre o medio 

ambiente, polo cal, deséñanse unha serie de medidas para os solos urbanizables a contemplar 

no seu deseño e desenvolvemento (criterios de deseño, control de proxectos, control de obras, 

control de actividades). 

Estas medidas fan referencia á integración ambiental e paisaxística; protección de hábitat e 

cauces, e do patrimonio natural e cultural en xeral; ao uso eficiente dos recursos, a auga e a 

enerxía; ao deseño de espazos e dotacións con criterios de sostibilidade; a establecer espazos 

de transición entre os usos industriais e os residenciais, produtivos ou naturais; a prevención e 

corrección de emisións contaminantes; á mobilidade sustentable; etcétera. 

Polo tanto, establécense unha serie de medidas para potenciar os efectos positivos pero sobre 

todo para prever e corrixir os posibles efectos negativos sobre o medio ambiente dos usos e 

actividades establecidas no planeamento, especialmente das actividades construtivas e 

urbanizadora, que serán recollidas e desenvolvidas na Normativa Urbanística do Plan. 
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7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS A TER EN CONTA NA 

PLANIFICACIÓN DO SOLO URBANIZABLE 

MEDIDAS XERAIS: 

 No deseño do novo solo seguiranse os criterios de sostenibilidade establecidos no Plan. 

 Deberase xustificar a correcta conexión da nova urbanización coas redes existentes, 

comprobando que estas non resultaran saturadas coa operación. O Concello poderá 

esixir, neste sentido, a modificación de parte das redes existentes, co fin de non 

producirse estas sobrecargas. 

 Cando un ámbito de desenvolvemento teña varias posibilidades de acceso, con viarios 

de distinta categoría, deberá priorizarse a conexión cun vial de sistema xeral. 

 Estudarase a relación entre o novo desenvolvemento e a área urbana de maneira que 

exista unha completa integración. De igual forma, as planificacións deberanse de 

adaptar ás condicións naturais do lugar. 

 Os novos desenvolvementos sinalarán as zonas verdes e espazos libres nos lugares 

máis adecuados para satisfacer as necesidades do conxunto da poboación, en 

condicións óptimas de accesibilidade, funcionalidade e integración, de modo que non se 

sitúen en zonas marxinais ou residuais. 

 Os novos desenvolvementos deberán garantir un adecuado enlace coas redes viarias e 

de servizos integrantes da estrutura fundamental. 

 Coma norma xeral, os novos desenvolvementos pularán pola utilización de luminarias 

eficientes e adecuadas que reduzan a contaminación lumínica. 

MEDIDAS PARA A INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA: 

 Na ordenación prevista polos novos desenvolvementos prevalecerán os criterios de 

integración e respecto polo medio físico e natural existente. 

 Na medida do posible, o deseño da rede viaria adaptarase á topografía. 

 Os criterios de urbanización do viario e superficies pavimentadas serán racionais, 

evitando o abuso de superficies e pavimentos duros. 

 Formalizarase zonas verdes como colchón de transición no perímetro dos solos 

urbanizables e nos solos urbanos non consolidados en contacto cos solos rústicos para 

posibilitar a creación de barreiras de amortecemento. 

 Evitarase a formación de pantallas de edificación que interrompan as visuais dos 

elementos paisaxísticos. 

 Usarase pantallas arbóreas nas zonas verdes perimetrais que contribúan a mellorar a 

paisaxe e a calidade ambiental, así como a minimizar a posible intrusión visuais de 

cada un dos solos urbanizables e a contaminación acústica. 

 Os solos urbanos non consolidados e urbanizables que se atopen a menos de 500 

metros da ribeira do mar deberan levar a cabo un “Estudo de Impacto e Integración 

Paisaxística” de acordo as determinacións da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. 

 Coma norma xeral, empregase especies autóctonas no axardinamento dos espazos 

libres públicos e das zonas verdes, ou no seu defecto, especies vexetais adaptadas ás 

condicións ambientais existentes, que poidan integrarse paisaxísticamente de forma 

doada e non deriven en asilvestramento. 

 Pularase pola incorporación de arboredo nas vías principais sempre que sexa posible 

por motivos de proxecto. 

MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS: 

 Os novos desenvolvementos estarán ao disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de 

prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e do Decreto 105/2006, 

do 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios 

forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de 

aproveitamentos e repoboacións forestais. 

MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 Os novos desenvolvementos deberán estudar incidencia acústica dos viarios locais e 

establecer as medidas necesarias para minimizar os efectos da contaminación acústica 

e das vibracións segundo o disposto na lexislación sectorial vixente. 

  



 

CONCELLO  
CULLEREDO  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CULLEREDO 
Documento de Aprobación Inicial 

  INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

108 

 

 

 Deste xeito, de acordo co estudo acústico realizado, instalaranse barreiras vexetais ou 

artificiais (segundo o indique o proxecto e as características do contorno) que reduzan a 

contaminación acústica nas zonas habitadas. 

MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS SOBRE O CICLO HÍDRICO: 

 Estableceranse as medidas necesarias que garantan a protección das augas e os seus 

ecosistemas segundo o establecido na lexislación sectorial de aplicación. 

 Na medida do posible, estableceranse medidas para a redución dos consumos de auga 

(aforro e eficiencia) e para a súa reutilización. 

 Minimizarase a impermeabilización do solo. 

 Manterase o arborado de ribeira nas zonas verdes a carón dunha rede hídrica 

MEDIDAS ESPECÍFICAS NOS DESENVOLVEMENTOS DE USO INDUSTRIAL: 

 Medidas contra efectos negativos sobre o ciclo hídrico: 

o Estableceranse as medidas necesarias para garantir a protección das augas e 

dos ecosistemas acuáticos  conforme ao establecido na lexislación sectorial. 

o Na medida do posible, deseñarase unha rede de pluviais que incorpore técnicas 

de drenaxe urbano sostible e tratamento e filtrado da auga, de maneira que se 

cumpra axeitadamente coas determinacións establecidas na normativa vixente 

de aplicación. 

 Medidas de protección do patrimonio cultural: 

o Na planificación dos novos desenvolvementos deberase contemplar as 

conclusións das prospeccións arqueolóxicas preceptivas. 

 Medidas para a integración ambiental e paisaxística: 

o Formalizaranse os espazos libres de sistema local coma ámbitos de transición 

entre o uso industrial e o residencial existente, e entre o uso industrial e os 

hábitats naturais de interese. 

o Nas plantacións vexetais nas zonas verdes empregarase especies autóctonas, 

ou no seu defecto, especies vexetais adaptadas ás condicións ambientais 

existentes, que poidan integrarse paisaxísticamente de forma doada e non 

deriven en asilvestramento. 

 

7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS A TER EN CONTA NA FASE DO 

PROXECTO DE URBANIZACIÓN 

MEDIDAS XERAIS: 

 Será de aplicación a normativa técnica e sectorial que se encontre en vigor en cada 

caso para a realización dos proxectos de urbanización. 

 Os proxectos que afecten a elementos do Catálogo de Patrimonio e as súas áreas de 

protección e cautela deberán someterse a informe preceptivo e vinculante da 

Consellería de Cultura e Turismo. 

 Os proxectos de urbanización deberán incluír na súa memoria os criterios que foron 

tidos en conta para o deseño e características da rede ou dotación, facendo referencia 

en calquera caso, ao cumprimento do establecido polo presente Plan Xeral e demais 

normativas de aplicación. 

 Todas as redes de servizos urbanos discorrerán preferentemente polo sistema viario ou 

de espazos libres públicos. Nos casos en que estas teñan que atravesar terreos de 

titularidade privada, deberá inscribirse no Rexistro da Propiedade as correspondentes 

servidumes, a non ser que o titular de ditos terreos sexa o mesmo titular da rede. 

 As novas urbanizacións faranse soterrando as redes de servizos. 

MEDIDAS PARA A FORMALIZACIÓN DAS VÍAS: 

 En novas urbanizacións de vivenda unifamiliar, a banda destinada a aparcamento de 

vehículos construirase con materiais que permitan o drenaxe. 

MEDIDAS SOBRE A FORMALIZACIÓN DAS VÍAS PEONÍS E OS ESPAZOS LIBRES: 

 Os materiais a empregar na construción de vías e espazos peonís serán os adecuados 

para cumprir a súa función técnica e estética. 
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 Os materiais a empregar deberan garantir o correcto drenaxe, non serán 

escorregadizos e permitirán a evacuación da auga de superficie. 

 Todos os materiais empregados en zonas de circulación peonil deberán posuír 

calidades resistentes capaces de soportar o tráfico puntual ou esporádico de vehículos. 

MEDIDAS SOBRE A INCORPORACIÓN DE ARBOREDO NO SISTEMA VIARIO E ESPAZOS 

LIBRES: 

 Arborizado no sistema viario en desenvolvementos residenciais:: 

o Coma norma xeral, sempre que sexa posible os Proxectos de Urbanización que 

deseñen o sistema viario en ámbitos de uso global residencial deberán 

incorporar a plantación de arborizado se o ancho da beirarrúa o permite. 

 Arborizado nos espazos libres: 

o Todo espazo libre pertencente ao sistema local ou xeral deberá incorporar 

arborizado, segundo as calidades espaciais do propio espazo e os criterios de 

deseño adoptados. 

o Os parques urbanos e áreas recreativas localizadas no solo rústico deberán 

incorporar arborizado autóctono ou naturalizado en Galicia co criterio da 

rexeneración e recuperación de espazos de carácter natural. 

MEDIDAS EN FAVOR DA ACCESIBILIDADE E PARA A ELEMINACIÓN DE BARREIRAS: 

 Será de aplicación a lexislación estatal e autonómica en materia de accesibilidade, 

supresión de barreiras e non discriminación para o acceso e utilización do espazo 

público, co fin de promover as condicións idóneas de accesibilidade en vías e espazos 

urbanos, así como establecer as condicións de deseño dos elementos de urbanización. 

 Concello deberá elaborar Plans Especiais co fin de adaptar paulatinamente a 

urbanización existente ás condicións de accesibilidade esixidas regulamentariamente. 

 

7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS A TER EN CONTA NO 

CONTROL DE OBRAS 

MEDIDAS XERAIS: 

 Concello vixiará a execución das obras para evitar os vertidos contaminantes 

incontrolados (aceite, graxas, etcétera), así como o arrastre de solo a canles. 

 Na medida do posible, reutilizarase a terra vexetal que se retire do ámbito das obras 

(sendo acumulada de forma adecuada) na urbanización do novo desenvolvemento, 

facilitando a restauración. 

 Prohibirase a queima de residuos que non conten coa correspondente autorización. 

 A maquinaria deberá cumprir a normativa sectorial de aplicación. 

MEDIDAS SOBRE XESTIÓN DE RESÍDUOS: 

 Elaborarase antes do inicio das obras un Plan de Xestión de residuos. 

 Igualmente, antes do inicio das obras adecuaranse zonas específicas para a ubicación 

de colectores adecuados para o almacenamento dos distintos residuos producidos ata o 

seu envío ao xestor final autorizado. 

 O mantemento da maquinaria (cambio de aceite, engraxe, etcétera) realizarase en 

talleres inscritos no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

7.3 MEDIDAS NA FASE DE EXPLOTACIÓN 

O Plan non pode prever  as características das actividades que se instalen nos novos 

desenvolvemento polo que é necesario establecer a remisión á lexislación en materia de 

avaliación ambiental de proxectos e actividades. 

O Concello deberá realizar inspeccións ambientais segundo o disposto na lexislación sectorial 

vixente, vixiando o cumprimento da normativa sectorial de aplicación nas actividades e 

instalacións. 
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Do mesmo xeito, o Concello fomentará a concienciación da preservación do medio e das 

iniciativas empresariais sustentables e con incidencia no emprego local, así coma a aplicación 

de criterios sustentables que redunden na mellora da eficiencia enerxética e de recursos, 

promoción dos transportes alternativos e colectivos, a formación continua do persoal e a 

actualización das instalacións. 

O Concello ten tamén outra ferramenta a súa disposición: o Plan de Seguimento. Dito Plan 

permítelle identificar os resultados negativos non previstos orixinariamente e deseñar as 

medidas adecuadas para evitalos. No seguinte apartado defínese unha proposta de Plan de 

Seguimento cos indicadores de seguimento e control nas distintas variables estudadas. 

 

8 PROPOSTA DE PLAN DE SEGUIMENTO 
A Lei 9/2006 de Avaliación dos efectos de determinados Plans e Programas no Medio 

Ambiente determina que os órganos promotores deberán realizar un seguimento dos efectos 

no medio ambiente da aplicación e execución dos planes e programas para identificar os 

resultados adversos non previstos e abordar as medidas adecuadas para evitalos; de igual 

xeito, establece que o órgano ambiental correspondente participará no seguimento dos 

devanditos plans e programas.  

Deste xeito, elabórase unha proposta de Plan de Seguimento (a desenvolver no período de 

vixencia do Plan) que permita coñecer a evolución das variables establecidas ao desenvolver 

o Plan, co obxectivo de controlar os efectos producidos sobre as devanditas variables e 

comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos do Plan. Será o órgano 

promotor quen elaborará os Informes de Seguimento Ambiental cunha periodicidade bianual, 

que serán remitidos ao organismo competente en materia medioambiental. 

O Plan de Seguimento baséase nun conxunto de indicadores de seguimento e control que 

permitan coñecer de xeito preciso e, ao mesmo tempo, rápido a evolución do territorio e do 

planeamento. Proponse os seguintes indicadores de seguimento e control, aínda que se trata 

dun sistema aberto ao cal pódeselle engadir posteriormente outros parámetros que permitan 

unha maior eficacia e control. 

 

PAISAXE 

Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe 
Descrición: Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público. 

Unidade de medida: Número de puntos acondicionados 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

NATUREZA 

Espazos e áreas protexidas 

Descrición: Superficie (ha) espazos e áreas recollidas nalgunha das categorías da Lei 9/2001, 

do 21 de agosto, de conservación da natureza e da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 

patrimonio natural e da biodiversidade así como os recollidos nos instrumentos de ordenación 

do territorio con incidencia no planeamento municipal. 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Consellería do medio rural 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

 

Roteiros verdes 
Descrición: Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais 

Unidade de medida: km 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Lonxitude total de roteiros verdes 

Actualización: Anual 

  



 

CONCELLO  
CULLEREDO  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CULLEREDO 
Documento de Aprobación Inicial 

  INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

111 

 

 

PATRIMONIO 

Adecuación para uso público dos bens patrimoniais 
Descrición: Existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben 

patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial. 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Catálogo de bens patrimoniais do Plan 

Método de cálculo: Número de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, 

turística, etc. 

Actualización: Revisión ou vixencia do Plan 

 

SOCIEDADE 

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

Unidade de medida: Número total de habitantes 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

 

Taxa total de emprego 
Descrición: A taxa de emprego defínese como a proporción de persoas ocupadas dentro do 

grupo de poboación con idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A súa evolución positiva 

asóciase con maiores niveis de cohesión social e calidade de vida 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: Nº persoas ocupadas / nº persoas en idade activa 

Actualización: Anual 

 

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

Unidade de medida: Habitantes 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: Nacementos-defuncións 

Actualización: Anual 

 

Acceso á sociedade da información 
Descrición: Porcentaxe de vivendas con conexión de banda ancha (ADSL, RDSI, Rede de 

cable) 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: Nº de vivendas con acceso a banda ancha / nº total de vivendas 

Actualización: Anual 

 

Superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao número de habitantes 
Descrición: Permite avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio ao aire libre 

Unidade de medida: m2/hab. 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: m2 zonas verdes/nº habitantes censados 

Actualización: Revisión do Plan 

  



 

CONCELLO  
CULLEREDO  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CULLEREDO 
Documento de Aprobación Inicial 

  INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

112 

 

 

ECONOMÍA 

Déficit público adaptado á administración local 

Descrición: Déficit público municipal ocasionado polos gastos correntes derivados do 

planeamento no tocante ao mantemento de infraestruturas (abastecemento, saneamento, 

etc.). 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Contabilidade municipal 

Método de cálculo: Manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás 

Corporacións Locais 

Actualización: Anual 

 

MEDIO URBANO 

Compacidade total 

Descrición: É un indicador da densidade edificatoria no tecido urbano. A compacidade facilita o 

contacto, o intercambio e a comunicación de bens e servizos. É un dos eixos da 

sustentabilidade urbana que incide na forma física da cidade, na súa funcionalidade e na 

organización das redes de mobilidade e de espazos libres 

Unidade de medida: m3/m2 

Fonte de datos: Capa de construcións do Sistema de información do Catastro; malla de 

referencia (celas de 200 x 200 m) 

Método de cálculo: Volume edificado (m3) / unidade de superficie urbana (m2) para a malla de 

referencia 

Actualización: Anual 

 

Compacidade corrixida 

Descrición: Corrixe o valor da compacidade absoluta (a excesiva compacidade ten efectos 

adversos). A substitución da sup. urbanizada polo espazo público atenuante maior de 500 m2 

permite coñecer o equilibrio entre o construído e os espazos libres e de relación 

Unidade de medida: m3/m2 

Fonte de datos: Sistema de información do catastro; malla de referencia (celas de 200 x 200 

m) 

Método de cálculo: Volume edificado (m3) / espazo público atenuante (m2) para a malla de 

referencia. Enténdese como espazo público atenuante os espazos verdes e de convivencia ou 

estancia: prazas e espazos interiores de couzada (=mazá) 

Actualización: Anual 

 

Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 

Definición: Informa sobre o número de dotacionais totais (existentes e proxectados) no 

planeamento en relación ao número de habitantes 

Unidade de medida: Número de habitantes por tipo de equipamento 

Fonte de datos: Equipamentos definidos polo Plan 

Método de cálculo: Nº de habitantes totais / nº de instalacións dun determinado tipo de 

equipamento (sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de 

equipamentos 

Actualización: Revisión ou modificación do PXOM 
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Accesibilidade a servizos públicos (distancia) 

Definición: Informa sobre a distancia de desprazamento para acceder aos equipamentos 

contemplados no Plan 

Unidade de medida: m 

Fonte de datos: Equipamentos definidos polo Plan 

Método de cálculo: Distancia media entre instalacións dun determinado tipo de equipamento 

(sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de equipamentos 

Actualización: Revisión ou modificación do PXOM 

 

MEDIO RURAL 

Superficie agraria útil (SAU) 

Descrición: Indicador da vocación agrogandeira do Concello en termos de superficie territorial 

Unidade de medida: ha 

Fonte de datos: Consellería do medio rural 

Método de cálculo: Sup (ha) de terras labradas e pasteiros 

Actualización: Anual 

 

Abandono de terras agrarias 

Descrición: Indica o grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está relacionado 

coa perda de poboación, co incremento de perigo de incendio e coa perda de biodiversidade 

de especies de flora e fauna vinculadas a hábitats agrarios 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Consellería do medio rural 

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

Actualización: Anual 

 

Agricultura ecolóxica 

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

orgánicos 

Unidade de medida: ha 

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

Método de cálculo: Sumatorio da superficie agrícola ecolóxica 

Actualización: Anual 

 

Especialización gandeira 

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

Unidade de medida: Número de cabezas de gando 

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

Método de cálculo: Número de cabezas de gando para os seguintes tipos de cabanas: vacún 

de carne, vacún de leite, aves, porcino, equino e caprino 

Actualización: Anual 
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Especialización agrícola 

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

Unidade de medida: % 

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

Método de cálculo: Superficie relativa en relación á SAU dos seguintes tipos de terras agrarias: 

prados, pradeiras, pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, tubérculos, leguminosas, 

flores e viveiros) e cultivos leñosos (froiteiras, viñedo) 

Actualización: Anual 

 

Especialización forestal 

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

Unidade de medida: m3 

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

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

Actualización: Anual 

 

Intensificación agrogandeira 

Descrición: A intensificación se mide en termos de carga gandeira 

Unidade de medida: UGM (unidades de gando maior) 

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

Método de cálculo: UGM de gando porcino, avícola e vacún de leite baixo sistemas intensivos 

de produción 

Actualización: Anual 

 

MEDIO INDUSTRIAL 

Empresas con sistema de xestión ambiental 

Descrición: Informa da integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción 

existentes. Na actualidade os sistemas máis estendidos de xestión ambiental son a norma ISO 

14001 e o sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS) 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Rexistro EMAS: CMATI; ISO 14001: Consellería de Innovación e Industria 

(www.observatoriocalidade.org) 

Método de cálculo: Nº de empresas con sistema implantado de xestión ambiental/ nº total de 

empresas 

Actualización: Anual 

 

Empresas con Autorización Ambiental Integrada 

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

Unidade de medida: Nº empresas 

Fonte de datos: Rexistro IPPC - CMATI 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
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Grao de ocupación de solo industrial de nova creación 

Descrición: Informa sobre o grao de ocupación do solo urbanizable de uso industrial recollido 

no PXOM e desenvolvido polo plan parcial ou plan de sectorización correspondente 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Promotor 

Método de cálculo: (Parcelas ocupadas / Parcelas totais) x 100 

Nota: O cálculo faise para cada un dos sectores de solo de uso industrial 

Actualización: Anual 

 

MOBILIDADE 

Cobertura do transporte público urbano 

Descrición: Porcentaxe de poboación que dispón de servizo de transporte público interurbano 

a menos de 300 m 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Base de datos de transporte público da D.X. de Mobilidade (CMATI) 

Método de cálculo: Análise de áreas de influencia das paradas de transporte público sobre 

unha malla de referencia no ámbito urbano 

Actualización: Anual 

 

Cobertura do transporte público interurbano 

Descrición: Mide a poboación con servizo de transporte público interurbano a menos de 750 m 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Base de datos de transporte público da D.X. de Mobilidade (CMATI); sistema 

de asentamentos poboacionais; Nomenclátor de poboación do INE. 

Método de cálculo: Poboación das entidades singulares de poboación dentro da área de 

influencia das paradas de transporte público 

Actualización: Anual 

 

Distribución de tipos de viario no ámbito urbano 

Unidade de medida: Lonxitude para cada tipo de viario: zonas peonís, uso preferente peonil, 

carrís bici, carrís de transporte público segregado, zonas 20,30,50, etc. 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Cálculo da lonxitude dos distintos tipos de viario 

Actualización: Anual 

 

Distribución modal de mobilidade obrigada 

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

obrigada 

Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos 

Fonte de datos: Concesionarias de liñas de transporte público; RENFE. Enquisa de mobilidade 

das persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); datos municipais 

Método de cálculo: Nj / Nt 

Nj.- Nº de desprazamentos por modo de transporte 

Nt.- Nº total de desprazamentos obrigados 
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Os modos de transporte a considerar son coche ou moto, autobús urbano, autobús 

interurbano, tren, a pé, bicicleta e marítimo. O cálculo realizarase para o transporte urbano e o 

interurbano por separado 

Actualización: Anual 

 

Relación entre o lugar de residencia e o traballo 

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

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

Fonte de datos: Enquisa de mobilidade das persoas residentes en España (Ministerio de 

Fomento); datos municipais 

Método de cálculo: Nj / Nt 

Nj.- Nº de desprazamentos en cada un dos ámbitos territoriais identificados 

Nt.- Nº total de desprazamentos obrigados 

Os ámbitos territoriais a considerar son: no mesmo domicilio, no mesmo concello, nun concello 

da mesma provincia, nun concello doutra provincia, noutra comunidade autónoma e noutro 

país 

Actualización: Anual 

 

Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida 

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

mobilidade reducida 

Unidade de medida: % da flota adaptada 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Datos proporcionados pola empresa concesionaria do servizo 

Actualización: Anual 

 

 

ENERXÍA 

Consumo total de enerxía en equipamentos municipais 

Descrición: Consumo anual de enerxía (electricidade, calefacción e auga quente) polos 

equipamentos municipais por habitante censado no Concello 

Unidade de medida: kWh/ habitante 

Fonte de datos: Facturas de electricidade, calefacción e auga quente; Padrón de habitantes 

Método de cálculo: Consumo total de enerxía/ número de habitantes empadroados 

Actualización: Anual 

 

Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais 

Descrición: Número de edificios ou equipamentos con produción autónoma de electricidade, 

auga quente ou calefacción, mediante sistemas de paneis solares térmicos ou 

fotovoltaicos,eólica, xeotérmica ou caldeiras de biomasa con subministro local 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual  
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Venda de combustibles de automoción 

Descrición: Datos da venda de combustibles de automoción por habitante 

Unidade de medida: t (toneladas) 

Fonte de datos: Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos; boletín de 

hidrocarburos da Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio) 

Método de cálculo: Volume total de combustibles para automoción (descártase o gasóleo 

agrícola) / Nº habitantes empadroados 

Actualización: Anual 

 

Sistemas de iluminación de baixo consumo 

Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en 

infraestruturas e equipamentos colectivos existentes ou programados 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / Nº sistemas de iluminación 

totais 

Actualización: Anual 

 

ATMOSFERA 

Emisións á atmosfera de orixe industrial 

Descrición: Volume de emisións á atmosfera xeradas polas instalacións de produción industrial 

emprazadas no Concello. Este indicador abrangue as emisións de gases de efecto 

invernadoiro (GEI): CO2, CH4, N20, HFC, SF6, PFC 

Unidade de medida: t/ano 

Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes EPER-PRTR 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

 

Exposición da poboación á contaminación acústica 

Descrición: Ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo ruído segundo 

o índice de ruído Lden nos eixos viarios, ferroviarios e aeroportos 

Unidade de medida: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos 

Fonte de datos: Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (CMATI); Plan de 

illamento acústico a elaborar por AENA no marco da DIA da ampliación do aeroporto. 

Método de cálculo: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de 

valores de Lden de 55, 65, e superiores aos 75 dB(A) 

Actualización: Anual 
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Exposición da poboación á contaminación electromagnética 

Descrición: Poboación dentro do radio de afección de fontes de contaminación 

electromagnética (instalacións de telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións eléctricas, 

redes WIMAX) emprazadas en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural 

Unidade de medida: Nº habitantes 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión 

Europea de limitar a densidade de corrente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios onde poida 

permanecer un tempo prolongado e se calcula de forma teórica uns niveis de referencia para o 

campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 μT para o campo 

electromagnético (Fonte: Red Eléctrica Española) 

Actualización: Revisión do Plan 

 

CICLO HÍDRICO 

Abastecemento de auga municipal 

Descrición: Avalía o consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento municipal, 

así como as perdas rexistradas na rede de distribución. Considera o consumo total dos 

sectores doméstico, comercial e industrial, os equipamentos e servizos municipais e, para o 

caso de concellos rurais, o consumo por explotacións agropecuarias 

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

Fonte de datos: Empresa subministro 

Método de cálculo: Abastecemento diario (consumo doméstico+consumo industrial+consumo 

comercio+consumo equipamentos e servizos municipais+perdas da rede de 

distribución+consumo agrogandeiro)/ nº habitantes 

Actualización: Trimestral 

 

Saneamento de augas residuais 

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

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Concello; EIEL 

Método de cálculo: Poboación conectada á rede de saneamento/ poboación total 

Actualización: Anual 

 

Emisións totais á auga por actividade económica 

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

Unidade de medida: t/ano 

Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 

Método de cálculo: Produción total de emisións 

Actualización: Anual 

 

Número de puntos de vertido 

Descrición: Número de puntos de vertido a ríos 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Inventario de vertidos do Organismo de conca 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual  
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CICLO MATERIAIS 

Xeración de residuos sólidos urbanos (RSU) 

Descrición: Cantidade de residuos sólidos urbanos producidos 

Unidade de medida: kg/ habitante 

Fonte de datos: Municipal. Empresa concesionaria do servizo 

Método de cálculo: Total anual RSU recollidos/número habitantes 

Actualización: Anual 

 

Xeración de residuos perigosos 

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

empresariais emprazadas no Concello 

Unidade de medida: t de residuos perigosos xerados 

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

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

 

Recollida selectiva de RSU 

Descrición: Mide a eficacia da recollida selectiva. Calcula a porcentaxe entre a recollida 

selectiva neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva bruta descontando 

as cantidades de materiais considerados impropios en cada sistema de recollida) e a recollida 

selectiva bruta (cálculo incluíndo o total dos residuos recollidos) 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva 

Método de cálculo: Residuos xerados-impropios/ residuos xerados 

Actualización: Anual 

 

Rutas de recollida de RSU 

Descrición: Informa das distancias recorridas polo servizo de recollida de lixo en función do 

número de habitantes cubertos polo servizo. Da idea do grao de dispersión das entidades de 

poboación e do consumo enerxético derivado do servizo de recollida de lixo 

Unidade de medida: m/habitante 

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva 

Método de cálculo: Lonxitude total das rutas de recollida/ nº total de usuarios cubertos polo 

servizo 

Actualización: Anual 

 

SOLO 

Consumo de solo planificado 

Descrición: Indicador do grao de consumo de solo potencial (a teito de planeamento) por 

urbanización no Concello 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: PXOM  
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Método de cálculo: (Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 

consolidado+urbanizable delimitado+urbanizable non delimitado+sistemas xerais) / superficie 

(ha) do Concello 

Actualización: Modificacións puntuais ou revisións do PXOM 

 

Consumo de solo executado 

Descrición: Indicador do grado de consumo de solo real (executado) por urbanización no 

Concello 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: (Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 

consolidado +sistemas xerais) / superficie (ha) do Concello 

Nota: considéranse os urbanizables desenvolvidos como urbano a efectos do cálculo, aínda 

que conserven a categoría de urbanizable ata a revisión do PXOM 

Actualización: Cada vez que se execute un plan de desenvolvemento 

 

Presión urbana 

Descrición: Este indicador relaciona o número total de habitantes coa extensión superficial do 

Concello. A presión demográfica está relacionada con outros indicadores como o consumo de 

solo, de auga, de enerxía ou a produción de lixo 

Unidade de medida: Habitantes/km2 

Fonte de datos: Padrón de habitantes 

Método de cálculo: Poboación total do Concello/superficie total 

Actualización: Anual 

 

Emisións totais ao solo 

Descrición: Volume de emisións ao solo xerado pola actividade económica desenvolvida no 

Concello 

Unidade de medida: t/ano 

Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 

Método de cálculo: Produción total de emisións ao solo 

Actualización: Anual 

 

EDIFICACIÓNS 

Edificacións rehabilitadas 

Descrición: Mide a importancia da rehabilitación 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Nº de licenzas para rehabilitación de vivendas – Concello 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
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Vivenda de protección 

Descrición: Número de vivendas baixo algún réxime de protección 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Municipal. IGVS 

Método de cálculo: Número de vivendas baixo algún réxime de protección/ Nº total de vivendas 

Actualización: Anual 

 

Vivendas baleiras 

Descrición: Número de vivendas baleiras 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Censo de vivendas. INE 

Método de cálculo: Nº vivendas baleiras / nº total de vivendas 

Actualización: Cada 10 anos 

 

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓXICOS 

Superficie queimada en incendios forestais 

Descrición: Superficie queimada por incendios forestais 

Unidade de medida: ha 

Fonte de datos: Consellería do medio rural 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

 

Bens afectados por inundacións 

Descrición: Valor económico de bens construídos afectados por inundacións e avenidas 

torrenciais 

Unidade de medida: € 

Fonte de datos: Consorcio de Compensación de Seguros. Axencia Galega de Emerxencias 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
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9 INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA 
Na fase de análise das diferentes alternativas baralladas, un dos parámetros estudados foi a viabilidade económica de cada unha delas, servindo o resultado obtido para clarificar a elección da 

alternativa seleccionada. Para esta valoración da viabilidade económica das alternativas estudadas, empregamos unha metodoloxía baseada no análise de indicadores co obxecto de establecer 

unha comparativa entre estas alternativas (neste caso, 1 e 2, xa que a Alternativa 0 non é, de saída, viable polo negativo escenario tendencial que produciría e a súa inadecuación á lexislación 

vixente). Esta metodoloxía nos permite avaliar información económica sen chegar ao nivel de detalle dun estudo económico financeiro (por outra banda imposible de realizar na fase de valoración e 

selección de alternativas).  

Os indicadores empregados son os que parecían máis adecuados para a valoración do comportamento das Alternativas 1 e 2 fronte a sostibilidade e a viabilidade económica do Plan; así os 

indicadores seleccionados son: 

 Maior rendibilidade: Valoración da rendibilidade das alternativas para o Concello, tanto dos ingresos puntuais (taxas de licenza de obra, taxas de primeira ocupación, etcétera) coma dos 

permanentes (Imposto sobre Bens Inmobles (IBI); Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVM), etcétera). 

 Menor custo das actuacións: Valoración do custo de obtención do solo; custo de execución integral de urbanización; custo de execución en actuacións illadas. Para elo empregáronse os 

valores: 

Custo de obtención do solo:  

Solo rural  6 €/m²

Solo urbanizado (núcleo rural)  40 €/m²

Solo urbanizado (urbano)  60 /m²
 

 

Custo de execución en actuacións illadas: 

Acondicionamento de parque público naturalizado  2 €/m²

Acondicionamento de espazo libre (xardíns)  15 €/m²

Urbanización de espazo libre (praza urbana)  30 €/m²

Acondicionamento e renaturalización de espazo libre  5 €/m²

Pavimentación e sinalización de aparcadoiro  30 €/m²
Custo de execución integral de urbanización: 

Sectores de solo urbanizable 20 €/m² (Nivel 1) 
Ámbitos de reforma urbana de gran transformación ou renovación e urbanización en núcleo rural 18 €/m² (Nivel 2) 
Ámbitos de reforma urbana de leve transformación ou aumento de dotación 12 /m² (Nivel 3) 

 

 Menor custo do mantemento: O desenvolvemento urbanístico leva consigo a prestación dunha serie de servizos públicos por parte do Concello, debendo ademais manter os resultantes 

espazos públicos nas debidas condicións de seguridade e ornato. Valoración do impacto destes custos de mantemento nas arcas municipais. O valor empregado é do 7% sobre o custo total 

da urbanización. 

 Dificultade na xestión urbanística: Valoración da dificultade na xestión en función do número de Administracións afectadas; servidumes; figuras de planeamento; etcétera. 

 Solo produtivo: Valoración da suficiencia e adecuación dos solos produtivos definidos en cada alternativa. 

 Oportunidades de crecemento económico: Valoración das ferramentas proporcionadas por cada alternativa para pular por un crecemento económico sostible: reforzamento do solo 

empresarial cualificado; mellora na accesibilidade; aproveitamento de recursos presentes; economías complementarias; etcétera. 
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Seguindo coa metodoloxía enmpregada en todo o proceso, analizouse as Alternativas 1 e 2 en relación aos indicadores de estudo establecidos, observando a súa adecuación aos obxectivos de 

cada indicador (un menor custe económico das actuacións, unha maior rentabilidade, un solo produtivo cualificado e suficiente, etcétera). Igualmente, para reflectir os resultados de forma sintética 

elaborouse unha matriz e estableceuse unha pinza de valores (dende o 0 “adecuación moi baixa” ata  o 5 “adecuación moi alta”) e adxudicando un valor sintético a cada Alternativa no tocante a 

cada indicador, de modo que fose máis operativa a descrición do proceso e a súa comprensión. O resultado amósase na seguinte táboa: 

 

Adecuación moi baixa Adecuación baixa Adecuación básica Adecuación moderada Adecuación alta Adecuación moi alta
0 1 2 3 4 5 

 
TÁBOA 19: INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÓMICA DAS ALTERNATIVAS AVALIADAS 
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Maior rendibilidade 3 4 
Menor custe das actuación 2 3 
Menor custo do mantemento 2 3 
Dificultade na xestión urbanística 3 3 
Solo produtivo 1 4 
Oportunidades de crecemento económico 3 4 
TOTAIS 14 21 

Deste análise obtemos a seguintes conclusións: 

 A Alternativa 1 ofrece un escenario de consolidación e desenvolvemento da tendencia actual de crecemento residencial, mentres que a Alternativa 2 propón un novo modelo territorial en pos 

dun reequilibrio do municipio. Dado o momento económico de crise mundial, os crecementos eficientes da Alternativa 2 parecen máis rendibles por racionais, aproveitando os asentamentos 

do medio rural coma soporte do uso residencial e completando o tecido urbano, incrementándose os niveis de calidade de vida, o que repercute na competitividade dos desenvolvementos. 

Por lóxica, isto redundará nun incremento dos ingresos municipais, tanto puntuais coma permanentes. 

 A pesares do menor número de actuación da Alternativa 1, o seu consumo de solo e, polo tanto, a súa repercusión nos custes finais son elevados; a isto debe engadírselle a maior laxitude 

nos criterios ambientais e polo tanto, o maior custe nas medidas paliativas das actuacións sobre o medio ambiente. 

 Aínda que as dúas alternativas incorporan criterios de aforro enerxético (por exemplo no alumeado público), os criterios de naturalización nas actuacións da Alternativa 2 supoñen un menor 

custe no mantemento dos novos espazos públicos. 

 A Alternativa 1 presenta un menor porcentaxe de solo produtivo e unha menor cobertura nas infraestruturas e dotacións de soporte para o desenvolvemento da actividade económica. 

 A Alternativa 2, deseñando un novo modelo territorial máis acorde coas dinámicas actuais e os criterios de sustentabilidade, ten uns plantexamentos estratéxicos de saída máis competitivos, 

buscando novos nichos de mercado a desenvolver no concello en función dos recursos e potencialidades existentes. 

Unha vez seleccionada a alternativa a desenvolver, formalízase no presente Plan o cal contén unha Estratexia de Actuación e un Estudo Económico segundo o disposto na Lei 9/2002 e as súas 

modificacións. Neles recóllense cada unha das actuacións definidas, referindo o custo económico previsto e o seu carácter privado ou público, expresando que Administración ou organismo corre a 

cargo da iniciativa do financiamento de ser o último caso. Nestes documentos reflíctese a sostenibilidade e viabilidade económica do Plan.  
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10 ANÁLISE DA COHERENCIA 
Abórdase a análise da coherencia entre o Plan (alternativa seleccionada) e os obxectivos 

establecidos, así como entre estes obxectivos e a conservación e posta en valor dos 

elementos estratéxicos do territorio. 

 

Dende as primeiras fases do planeamento, optouse por asumir o desenvolvemento sostible 

como liña estratéxica do Plan, seguindo o establecido tanto na 10/1995, do 23 de novembro, 

de Ordenación do Territorio de Galicia coma na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia, e as súas modificacións. Así favorécese a 

utilización racional do territorio e a protección do medio natural, mellorando a calidade de vida 

e contribuíndo ao equilibrio territorial; do mesmo xeito, recoñécese o sistema de asentamento 

existente e plantéxanse medidas a favor do desenvolvemento económico do medio rural; e, xa 

coma obxectivo de partida, púlase pola contención do solo artificializado, evitando a 

diseminación das edificación. 

Como se referiu anteriormente, primeiramente avaliouse a coherencia interna dos obxectivos 

xerais e específicos do Plan en relación aos obxectivos ambientais do mesmo, concluíndose 

que a devandita coherencia é alta, integrándose todos os obxectivos ambientais en maior ou 

menor medida. 

 

Con respecto á coherencia dos obxectivos do Plan cos criterios e variables reflectidos no 

Documento de Referencia, elaborouse unha matriz que permitise representar a valoración do 

nivel de integración de cada un dos criterios nos obxectivos, resultando o seguinte: 

 

NON INTEGRADO SEN INCIDENCIA INTEGRADO MOI INTEGRADO 
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TÁBOA 20: COHERENCIA DOS OBXECTIVOS DO PLAN COS CRITERIOS DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 
 OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN 

OX OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 
VARIABLES CRITERIOS OX1 OX2 OE1.1 OE1.2 OE1.3 OE2.1 OE2.2 OE2.3 OE2.4 OE2.5 OE2.6 OE3.1 OE3.2 OE3.3 OE3.4 OE4.1 OE4.2 OE4.3 OE4.4 
Paisaxe Favorecer a integridade paisaxística.                    

Natureza 

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais.                    
Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais.                    
Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa dinámica e o desenvolvemento do 
Concello. 

                   
Patrimonio Preservar e valorizar os elementos patrimoniais.                    

Sociedade 

Considerar a estrutura demográfica do ámbito e da área de influencia.                    
Prever un equilibrio entre a poboación e os recursos.                    
Contribuír a unha contorna saudable.                    
Garantir a non exclusión.                    
Favorecer a cohesión social.                    
Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no Concello.* *A participación cidadá está garantida legalmente no proceso do planeamento.

Economía Considerar a estrutura socioeconómica do ámbito e da área de influencia.                    
Medio 
urbano 

Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade.                    
Promover solucións integrais que minimicen os custes ambientais                    

Medio 
rural 

Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade.                    
Pular por unha clasificación dos espazos en función da súa propia capacidade produtiva.                    

Medio 
industrial 

Contribuír á creación dunha contorna de traballo de calidade.                    
Optimizar a eficiencia das actividades económicas                    

Mobilidade 
Reducir as necesidades de mobilidade                    
Facilitar unha conectividade eficiente cara aos principais destinos                    

Enerxía 
Promover o aforro no consumo enerxético                    
Pular polo uso de recursos enerxéticos renovables                    

Atmosfera Controlar as emisións contaminantes                    

Ciclo 
hídrico 

Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e procesos                    
Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento en función das demandas 
estimadas a teito de planeamento 

                   
Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos                    

C. materiais Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos                    

Solo 

Axustar os usos á contorna e aos obxectivos propios deste planeamento.                    
Fomentaranse estruturas densas, compactas e complexas                    
Considerar a mobilidade como variable fundamental na formulación das alternativas                    
Pular por un desenvolvemento ordenado e eficiente                    

Edificacións 
Axustar o parque potencial de edificacións a teito de planeamento á dinámica do Concello                    
Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre a contorna                    

Con elo, compróbase o alto nivel de integración dos criterios ambientais expresados. 

Do mesmo xeito, avaliouse a relación dos obxectivos que gobernan  o Plan e a súa incidencia 

sobre os elementos estratéxicos do territorio referidos anteriormente, seguindo a mesma 

metodoloxía 

 

 

 

 

. 
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TÁBOA 21: COHERENCIA DOS OBXECTIVOS DO PLAN COA CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR DOS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO 
 OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN

OX OE 1 OE 2 OE 3 OE 4
ELEMENTOS ESTRATÉXICOS OX1 OX2 OE1.1 OE1.2 OE1.3 OE2.1 OE2.2 OE2.3 OE2.4 OE2.5 OE2.6 OE3.1 OE3.2 OE3.3 OE3.4 OE4.1 OE4.2 OE4.3 OE4.4 
EE1 ESPAZOS DE INTERESE NATURAL                    
EE2 ESPAZOS DE INTERESE PAISAXÍSTICO                    
EE3 ESPAZOS DE INTERESE CULTURAL                    
EE4 RECURSOS NATURAIS E PRODUCTIVOS PRIMARIOS                    
 

NON INTEGRADO SEN INCIDENCIA INTEGRADO MOI INTEGRADO 
    
 

E por último, avaliouse a coherencia dos obxectivos do Plan coa posible resolución dos 
problemas ambientais detectados  no diagnóstico do contorno: 
 
TÁBOA 22: COHERENCIA DOS OBXECTIVOS DO PLAN COA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA 
 OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN 

OX OE 1 OE 2 OE 3 OE 4
PROBLEMAS AMBIENTAIS OX1 OX2 OE1.1 OE1.2 OE1.3 OE2.1 OE2.2 OE2.3 OE2.4 OE2.5 OE2.6 OE3.1 OE3.2 OE3.3 OE3.4 OE4.1 OE4.2 OE4.3 OE4.4 
PA1 CONTAMINACIÓN                    
PA2 DEGRADACIÓN DOS HÁBITATS AUTÓCTONOS E PERDA DE BIODIVERSIDADE                    
PA3 FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT NATURAIS                    
PA4 DEGRADACIÓN PAISAXÍSTICA                    
PA5 DESAPROVEITAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS E PRODUTIVOS                    

 

NON INTEGRADO SEN INCIDENCIA INTEGRADO MOI INTEGRADO 
    
 

Deste xeito, pódese concluír que os obxectivos do Plan teñen un alto grado de coherencia, 
tanto interna coma externa, dado que os criterios de sostibilidade están presentes na 
formulación do planeamento dende a orixe do proceso. 
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10.1 COHERENCIA DA ALTERNATIVA SELECCIONADA E OS SEUS OBXECTIVOS COAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

Como referimos no apartado 3.3.1, as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) dan cumprimento ao mandato da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do territorio de Galicia, que 

establece os obxectivos e instrumentos mediante os cales se desenvolverá a ordenación territorial da Comunidade Autónoma. 

As Directrices de Ordenación do Territorio son de aplicación a todos os instrumentos de ordenación do territorio e ao planeamento urbanístico (agás aqueles aprobados provisionalmente ou 

definitivamente á entrada en vigor das DOT) como é o caso. 

Estas Directrices teñen como finalidade básica, como dixemos, “definir un Modelo territorial para Galicia que permita orientar as actuacións sectoriais, dotándoas de coherencia espacial e das 

referencias necesarias para que se desenvolvan de acordo cos obxectivos xerais da política territorial de Galicia, conformando unha acción de goberno coordinada e eficaz”. 

Compre avaliar, entón, a coherencia da alternativa seleccionada, e os seus obxectivos, coas DOT, analizando a integración, ou non, das determinación establecidas polas devanditas Directrices. 

Na Memoria Xustificativa do Plan especifícase a concordancia coas correspondentes determinacións das DOT, avaliándose no presente Informe a compatibilidade estratéxica do Plan coas 

Directrices de Ordenación do Territorio. 

 

10.1.1 ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE ESTRATÉXICA (ACE) 
A Análise da Compatibilidade Estratéxica (ACE) do Plan é unha ferramenta de control para verificar a coherencia cos obxectivos e determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio. O 

ACE divídese en tres áreas: 

a. Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade, explicando como se consideran os efectos do plan sobre os aspectos clave detectados nas DOT. 

b. Proceso de decisión, analizando a bondade e calidade do proceso de decisión a través do que se deseña o planeamento. 

c. Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia, avaliando a relación dos plans cos elementos estratéxicos identificados na análise obxectiva do contorno realizada nas DOT. 
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10.1.1.1 CONSIDERACIÓN DOS ASPECTOS CLAVE PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

CALIDADE DO SOLO 
A posible afección sobre a calidade do solo dende o punto de vista da súa ocupación e degradación. 
Cal é a afección do novo Plan sobre a calidade do solo, dende o punto de vista da ocupación e posible degradación? BAIXA 
O novo Plan ordena o termo municipal aplicando criterios de sostibilidade, o que se traduce nun alto grado de contención dos solos artificializados, freando os procesos actuais de diseminación da 
edificación. 
O Plan protexe especialmente os solos con valores natuarais, ambientais, e paisaxísticos, preservando a biodiversidade no municipio. Ademais destes valores, o Plan fai fincapé na protección e 
posta en valor dos solos produtivos, en concreto dos ámbitos con potencialidade agropecuaria e forestal. 
VOCACIONALIDADE DE ÁMBITOS 
O modo en que a asignación de usos é coherente coa capacidade produtiva do solo. 
O Plan establece os diferentes usos de forma coherente coa capacidade produtiva do territorio? SI 
O Plan mantén, protexe e pon en valor os solos con potencialidade produtiva no concello. Clasifícase coma solo rústico de especial protección 5.136,79 ha, o 86,4% da superficie do termo 
municipal, 2.174,84 ha das cales correspóndense coa especial protección agropecuaria e forestal. Só se transforman 273 ha de solo rústico, maiormente clasificado coma común no planeamento 
vixente, valor discreto comparado coa devandita superficie de solo rústico especialmente protexido. 
EXPOSICIÓN A RISCOS 
Grao de exposición a riscos, ben sexa resultado da ocupación de espazos que presenten riscos ou pola xestión de actividades que poidan influír en dita exposición. 
Grao de exposición a riscos debido á ocupación de espazos que teñan risco ou debido á xestión de actividades que inflúan nesa exposición. BAIXO 
No referente ao risco de inundación, o Plan Xeral de Ordenación Municipal establece solos como rústico de especial protección de augas; prestando maior atención ás zonas baixas de val, 
próximas aos leitos e chairas aluviais (incluído o tramo final do río Mero, catalogado como “zona de inundación”, segundo o PHGC; concordante coa “zona de estudio” que delimita o Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, na información cartográfica do seu visor GIS; e coa ARPSI que aparece reflectida no Estudo do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica 
Galicia Costa que, na actualidade está en fase de Avaliación Preliminar). 
No tocante ao risco de incendio (Culleredo non está incluído dentro de ningunha ZAR, segundo o PLADIGA) o Plan amplía de forma significativa o ámbito de protección de solo rústico no Monte 
Xalo; así como se clasifica unha área moi importante como solo de especial protección dos valores naturais. 
Para evitar o risco de erosión do solo, o Plan establecerá medidas preventivas durante as obras de urbanización. 
En canto aos riscos tecnolóxicos, no caso do risco de contaminación, o Plan dispón a reconversión do polígono de A Marisqueira, a usos residenciais e terciarios, corrixe o proceso de asentamento 
difuso e potencia a mobilidade sostible; ante o risco de degradación paisaxística, fragmentación de hábitats naturais e degradación dos hábitats autóctonos, o Plan amplía o ámbito de protección do 
Monte Xalo; califica os cauces dos ríos coma solo rústico especialmente protexido de augas, e reforza a posta en valor destes ámbitos con actuacións na rede camiñeira; aproveita os espazos con 
importantes valores naturais; e dá continuidade aos espazos libres vencellados ao río Mero. 
INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 
Atende ao modo en que se considera a paisaxe e a integración das actuacións con ela. 
O Plan considera a paisaxe coma un elemento estratéxico a protexer? SI 
As actuacións definidas polo Plan intégranse convenientemente na paisaxe? INTEGRACIÓN ALTA 
O Plan realizou un estudo da paisaxe do concello, determinando os espazos de alto valor paisaxístico e os ámbitos de especial fraxilidade, así coma as unidades que conforman a paisaxe do 
municipio; simultaneamente, analizou as determinacións reflectidas no Plan de Ordenación do Litoral, pola súa incidencia no concello. 
O Plan recoñece a paisaxe coma un ben a protexer e potenciar, seguindo o disposto na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia. 
O Plan protexe un alto porcentaxe do solo municipal, incluíndose no solo rústico especialmente protexido de espazos naturais, de augas ou patrimonial os ámbitos de especial interese paisaxístico 
(Monte Xalo, río Valiñas, etcétera); isto ten un efecto positivo sobre a paisaxe municipal. 
Con respecto aos novos desenvolvementos, estes poderían producir afeccións negativas na paisaxe do concello polo que é necesario emprender medidas preventivas na ordenación 
pormenorizada dos ámbitos e na urbanización dos mesmos, medidas que o Plan establece na súa Normativa Urbanística. 
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CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 
Grao en que se pode afectar aos espazos de interese natural e cultural recoñecidos. 
Cal é o grao de afección do Plan a espazos de interese natural e cultural recoñecidos? BAIXO 
O Plan establece obxectivos específicos en relación aos valores ambientais e os recursos naturais (OE 4). 
 O Plan deseña actuacións de recuperación medioambiental, entendendo o sistema ambiental como recurso potencial de atractivo natural e patrimonial no entorno da área metropolitana. 
Queda así expresado que a preservación do medio natural e do patrimonio son liñas estratéxicas no desenvolvemento do planeamento. O 39% do solo municipal é clasificado como rústico de 
especial protección de espazos naturais, especial protección patrimonial e especial de protección de augas. Pero as actuacións non se limitan a protexer os solos con valores naturais se non que 
se programan actuacións de recuperación de espazos con valores naturais e ambientais que quedan integrados no sistema xeral de espazos libres. 
Os cauces dos ríos e a rede de espazos libres e mobilidade sostible xeran un sistema de corredores ecolóxicos que garanten a continuidade dos hábitats, impedindo a fragmentación. 
Ademais, os novos desenvolvementos deseñados non se producen sobre solos con especiais valores naturais: nin hábitats de interese, nin humidais, nin flora ou fauna protexida; non se 
interrompen corredores ecolóxicos.  
FRAGMENTACIÓN DO TERRITORIO  
Como se considera a conectividade ecolóxica e se minimiza a fragmentación do territorio e a formación de barreiras. 
O Plan pula pola conectividade ecolóxica? SI 
A ordenación proposta minimiza a formación de barreiras e a fragmentación do territorio municipal? SI 
O Plan establece coma obxectivo xeral o crecemento racional e eficiente, obxectivo xeral que é desenvolvido nos obxectivos específicos; en concreto, os obxectivos específicos 2 relativos ás áreas 
de asentamento e os seus crecementos establecen a necesidade de pular por un crecemento contido, denso, compacto e complexo, que free a diseminación e salvagarde o resto do territorio polos 
seus valores naturais e ambientais. 
Ademais desta contención, o Plan clasifica coma solo rústico especialmente protexido de augas e espazos naturais a meirande parte da superficie municipal, garantindo a conectividade do 
territorio. 
Reforzando este feito, o Plan deseña uns corredores verdes ao longo de todo o termo municipal que formalizan unha rede conectiva, evitando a fragmentación do territorio. 
COMPETITIVIDADE ECONÓMICA  
A idoneidade da elección e da localización dos usos produtivos en relación ao grao de competitividade económica. 
Grao de competitividade económica ALTO 
O Plan localiza os usos produtivos atendendo á maior eficiencia económica? SI 
O crecemento económico sostible é un fin que participa de todos os obxectivos específicos do Plan, tanto nas accións de procurar solo cualificado para as actividades económicas (ou recualificar o 
existente) coma protexer e por en valor os numerosos solos produtivos presentes no concello. Tamén, o Plan desenvolve as actuacións encamiñadas a crear unha infraestrutura de apoio ás 
actividades económicas de obtención e transformación de produtos agropecuarios e forestais, aproveitando a máxima accesibilidade do municipio. 
EQUILIBRIO NO DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO 
Como se atende ao feito da concentración do desenvolvemento económico nunhas áreas en detrimento doutras. 
O Plan pula polo equilibrio no desenvolvemento económico do territorio municipal? SI 
O Plan ten como obxectivo establecer o equilibrio e complementariedade entre o medio rural e urbano, garantindo a sustentabilidade e mantemento do primeiro, dado o seu contexto actual de 
fraxilidade, facendo fincapé nas potencialidades dos recursos propios do concello e ordenando en consoancia. O Plan, establecendo as infraestruturas e dotacións necesarias para o 
desenvolvemento dunha economía sostible e complementaria e clasificando o solo en relación a súa capacidade de acollida, pula polo reequilibrio territorial sen deixar áreas sen oportunidades. 
COHESIÓN SOCIAL 
Como se contribúe á promoción da igualdade de oportunidades e de acceso aos servizos públicos. 
O Plan promove a igualdade de oportunidades e de acceso aos servizos públicos aos cidadáns? SI 
Os obxectivos xerais do plan son mellorar a calidade de vida dos cidadáns e procurar un crecemento racional e eficiente. O Plan pula polo reequilibrio territorial e a mellora da calidade de vida, 
tanto no urbano coma no rural. O Plan decántase por un urbanismo de proximidade e establece accións en consoancia: mellora das dotacións e servizos urbanísticos (facendo fincapé nos ámbitos 
detectados con deficiencias), corredores verdes para unha mobilidade sostible, etcétera. 
Simultáneamente, o Plan clasifica e ordena o solo en función das súas características, capacidades e potencialidades, poñendo en valor o medio rural, actualmente nunha situación máis fráxil que 
o medio urbano, feito reforzado polas actuacións encamiñadas a revitalización dos núcleos rurais existentes. 
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CALIDADE DE VIDA 
Contribución á mellora da calidade de vida dos cidadáns a través do fomento de estilos de vida adaptados ao contorno. 
O Plan ordena o territorio de forma que a calidade de vida dos cidadáns mellora, aproveitando as características propias e fomentando estilos de 
vida adaptados ao contorno? SI 

O reforzo da rede de dotacións e espazos públicos e a mellora das infraestruturas de servizos urbanísticos repercute nun incremento da calidade de vida tanto no medio urbano como no medio 
rural; redundando nun reequilibro territorial e o incremento da cohesión social. 
GOBERNANZA 
A eficacia, calidade e boa orientación na coordinación coas distintas administracións. 
Nivel de coordinación coas distintas administracións? EN ESTUDO 
A DETERMINAR NAS SEGUINTES FASES DE ELABORACIÓN DO PLAN 
CALIDADE DO AIRE 
En que medida se favorece a consecución dunhas condicións de calidade do aire que permitan un contorno saudable. 
Grao de consecución de condicións de calidade do aire para acadar un contorno saudable. ALTO 
O PXOM adopta medidas que se espera que produzan unha estabilidade na calidade do aire, como son a reconversión do polígono de A Marisqueira, cara usos máis residenciais e terciarios; a 
corrección do proceso de asentamento difuso; e a mellora da súa conectividade e deseño dunha nova rede de mobilidade sostible de interconexión. 
CALIDADE DA AUGA 
Reflicte como se considera a calidade dos recursos hídricos, tanto no mantemento da calidade como na recuperación das masas degradadas. 
Grao de atención do PXOM á calidade dos recursos hídricos, en canto ao mantemento da súa calidade e á recuperación de masas degradadas. ALTO 
En canto ao saneamento de augas residuais, considérase que, en Culleredo, estanse a levar a cabo os procedementos para garantir un axeitado saneamento das augas residuais. 
O Plan Xeral pretende a protección dos cauces dos ríos, de xeito que, todos eles se corresponden cun solo rústico de especial protección de augas; clasificándose, ademais, o solo máis próximo 
ao novo desenvolvemento de “Ledoño-leste”, como un solo rústico de especial protección adscrito. Estas clasificacións contribúen a minimizar a posible contaminación das augas. 
CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS  
Refírese á forma en que se consideran as necesidades de recursos hídricos, o esforzo na redución do consumo e a adaptación do planeamento á dispoñibilidade real de recursos hídricos. 
Grao de consideración das necesidades de recursos hídricos, o esforzo na redución do consumo e a adaptación do planeamento á súa 
dispoñibilidade real. ALTO 

No tocante á rede de abastecemento de auga potable, o PXOM cre necesario o seu reforzo, polo que se propón a ampliación de varios depósitos e a creación dun novo depósito de abastecemento 
de auga de sistema xeral (o ámbito do sector T3, A Zapateira). 
CONSUMO ENERXÉTICO 
Refírese á forma en que se consideran as necesidades enerxéticas, os esforzos na redución do consumo enerxético e potenciación de enerxías renovables. 
Grao de consideración das necesidades enerxéticas, os esforzos na redución do consumo enerxético e a potenciación de enerxías renovables. ALTO 
O PXOM de Culleredo non  producirá efectos negativos destacables sobre o medio, en canto á enerxía. Polo contrario, considérase que terá unha influencia moi positiva xa que, a tendencia a crear 
un modelo de ordenación sustentable, diminuíndo a diseminación dos núcleos; o desenvolvemento de corredores verdes peonís; a potenciación das enerxías renovables; etcétera; son liñas e 
actuacións que favorecen unha diminución da enerxía precisa para funcionar e unha minimización do impacto sobre o medio. 
XERACIÓN DE RESIDUOS 
O modo en que se afronta a xestión de residuos, en especial a redución na xeración. 
Grao de mellora na xestión de residuos. ALTO 
Culleredo ten a recollida de lixo mancomunada a través do Consorcio das Mariñas. 
Por unha banda, o Plan ten coma un dos seus obxectivos o freo, incluso corrección, do proceso de asentamento diseminado, o que facilita unha adecuada cobertura do servizo de recollida de lixo. 
Por outra banda, o Plan pula pola rehabilitación, o que repercute nun menor volume de residuos da construción. 
Ademais, o Plan establece determinacións nos desenvolvementos industriais de Ledoño e Alvedro para a inclusión de puntos limpos empresariais. 
EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADOIRO  
O modo en que se xestionan as emisións de gases efecto invernadoiro, os esforzos de cara á súa redución. 
Grao de xestión da emisión de gases efecto invernadoiro, ca fin de obter unha redución. ALTO 
O Plan Xeral tende a unha corrección do proceso de asentamento diseminado; así como, á  mellora da conectividade no concello, incluíndo o deseño dunha nova rede de mobilidade sostible de 
interconexión. Todo isto terá unha repercusión positiva na diminución de gases efecto invernadoiro. 
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NECESIDADES DE MOBILIDADE 
Como se inflúe nas necesidades de transporte tanto de persoas como de mercadorías. 
O Plan considera a mobilidade coma un elemento estratéxico? SI 
O Plan establece medidas e actuacións que melloren a eficiencia do transporte de persoas e mercadorías?  SI 
O Plan considera a mobilidade como un elemento estratéxico dende as súas fases iniciais. De feito, é un dos obxectivos específicos do plan (OE 3.1). 
O Plan pula por un urbanismo de proximidade, o que facilita a accesibilidade e a mobilidade sostible no concello. Ademais, establece actuacións concretas no sistema de comunicacións o que 
redunda nunha maior eficiencia no transporte. 
EQUILIBRIO NO REPARTO MODAL 
En relación aos esforzos que se fan para a diminución da dependencia do vehículo privado a través da potenciación doutros modos. 
O Plan pula pola diminución da dependencia do vehículo privado e o incremento da mobilidade sostible?  SI 
O Plan Xeral do concello de Culleredo pula pola diminución da dependencia do vehículo privado e o incremento da mobilidade sostible ao potenciar o urbanismo de proximidade; establecer unha 
rede de corredores verdes paralelos ás marxes dos principais ríos, por todo o concello; así como, ao pular polos tecidos de núcleos compactos e densos. 
 

10.1.1.2 PROCESO DE DECISIÓN 

COHERENCIA EN FERVENZA: RELACIÓN COS OBXECTIVOS DAS DOT. 
Avaliar a relación dos obxectivos estratéxicos que motivan o planeamento cos obxectivos das directrices e, no seu caso, obxectivos da planificación intermedia. 
Coherencia do Plan e os seus obxectivos cos obxectivos das DOT? MOI ALTA 
Coma queda explicitado na Memoria Xustificativa, o Plan asume e desenvolve as determinacións das DOT que lle son de aplicación. 
COHERENCIA TRANSVERSAL: RELACIÓN COS OBXECTIVOS DA PLANIFICACIÓN SECTORIAL 
Avaliar a relación dos obxectivos estratéxicos do planeamento cos obxectivos da planificación sectorial existente. 
Coherencia do Plan e os seus obxectivos cos obxectivos da planificación sectorial existente? MOI ALTA 
Unha vez estudados os distintos plans e programas sectoriais con incidencia no termo municipal, o Plan da resposta adecuada, integrando as distintas actuacións sectoriais na ordenación 
proposta. 
DEMANDA SOCIAL 
Avaliar a metodoloxía utilizada para a estimación da demanda que motiva as actuacións do planeamento. 
O Plan analizou a demanda que motiva as actuacións do planeamento? SI 
Coma se referiu anteriormente, o Plan, dende as súas primeiras fases, tivo en conta a dimensión supramunicipal de Culleredo, valorando a estrutura demográfica e social tanto do termo coma do 
ámbito de influencia. Nos diferentes documentos da información urbanística explicítanse as análises e metodoloxías empregadas no estudo de cada variable. 
CONSIDERACIÓN DE ALTERNATIVAS. XUSTIFICACIÓN DA ELECCIÓN 
Avaliar se o planeamento é resultado da selección entre varias alternativas e a xustificación da alternativa seleccionada. 
O Plan avaliou diversas alternativas de planeamento? SI 
Idoneidade da alternativa seleccionada? EN PROCESO 
Para a elaboración do Plan baralláronse tres alternativas, coma quedou referido no presente documento.  
IDIONEIDADE: A DETERMINAR NAS SEGUINTES FASES DE ELABORACIÓN DO PLAN 
CONSULTAS E COORDINACIÓN 
Avaliar o grao de consenso buscado durante o proceso de planificación, dende a perspectiva de: 
Participación cidadá. Métodos. 
Consultas a outras administracións públicas. Métodos. 
Coordinación con políticas, plans e normas. 
Grao de consenso buscado durante o proceso de planificación EN ESTUDO 
A DETERMINAR NAS SEGUINTES FASES DE ELABORACIÓN DO PLAN 
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10.1.1.3 RELACIÓN COS ELEMENTOS TERRITORIAIS ESTRATÉXICOS DE GALICIA 

PAISAXE, PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 
O patrimonio natural e cultural ten unha gran responsabilidade na configuración da paisaxe constituíndo dous dos principais activos para o desenvolvemento futuro de Galicia. 
Existen paisaxes naturais de enorme atractivo, pero tamén se atopan paisaxes urbanas, núcleos rurais e paisaxes ligadas a actividades agrarias de enorme valor. 
O Plan entende coma elementos estratéxicos a paisaxe, o patrimonio natural e o cultural, integrándoos na planificación? SI 
O Plan ten nos seus obxectivos específicos un bloque particular para os obxectivos relativos aos valores ambientais e recursos naturais. Deste xeito, o Plan integra, dende as súas primeiras fases, 
criterios e obxectivos ambientais, redundantes en actuacións de protección e posta en valor dos elementos naturais, ambientais, paisaxísticos e patrimoniais de relevancia no concello. 
PRODUCIÓN DE ALIMENTOS 
A produción de alimentos de calidade é un dos principais activos da economía galega. Para aproveitalos é preciso favorecer os procesos de transformación e de comercialización de produtos do 
agro e do mar e, en particular, aqueles que garanten un beneficio directo aos produtores de base galega. 
O Plan preserva o solo dedicado á produción primaria? SI 
O Plan favorece os procesos de transformación da produción primaria e a súa comercialización? SI 
O establecemento de solos de protección agropecuaria no centro e sur do concello, é dicir, nas áreas máis propicias para a produción primaria; así como a proposta de mellora do viario no sur que 
se realizan neste Plan Xeral, favorecen a produción de alimentos de calidade. 
En canto á produción de produtos pesqueiros ou marisqueiros, o aumento da protección na Ría do Burgo, levando a cabo unha reorientación dos solos na zona de A Marisqueira, cara fins máis 
terciarios, favorecerán o aumento da calidade das augas, potenciando a produción do sector. 
SOLO EMPRESARIAL 
É preciso conxugar eficacia e eficiencia na procura da maior rendibilidade dos investimentos en parques empresariais que favorezan a súa función vertebradora da política territorial, ao seren 
deseñados en relación coas súas características funcionais e de localización. 
O Plan establece os solos empresariais atendendo á súa eficacia e eficiencia, analizando a súa localización e características funcionais? SI 
O Plan localiza e dimensiona os solos empresariais en función das características da estrutura económica do concello, as súas oportunidades e a capacidade de acollida de cada solo, como se 
amosa na Memoria de Ordenación e no presente documento. 
TURISMO 
É preciso delimitar a especialidade e a eficiencia na creación de ofertas nos destinos turísticos e que xeren combinación de produtos axeitados para cada espazo, singularidades locais, actitudes 
da poboación, e que ao mesmo tempo, permitan unha certa flexibilidade na ordenación en función dos movementos e motivacións da demanda. 
O Plan deseña medidas e actuacións que proporcionen unha cobertura para o desenvolvemento do sector turístico? SI 
O Plan, a través da súa ordenación e as medidas  e actuacións deseñadas, proporciona unha cobertura para o desenvolvemento do sector turístico: turismo de natureza, turismo activo, 
gastronómico, etcétera. 
 
EQUIPAMENTOS E SERVIZOS BÁSICOS 
Os equipamentos e servizos básicos determinan, en gran medida o benestar e a cohesión social. A accesibilidade da cidadanía a eles supón un factor de competitividade territorial que os converte 
en elementos de dinamización da actividade socioeconómica. 
O PXOM de Culleredo mellora a rede de servizos básicos e equipamentos? SI 
O PXOM de Culleredo incrementa a accesibilidade á rede de servizos básicos e equipamentos? SI 
Un dos obxectivos xerais do Plan é a mellora da calidade de vida dos cidadáns, tanto residentes coma usuarios, mediante a completación da rede de equipamentos e espazos públicos, incidindo 
nas dotacións de proximidade, o que redunda na mellora da accesibilidade aos mesmos. 
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11 RESUMO NON TÉCNICO 
O Informe de Sustentabilidade Ambiental de Culleredo é un documento necesario, incluído no 

proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, que se require para os plans e programas que 

afectan a un espazo xeográfico concreto. O obxectivo desta avaliación é acadar un nivel de 

protección medioambiental axeitado, de xeito que se contribúa á integración dos aspectos 

ambientais e de sustentabilidade, no futuro PXOM de Culleredo. 

Na actualidade, no concello de Culleredo o planeamento vixente correspóndese co Plan Xeral 

de Ordenación Municipal aprobado no ano 1987; é dicir, é un documento desfasado con 

relación á lexislación vixente. Este feito, sumado aos importantes cambios que sufriu o 

municipio, dende ese ano, fai que se faga preciso a redacción dun novo planeamento. 

As características actuais do contorno foron estudadas no Estudo do medio Rural, na Análise 

do Modelo de Asentamento Poboacional, na Información Urbanística, no Catálogo e no resto 

dos documentos do Plan que teñen, por obxectivo, estudar a problemática territorial e 

ambiental de Culleredo. 

Este é un concello ubicado no norte da provincia de A Coruña; limitando, de xeito natural, ao 

Norte, coa Ría do Burgo. Este elemento, xunto co sistema río Valiñas – Mero e os Montes do 

Xalo, constitúen os tres elementos estratéxicos e de interese, en canto ao patrimonio natural 

de Culleredo; xa que, estruturan o concello, constitúen as áreas de maior riqueza biolóxica e 

ambiental do municipio e presentan unha fraxilidade ecolóxica importante, debido ás ameazas 

do progreso actual (contaminación, monocultivos, infraestruturas, etcétera). 

En canto ao patrimonio cultural, no concello destaca o paso do Camiño Inglés de Santiago e o 

Ben de Interese Cultural de A Torre de Celas. 

O feito de que, en concreto, o concello se atope na primeira coroa metropolitana da cidade 

central ten unha repercusión de moita importancia en todos os ámbitos: na poboación, no 

modelo de asentamento, na economía, nas infraestruturas e, evidentemente, na paisaxe. 

A proximidade do sector norte do municipio coa área urbana de A Coruña fai que, dende hai 

algunha década, xente nova se instalara nesa zona, en edificios ou vivendas unifamiliares. Isto 

provocou, por unha parte, un “boom” poboacional; e, pola outra que, en Culleredo se observe 

un desequilibrio territorial importante, con máis poboación canto máis ao norte; de feito, na 

área urbana norte vive, aproximadamente, o 80% do concello. 

Este desequilibrio ten unha repercusión destacada sobre a paisaxe do municipio, de xeito que, 

canto máis ao Sur, localízanse as áreas de paisaxe máis rural, de transición ou monte; 

apreciándose, canto máis, ao Norte, a paisaxe urbana. 

A localización de Culleredo inflúe tamén nas infraestruturas do concello, de xeito que, no seu 

territorio, ubícanse importantes infraestruturas de comunicación e servizos (A-6, AP-9, N-550, 

aeroporto, nova vía do AVE, oleoduto, gasoduto, etcétera). 

En canto á economía, esta é un reflexo da sinerxía que se produce pola situación estratéxica 

do concello. É por iso que, nos últimos anos, o sector máis importante é o de servizos; cunha 

importancia relativa da industria; e, cunha tendencia á diminución do peso do sector primario 

que, na actualidade, xa maioritariamente, é de autoconsumo. 

O concello presenta unha gran potencialidade no sector primario, que xa foi a base da 

economía de antano, debido ás boas condicións climatolóxicas e edafolóxicas do territorio, 

tanto na agricultura como no forestal; así como, en canto á industria e o sector turístico, debido 

á posición estratéxica, que repercute nunha mellor loxística e comunicacións (aeroporto, 

estradas, etcétera). 

Para a realización deste ISA avaliáronse tamén, os posibles riscos naturais e tecnolóxicos aos 

que estaba exposto o municipio de Culleredo; o que posibilita que se teñan en conta neste 

novo planeamento. As conclusións que se extraeron son: 

 Risco sísmico no concello de Culleredo é de intensidade baixa. 

 Risco de inundación: o concello de Culleredo, no Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 

localízase o tramo final do sistema Valiñas-Mero como ARPSI (Área con Risco 

Potencial Significativo de Inundación). 

 Risco de incendio: Culleredo pertence ao Distrito II Bergantiños – Mariña Coruñesa, 

para a defensa contra incendios. Segundo a Orde do 18 de abril do 2007 e o PLADIGA, 

non existe no concello ningunha zona declarada coma de alto risco (ZAR); polo que, 

segundo a mesma Orde, clasifícase como “zona de risco medio de incendio). 
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 Risco de erosión: Segundo os resultados do “Inventario Nacional de Erosión de Solos - 

INES (2002-2012)”, o grado de erosión de Culleredo é medio. E en base os datos 

obtidos da Base de Datos da Natureza, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 

Medio Ambiente, obsérvase que, á erosión de cauces, é de tipo medio en todo o 

concello; a erosión éolica é baixa ou moi baixa; e a erosión laminar unicamente acada 

valores relativamente importantes, en zonas de desniveis ou áreas alteradas 

antropicamente. 

 Riscos tecnolóxicos: no concello, recoñécense tres tipos: de contaminación, de 

degradación paisaxística e fragmentación de hábitats naturais e de degradación dos 

hábitats autóctonos. 

A ubicación do municipio con respecto á Coruña, como se ven observando ata o momento, ten 

unha importancia capital nas características e situación actual de Culleredo. Ademais da 

influenza positiva, cunha poboación activa nova, cunha economía produtiva e unha boa 

comunicación; o concello presenta certos problemas ambientais, en parte, motivados polo seu 

emprazamento e que repercuten, en xeral, en todo o entorno e, de modo máis concreto, nos 

tres elementos estratéxicos definidos. 

Estes problemas de índole ambiental teñen que ver coa contaminación; a fragmentación dos 

hábitats naturais; a degradación paisaxística; a degradación dos hábitats autóctonos e perda 

da biodiversidade; así como, co desaproveitamento dos recursos produtivos e o estrago os 

recursos naturais.  

A contaminación no municipio é un problema destacado, xa que se detecta contaminación das 

augas, en concreto, na área da Ría (actualmente, estanse a desenvolver Plans para reinvertir 

o proceso) e nos ríos; lumínica e acústica en moitos sectores; contaminación dos solos, na 

área da Factoría Cros (proceso actual de descontaminación). 

A degradación dos hábitats autóctonos e a perda de biodiversidade son problemas ambientais 

relacionados tamén coa fragmentación dos hábitats naturais. Os motivos son, a presenza de 

importantes áreas dedicadas ao monocultivo de especies alóctonas; a importante 

diseminación das áreas habitadas; e o importante desenvolvemento de infraestruturas. 

En canto á degradación paisaxística, os motivos que a ocasionan son similares aos que 

orixinan os anteriores problemas ambientais; de xeito máis importante, a diseminación das 

áreas e o desenvolvemento de infraestruturas. 

Finalmente, en canto ao desaproveitamento dos recursos produtivos (agrícola, forestal, 

etcétera) e o estrago dos recursos naturais, están a repercutir, cada día máis, nun medio rural 

máis dependente do medio urbano; ademais de eliminar unha potencial fonte de ingresos que 

semella destacable. 

Tras a avaliación dos problemas ambientais do concello, foron empregados unha serie de 

indicadores que permiten reflectir a situación concreta de Culleredo, na actualidade, co PXOM 

do ano 1987, vixente. 

Toda esta análise permite ter unha percepción global do municipio, de xeito que, o 

planeamento pode ser enfocado cara a resolución dos seus problemas e o pulo cara as 

potencialidades detectadas. 

Para o deseño do Plan Xeral, considérase ademais, a necesidade de que estea adaptado á 

lexislación vixente; ás determinacións establecidas nas Directrices de Ordenación do 

Territorio; así como, se avalían as relacións que presentan co resto de plans e programas 

supramunicipais que lle afectan (POL, MOVE, etcétera), para que exista unha coherencia na 

planificación. 

O Plan establece unha serie de criterios xerais de ordenación como punto de partida e uns 

criterios ambientais estratéxicos, cos que busca a integración de criterios de sostibilidade 

ambiental na formulación dos seus obxectivos propios. Desta forma, o Plan incorporará 

criterios de sostibilidade ambiental, fixados polas distintas leis, estratexias e programas de 

ámbito internacional, europeo, estatal e autonómico, nos seus obxectivos, ordenación e 

diferentes actuacións. 
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A hora de integrar estes criterios de sostibilidade ambiental na Avaliación Ambiental 

Estratéxica AAE, utilízase  coma guía o Documento de Referencia. Para o que determínanse 

unha serie de variables e criterios de sostibilidade que serán a base para a análise das 

alternativas propostas e, para a avaliación dos efectos previsibles no medio, da alternativa 

seleccionada polo Plan. 

Formúlanse uns obxectivos xerais como meta do planeamento, que son desenvolvidos por uns 

obxectivos específicos. Estes obxectivos xerais son: 

 OX 1. Mellorar as condicións de vida da poboación. xa sexa residente, traballadora ou 

mera usuaria do territorio de Culleredo en atención a unha conciencia de participación e 

desenvolvemento de funcións nun territorio compartido: 

o evitando accións que repercutan negativamente fóra dos confíns do concello; 

o contribuíndo ao equilibrio territorial a á mellora do territorio compartido; 

o contribuíndo á creación de oportunidades de traballo e de creación de riqueza. 

 OX 2. Procurar un crecemento urbano racional, eficiente e respectuoso co ser humano 

e o seu medio ambiente. 

o sendo coherente coas necesidades, atendendo ás limitacións e a lóxica do 

territorio e respectando a capacidade de carga do territorio; 

o establecendo accións de mellora urbana e vetando do desenvolvemento nas 

áreas onde se recoñeceron valores a protexer. 

Definidos os obxectivos xerais, desenvólvense uns obxectivos específicos incidentes en 

ámbitos concretos: 

 OE 1. Obxectivos de integración na estrutura metropolitana e na rexión ártabra: 

o OE 1.1 - Acadar unha ordenación integrada no contexto supramunicipal, 

contribuíndo ao equilibrio territorial no desempeño das funcións e nas estruturas 

sociais e económicas. 

o OE 1.2 - Contribuír a unha utilización racional e eficiente dos soportes 

infraestruturais e de solo compartidos con outros concellos da contorna. 

o OE 1.3 - Contribuír á preservación dos valores produtivos, ambientais e 

paisaxísticos dos territorios compartidos dun xeito responsable e cunha clara 

visión de futuro. 

 OE 2. Obxectivos en relación ás áreas de asentamento e os seus crecementos: 

o OE 2.1 - Procurar un modelo de asentamento urbano denso, compacto 

consolidado, multifuncional e complexo, cun maior grao de autonomía e 

autosuficiencia e menos dependente doutras áreas da contorna metropolitana, 

que atenúe a especialización funcional e as necesidades de desprazamento. 

o OE 2.2 - Prestar atención ás áreas de asentamento periurbano ou rururbanas de 

orixe histórico e rural que están a ser integradas nas dinámicas urbanas dun 

xeito xa descontextualizado. Os asentamentos das parroquias de Rutis e 

Almeiras serán recoñecidos e tratados mediante o réxime de clasificación máis 

axeitado que garanta a súa estrutura morfotipolóxica, integrándoos no mallado 

urbano circundante pero sen perder as súas sinais físicas de identidade. 

o OE 2.3 - Tentar resolver o problema da afección directa da infraestrutura do 

aeroporto a cal está a provocar a destrución e mutilación das estruturas de 

asentamento rural e de transición na parroquia de Culleredo. 

o OE 2.4 - Reforzar o enclave industrial-loxístico de Ledoño dun xeito racional 

consoante coa súa posición estratéxica en relación ás principais infraestruturas 

da Rexión Ártabra, e respectuoso co medio físico dadas as limitacións e a 

capacidade de acollida da área de influencia do nodo de comunicación de 

Ledoño. 

o OE 2.5 - Recoñecer o sistema de asentamento rural mediante a aplicación do 

correspondente réxime e mediante a ordenación dos núcleos rurais. 

o OE 2.6 - Atopar a forma de recualificar os asentamentos descontextualizados, de 

creación recente e espontánea no medio rural ou carentes de estrutura, mediante 

a aplicación do réxime de clasificación de solo máis axeitado que permita a súa 

mellora interna e unha mellor relación co medio rural, natural ou urbano da súa 

contorna. 
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 OE 3. Obxectivos en relación ao sistema de dotacións e infraestruturas: 

o OE 3.1 - Mellorar o sistema de comunicación viaria, ferroviaria e do transporte. 

o OE 3.2 - Dotar ao Concello dunha estrutura ou rede complexa e variada de 

espazos libres. 

o OE 3.3 - Reforzar a capacidade da infraestrutura de abastecemento de auga 

consonte á diagnose, aumentando a capacidade de almacenaxe e, polo tanto, 

acadando maior autonomía na prestación do servizo municipal. 

o OE 3.4 - Completar a estrutura de equipamentos de uso público en resposta ás 

necesidades a escala metropolitana, municipal, parroquial e de barrio ou distrito. 

 OE 4. Obxectivos en relación aos valores ambientais e aos recursos naturais: 

o OE 4.1 - Procurar o equilibrio entre os valores, as potencialidades e as 

debilidades do territorio en atención aos múltiples intereses que a sociedade ten 

sobre o mesmo, dando resposta ás necesidades actuais e futuras, mais non 

comprometendo os valores ambientais e culturais. 

o OE 4.2 – Preservar os valores naturais dos montes e dos fondos dos vales, 

sendo obxecto de especial protección de cara á protección dos hábitats do 

bosque potencial da carballeira, da matogueira ou comunidades do rochedo e da 

ripisilva asociada aos canles das concas do Valiñas e do Rego de Castro. 

o OE 4.3 – Pular polo mantemento da paisaxe rural na conca alta e media do Río 

Valiñas, mediante o outorgamento do réxime de solo axeitado e congruente cos 

usos tradicionais configuradores da paisaxe, e con atención especial aos Montes 

do Xalo pola súa importancia e presenza na configuración do fondo do escenario 

da conca visual do Valiñas. A paisaxe urbana debe ser entendida nun contexto 

xeográfico e natural na cal cómpre integrar os elementos da natureza nos 

escenarios urbanos. Asumindo xa as agresións á paisaxe no entorno urbano e 

suburbano, reconducir a ordenación da área urbana incorporando á paisaxe nos 

motivos de decisión. 

o OE 4.4 - Dar un tratamento axeitado aos elementos so patrimonio histórico e 

cultural para impedir a súa desaparición ou deterioración. 

Unha vez especificados os obxectivos xerais e específicos do Plan e estudadas as variables e 

criterios de sostibilidade reflectidos no DR, a ISA establece unha serie de obxectivos 

ambientais que asumen os devanditos criterios e ordenan os vectores nos que se agrupan as 

variables estudadas (modelo territorial e ocupación do solo, conservación do medio e 

metabolismo). Estes criterios intégranse coma criterios de sostibilidade ambiental do Plan 

dende as súas fases iniciais. 

Para acadar os obxectivos de planeamento fixados no Plan, o ISA desenrola nunha serie de 

alternativas que son valoradas cualitativamente en función aos criterios de sostibilidade 

establecidos coa fin de determinar que alternativa é a seleccionada. 

A Alternativa 0, baséase no mantemento da situación actual do territorio, é dicir, optar por non 

desenvolver o Plan e continuar co planeamento vixente na actualidade, o PXOM de 1987. Esta 

alternativa non é viable dado que non está adaptada á lexislación actual e non resolve os 

problemas estruturais observados no municipio. Polo que é necesaria o proposta doutras 

alternativas: 

Alternativa 1, opta pola continuidade do actual modelo territorial potenciando os crecementos 

residenciais tanto de media densidade en torno á malla urbana actual como de baixa 

densidade no ámbito da Zapateira, reforzando a oferta de vivenda do municipio. Aínda que é 

unha alternativa tecnicamente viable, proponse a Alternativa 2, un novo modelo territorial que 

dea resposta racional e viable á problemática detectada. Baséase na contención do solo 

artificializado e na protección dos recursos naturais do territorio. É a alternativa seleccionada, 

xa que se adapta plenamente aos criterios ambientais establecidos e propón un novo modelo 

territorial capaz de dar resposta á problemática detectada. 

A hora de  avaliar o nivel de integración da alternativa seleccionada con respecto das variables 

de sostibilidade, estableceuse unha pinza de valores (dende “integración moi baixa” ata 

“integración moi alta), coa que se conclúe: coma variables con “integración media”: medio 

urbano, solo, edificacións, atmosfera; variables con “integración alta”: sociedade, economía, 

medio rural, medio industrial, paisaxe, enerxía e ciclo hídrico; e variables con “integración moi 

alta”: mobilidade, patrimonio, natureza e ciclo dos materiais. 
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Unha vez avaliada a Alternativa Seleccionada desenvólvese o Plan. En canto aos solos, o solo 

de núcleo rural está condicionado polo recoñecemento que, o Plan Xeral, fai da realidade do 

sistema de asentamento disperso de orixe rural, identificando os solos de núcleo rural 

histórico-tradicional e solos de núcleo rural común, e delimitando con precisión estes últimos a 

fin de corrixir o proceso de asentamento difuso ao mesmo tempo que se proporciona solo de 

calidade para usos residenciais en tipoloxía unifamiliar. 

As actuacións máis importantes neste tipo de solo teñen que ver coa creación dunha nova 

centralidade en Ledoño; ademais de mellorar a súa conectividade, establecer recorridos 

alternativos e deseñar unha nova rede de mobilidade sostible de interconexión. Ademais, nos 

núcleos cunha maior dinámica prantéxanse Plans Especiais de Ordenación de Núcleos Rurais. 

Estas actuacións complétanse coas relativas ao desenvolvemento do sector primario e a 

transformación das súas producións, e os distintos sectores empresarias emerxentes 

vinculados ao medio natural como recurso. 

En canto ao solo rústico, existe un importante esforzo de acotación do solo artificializado, de 

modo que se amplía o ámbito de protección do Monte Xalo de forma significativa; todos os 

cauces dos ríos califícanse coma solo rústico especialmente protexido de augas e deséñanse 

percorridos paralelos a estes elementos, posibilitando unha maior accesibilidade dos cidadáns 

aos ecosistemas fluviais; e os ámbitos produtivos do sistema Valiñas – Mero son solos rústicos 

de especial protección agropecuaria. 

En referencia ao solo urbano, ubicado no norte do concello, prantéxase a posibilidade de 

completar a trama existente, delimitando áreas de reparto de solo urbano non consolidado, ca 

fin de paliar a fragmentación actual e recualificar a malla urbana existente; sempre, dende o 

punto de vista da contención do avance do solo artificializado e da preservación das áreas con 

valor natural, produtivo e paisaxístico. 

Como actuación concreta, ademais, prantéxase a reconversión paulatina do solo urbano de A 

Marisqueira, pola súa posición estratéxica no bordo da Ría do Burgo, cara usos terciarios. 

Para dar saída a esta industria saínte, ademais da demanda existente de solo industrial no 

concello, o Plan propón a creación de novas áreas de actividade económica, en concreto, a 

ampliación do Parque Empresarial de Alvedro, o que permitirá unha reordenación da industria 

xa existente nese ámbito; e do C.L.T. de Ledoño (debido á interese motivada pola máxima 

accesibilidade que presenta). 

Ademais, para mellorar e diversificar o sustento económico de Culleredo, prantéxase a 

diversificación das posibilidades de negocio e o reforzo das actividades existentes no 

municipio (producións agrícolas de calidade, forestal, turismo, etcétera). 

Con referencia ao sector terciario, debido á localización de Culleredo na Área Urbana da 

Coruña e a demanda de solo para este tipo de actividade, no Monte Zapateira proponse un 

ámbito para usos terciarios e grandes equipamentos metropolitanos. 

No tocante á mobilidade, con referencia ao sistema viario, propóñense actuacións de mellora 

de accesibilidade e mobilidade, mellorando e completando o viario existente, deseñando viario 

de circunvalación, plantexando actuacións de restrición do tráfico rodado e localizando áreas 

para aparcamentos. 

En concreto, ademais, prantéxase o deseño de corredores verdes, moitas das veces, paralelos 

aos cursos fluviais, acompañados por sendas brandas peonís con carril-bici, potenciando a 

mobilidade sostible no concello. 

O Plan propón un novo modelo territorial baseado na contención do solo artificializado e na 

protección e posta en valor dos recursos do territorio, especialmente os naturais e produtivos. 

O ISA identifica, describe e avalía os posibles efectos ambientais, tanto positivos coma 

negativos, do Plan sobre cada unha das variables de sustentabilidade; có que conclúe, que: 

 a incidencia global no territorio e na ocupación do solo como moi positiva; 

 os novos desenvolvementos poderían producir afeccións negativas na paisaxe do 

concello polo que é necesario emprender medidas preventivas na ordenación 

pormenorizada dos ámbitos e na urbanización dos mesmos; 

 non son previsibles efectos negativos destacables sobre o patrimonio natural e a 

biodiversidade do concello; 

 non é previsible que existan efectos significativos negativos sobre os solos produtivos 

do municipio; 
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 estableceranse medidas preventivas para evitar a perda ou degradación dos recursos 

edáficos durante as obras de urbanización, de forma que se contemple a súa axeitada 

reutilización; 

 os efectos sobre o patrimonio cultural son positivos; 

 non é previsible que existan efectos significativos negativos globais sobre o ciclo 

hídrico, aínda que será necesario ter en conta que se fai preciso adoptar as medidas 

preventivas necesarias nos novos desenvolvementos, para garantir un funcionamento 

axeitado do ciclo hídrico no municipio; 

 non se producen efectos negativos significativos relativos respecto á enerxía; 

 nos urbanizables industriais prantexados, faise necesario a adopción de medidas 

preventivas para minimizar a contaminación sobre o medio. 

Debido a que os novos desenvolvementos poden ocasionar efectos negativos sobre o medio 

ambiente, no ISA, proponse unha serie de medidas preventivas e correctoras, para os solos 

urbanizables a contemplar na fase de redacción do planeamento de desenvolvemento (Plans 

Parciais, Plans de Sectorización, Proxectos de Urbanización). Estas medidas fan referencia á 

integración ambiental e paisaxística; protección de hábitat e cauces, e do patrimonio natural e 

cultural en xeral; ao uso eficiente dos recursos, a auga e a enerxía; ao deseño de espazos e 

dotacións con criterios de sostibilidade; a establecer espazos de transición entre os usos 

industriais e os residenciais, produtivos ou naturais; a prevención e corrección de emisións 

contaminantes; á mobilidade sustentable; etcétera. 

Seguidamente, ca fin de contribuír a clarificar a elección da alternativa seleccionada; avaliouse 

a viabilidade económica das Alternativas 1 e 2 (xa que a Alternativa 0 é non viable dende o 

momento incial, debido ao escenario tendencial negativo que provocaría ao non estar 

adaptada á lexislación vixente). Esta análise da viabilidade económica foi realizada mediante 

indicadores, que permitiron establecer unha comparativa entre alternativas; conluíndo que, a 

Alternativa 2, deseña un novo modelo territorial máis acorde coas dinámicas actuais e os 

criterios de sustentabilidade, e ten uns plantexamentos estratéxicos de saída máis 

competitivos, buscando novos nichos de mercado a desenvolver no concello en función dos 

recursos e potencialidades existentes. 

Neste Informe de Sustentabilidade Ambiental, recóllese tamén o Plan de Seguimento, coa 

intención de poder garantir que, durante o período de aplicación do PXOM, non se están a 

producir desviacións co previsto pola Avaliación Ambiental Estratéxica; para que, de 

detectarse esa tendencia, poder ser corrixida mediante medidas preventivas ou correctoras. 

Para isto, propóñense unha serie de indicadores con relación ás variables de interese 

asumidas no deseño do Plan. 

 

Finalmente, neste documento analízase a coherencia interna e externa do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, é dicir, dos obxectivos con respecto ás variables e aos criterios 

ambientais establecidos; aos elementos estratéxicos e á problemática ambiental detectada. 

Nesta análise, compróbase a coherencia entre todos eles; así como a integración do Plan coas 

Directrices de Ordenación do Territorio. 
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