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1. CONTIDO DA INFORMACIÓN URBANÍSTICA E O SEU DIAGNÓSTICO 

A presente memoria contén a información urbanística xeral e o seu diagnóstico. A tal efecto recolleuse  
toda a información urbanística necesaria para a correcta elaboración do PXOM, no relativo ó medio 
físico, poboación, infraestruturas, edificacións e construcións, usos do solo, relacións municipais e 
comarcais, etc., tanto recompilando os datos existentes, cartografía, en arquivos ou outros fondos 
como efectuando os traballos de campo precisos para a actualización ou complemento deses datos. 

 

CONTIDO DA INFORMACIÓN URBANÍSTICA E O SEU DIAGNÓSTICO 

 

 Antecedentes da tramitación do Plan xeral. 

 Planeamento vixente. 

 Planeamento vixente e en redacción nos concellos limítrofes. 

 Características da poboación e as actividades económicas e previsión sobre a evolución 
delas. Analizarase particularmente a dinámica de produción de vivenda nos últimos anos e o 
estado do parque actual de vivendas. 

 Análise das previsións sobre actuacións programadas por organismos públicos ou por 
entidades privadas no termo municipal. Tanto no referente a infraestruturas de comunicación 
ou servizos como a actuacións urbanísticas concretas (instalacións, construcións ou 
preparación de solo). 

 Estado actual da rede viaria do termo municipal, diferenciando as distintas xerarquías e 
titularidades. 

 Estado actual dos servizos (abastecemento de auga, saneamento, distribución de enerxía 
eléctrica, telefonía, gas, alumeado público), así como estudo técnico sobre a capacidade 
destes servizos para satisfacer tanto as demandas actuais como as derivadas da ordenación 
do PXOM. 

 Inventario dos espazos libres e equipamentos existentes, identificando cada elemento, a súa 
superficie, titularidade e estado actual. Estudo sobre a actual cobertura dotacional, no que se 
detecten as posibles carencias ou disfuncionalidades existentes. 

 Inventario do patrimonio existente no Concello e o recollido polas Consellería de cultura e 
Normas Provinciais. 

 Estado e características das edificacións e construcións existentes nos ámbitos de solo urbano 
(alturas, tipoloxías, materiais, criterios compositivos, etc.). 

 Estudo descritivo e identificativo da malla urbana existente, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 9/2002.  
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2. ANTECEDENTES DA TRAMITACIÓN DO PXOM 

Ata a publicación do Decreto 206/2006 de suspensión da vixencia das normas subsidiarias de 
planeamento municipal o Concello de Viveiro, o planeamento xeral en vigor eran unhas Normas 
Subsidiarias  de Planeamento Municipal. 

No ano 1.998 o Concello de Viveiro inicia os traballos de redacción de planeamento xeral  adaptado 
á Lei 1/1997 do Solo de Galicia, que chegou a aprobarse inicialmente en pleno municipal o 31 de 
Maio do 2.002. 

A entrada da Lei 9/2002, determina a necesidade  de adaptar dito planeamento á nova Lei, polo que 
se toma no pleno a decisión de deixar sen efecto á aprobación inicial o Plan Xeral. 

No ano 2.003 retomase a tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, entregandose un 
documento no ano 2.004 pertencente á fase de aprobación inicial. 

Con data do 23 de Xuño de 2.006, realizase a publicación da suspensión da vixencia do planeamento 
do Concello de Viveiro e se aproba unha ordenación urbanística provisional ata a entrada en vigor do 
novo planeamento. 

O Concello de Viveiro non dispón de planeamento xeral adaptado ás lexislacións vixentes, polo que 
acorda o inicio da redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), asinando o 
contrato ca empresa OTEA PLANES Y PROYECTOS SLP, en febreiro de 2.009. 

DOCUMENTO DE INICIO 

Iniciase en Xuño de 2.009 (26 de Xuño de 2.009) a tramitación da Avaliación Ambiental Estratéxica 
(código 0872/2009) ca remisión do Documento de Inicio, correspondente ó Plan Xeral de 
Ordenación Municipal. Dito documento publícase o 22 de Xuño de 2.009 na páxina web polo 
espazo dun mes, período durante o cal están abertas suxerencias ou comentarios ó documento. 
Non se recollen ningunha ó respecto. 

Con data do 8 de Xullo de 2.010 recíbese comunicación por parte de dita Dirección Xeral, aludindo 
que trala aprobación Lei 2/2010, os plans e programas que non estiveran aprobados inicialmente 
antes da entrada en vigor da Lei, o 21 de Abril de 2.010, deberan segundo a disposición transitoria 
da LOUGA, adaptarse plenamente a ela. 

Considerase que o documento de inicio non se axusta ós requerimentos establecidos no art. 84.4 
da LOUGA, polo que solicítase un novo documento, o anteproxecto de planeamento. 

ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO 

Con data de 11 dea gosto de 2010  presentouse na CMATI, Dirección Xeral de Desenvolvemento 
Sostible o devandito anteproxecto 

O período de consulta tivo lugar entre o 11 de agosto de 2010  e o 11 de setembro de 2010. 

A CMATI, Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible emitiu o documento de referencia . 

DOCUMENTO PARA INFORME PREVIO A APROBACIÓN INICIAL 

Nesta fase elabórase a documentación que integra o PXOM de conformidade co que dispoñen o 
artigo 61 da Lei 9/2002 (coas modificacións introducidas pola Lei 2/2010) e concordantes do 
regulamento de planeamento, como se detalla nos correspondentes puntos deste documento. 

O documento elaborado nesta fase inclúe o “informe de Sostibilidade ambiental” (ISA), elaborado 
de conformidade co “documento de referencia” remitido polo órgano ambiental ao concello para 
os efectos da avaliación ambiental estratéxica do PXOM. 

O documento de PXOM elaborado nesta fase é o que o concello someterá ao informe previo á 
aprobación inicial da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes previsto no 
artigo 85.1 da Lei 9/2002, facéndose entrega do mesmo en Xuño de 2010. 
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DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

De acordo co artigo 85.1 elaboráronse os informes dos servizos técnicos e xurídicos municipais, e 
remitiuse para informe previo da CMATI, así coma os informes sectoriais previos a aprobación inicial.  

Recibíronse os seguintes informes. 

 

• Informes referidos a Lei de Costas 

Ministerio de medio AmbienteDirección General de Costas S.P. Costas en Lugo 
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras S.X. Ordenación do Territorio e Infraestruturas 

 

• Informes referidos a Lei de Estradas 

C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Dirección Xeral de Infraestruturas 

 

• Informes referidos a Lei do Ferrocarril 

Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Transportes 

 

• Informe previo a aaprobación inicial 

C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras S.X. Ordenación do Territorio e Infraestruturas 

 

Nesta fase elabórase a documentación que integra o PXOM de conformidade co que dispoñen o 
artigo 61 da Lei 9/2002 (coas modificacións introducidas pola Lei 2/2010) e concordantes do 
regulamento de planeamento, como se detalla nos correspondentes puntos deste documento. 

O documento elaborado nesta fase inclúe o “informe de Sostibilidade ambiental” (ISA), elaborado 
de conformidade co “documento de referencia” remitido polo órgano ambiental ao concello para 
os efectos da avaliación ambiental estratéxica do PXOM. 

 

O presente documento serve para a súa aprobación inicial segundo o artigo 85.2 da lei do Solo 

 

  



 

 

 

Memoria Informativa  
Aprobación  in ic ia l      -      Abr i l  2011  

Páxina  8 

t  a
planes y proyectos
e

3. PLANEAMENTO VIXENTE 

 

Con data do 23 de Xuño de 2.006, realizase a publicación da suspensión da vixencia do planeamento 
do Concello de Viveiro e se aproba unha ordenación urbanística provisional ata a entrada en vigor do 
novo planeamento. 

 

3.1 HISTÓRICO DE PLANEAMENTO 

O planeamento redactado ata o momento no Concello de Viveiro resumese no seguinte histórico, 
no que aparece  diferenciado o planeamento xeral do de desenvolvemento. 

3.1.1 Planeamento Xeral 
 

• Documento de revisión  das Normas Subsidiarias de planeamento municipal do Concello, 
aprobadas o 29 de Abril de 1.986, co motivo da adaptación á Lei 11/1985,  aprobada 
definitivamente o 2 de Setembro de 1.997. 
A normativa deste documento non foi publicado no BOP polo que incúmprese o artigo 70 da 
Lei 7/1985, reguladora deas bases de réxime local. 
Neste documento se definen: 

Delimitación de solo urbano.  
As Adaptación das Normas recollen un total de tres núcleos urbanos: 

o Solo urbano de Viveiro 
o Solo urbano de Celeiro 
o Solo urbano de Covas 

Delimitación de  núcleos rurais  
Atópase recollido no documento de revisión  das Normas Subsidiarias de planeamento 
municipal do Concello, aprobadas o 29 de Abril de 1.986, co motivo da adaptación á Lei 
11/1985,  aprobada definitivamente o 2 de Setembro de 1.997. 

No mesmo acordo plenario de aprobación do documento de revisión, apróbanse unha serie 
de núcleos, recoñecidos como tales pola Comisión provincial de urbanismo, pero non 
delimitados no documento que se aproba. 

Distínguense as seguintes clases de solo: 
o Solo non urbanizable nuclear (SNU/N), basado na delimitación do solo de 

núcleo rural tradicional. 
o Solo non urbanizable internuclear (SNU/I) 

Ordenación do solo rústico (solo non urbanizable especialmente protexido) 
Atópase recollido no documento de revisión  das Normas Subsidiarias de planeamento 
municipal do Concello, aprobadas o 29 de Abril de 1.986, co motivo da adaptación á Lei 
11/1985,  aprobada definitivamente o 2 de Setembro de 1.997. 
Distínguense as seguintes clases de solo: 

o Solo non urbanizable internuclear de protección de cauce y costa (SNU/IPC) 
o Solo non urbanizable internuclear de protección de vías (SNU/IPV) 
o Solo non urbanizable especialmente protexido (SNU/EP) 
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Asi mesmo existen outras modificacións puntuais: 

• Modificación puntual das  Normas Subsidiarias de Planeamento de A Xunqueira. Aprobado 
definitivamente o 27/01/1993 e publicado no BOP o 29/03/1993.  
Se realiza unha restructuración das aliñacions e do viario no solo urban, colindante co 
convento de Val de Flores. 

• Modificación puntual das  Normas Subsidiarias de Planeamento en Lavandeiras e Lodeiro. 
Aprobado definitivamente o 16/09/1993 e publicado no DOG o 03/11/1993. 
Recolle o Plan Especial denominado ‘Ría de Viveiro’ así como  o informe vinculante do MOPU 
o estar afectados ditos terreos polo Dominio público marítimo terrestre. O uso destes terreos 
sería industrial e  comercial na zona de Lavandeira, mentres que en Lodeiro o uso sería 
portuario. 

• Modificación puntual das  Normas Subsidiarias de Planeamento: aproveitamento baixo 
cuberta. Aprobado definitivamente o 25/02/1994 e publicado no BOP o 30/03/1994. 
Modifica la Normativa no aproveitamento baixo cuberta e a súa aplicación nas distintas 
ordenanzas. 

• Modificación puntual das  Normas Subsidiarias de Planeamento na insua para creación solo 
industrial. Aprobado definitivamente o 28/10/1994 e publicado no BOP o 14/08/1995. 
Se delimita un sector de solo urbanizable de uso industrial co fin de adaptar o planeamento ó 
convenio suscrito entre o Concello de Viveiro e o SEPES de desenvolver un solo industrial en 
este ámbito. 

• Modificación puntual das  Normas Subsidiarias de Planeamento p-d (portuario-dotacional), 
estación de autobuses e praza de abastos 18/07/1995. Aprobado definitivamente o 18/07/1995 
e publicado no BOP o 14/08/1995. 
Transforma un solo ubicado na ría de Viveiro, clasificado como solo portuario e afectado polo 
plan de ordenación da ría, en dito ámbito que se pretende rechear, creándose dúas parcelas 
dotacionais (estación de buses e servizos públicos) e unha zona de servizos portuarios. 

• Modificación puntual das  Normas Subsidiarias da Ordenanza Mixta (RM). Aprobado 
definitivamente o 27/08/2004 e publicado no BOP o 15/09/2004, publicada no DOGA 
01/09/2004 e publicada a normativa no BOP o 15/09/2004. 
Modifica tanto a ordenanza mixta, como o seu ámbito de aplicación. 

• Modificación puntual das  Normas Subsidiarias Parque empresarial de Chavin. Aprobado 
definitivamente o 30/06/2005 e publicado no DOGA o 30/06/2006. 
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3.1.2 Planeamento de desenvolvemento. 

A totalidade do planeamento de desenvolvemento ten lugar  no ámbito do Solo urbano. 

 

• Plan Especial de reforma interior do Sector A de Covas, aprobado definitivamente pola 
Comisión Provincial de Urbanismo o 28 de setembro de 1.989. 
A normativa deste documento non foi publicado no BOP polo que incúmprese o artigo 70 da 
Lei 7/1985, reguladora deas bases de réxime local.  

• Plan especial de reforma interior do Sector B de Covas. Aprobado definitivamente o 
27/08/2004 e publicado no BOP o 15/09/2004. 

• Plan Parcial de Lavandeiras e Lodeiro. Aprobado definitivamente o 25/02/1994 e publicado no 
BOP o 30/03/1994. 

• Plan Especial de Reforma Interior de Covas. Aprobado definitivamente o 28/09/1989 e 
publicado no BOP o 11/04/1990. 

• Plan Especial de Reforma interior de Xunqueira, aprobado definitivamente pola Comisión 
Provincial de Urbanismo o 27 de Xaneiro de 1.993. 
A normativa deste documento non foi publicado no BOP polo que incúmprese o artigo 70 da 
Lei 7/1985, reguladora deas bases de réxime local. 

• Plan especial  de reforma interior e protección do Convento de Valdeflores, aprobado 
definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo o 21 de marzo de 1.995. 
A normativa deste documento non foi publicado no BOP polo que incúmprese o artigo 70 da 
Lei 7/1985, reguladora deas bases de réxime local. No BOP 20/04/1995: existe unha corrección 
de erros.  

• Plan Especial de protección e de Reforma interior da zona antiga, aprobado definitivamente  
polo pleno do Concello de Viveiro o 7 de Agosto de 1.997, publicándose dita Normativa no 
BOP de Lugo nº233, do 10 de Outubro. Aprobado definitivamente o 07/08/1997 e publicado no 
BOP o 10/10/1997. 

• Modificación puntual do Plan especial de Covas. Aprobado definitivamente o 31/07/1991  e 
publicado no BOP o 29/03/1993. 

• Modificación puntual do Plan especial do casco antigo relativo a agrupación de parcelas e 
utilización de cores en facianas e recercado de hocos. Aprobado definitivamente o 
31/07/2003 e publicado no DOGA o 10/01/2003. 

• Modificación puntual do Plan especial do casco antigo. Aprobado definitivamente o 
31/07/2003 e publicado no BOP o 03/06/2004 e publicado no DOGA o 18/06/2004. 

• Modificación puntual do PEPRI de Valdeflores Xunqueira (antiga fabrica de curtidos). 
Aprobado definitivamente o 09/09/2003 e publicado no BOP o 17/06/2005 e publicado no 
DOGA o 17/06/2005. 

• Modificación puntual do PEPRI da zona do núcleo antigo (portas exteriores de acceso a 
vivendas e portais e colocación de enrexados). Aprobado definitivamente o 09/09/2003 e 
publicado no DOGA o 24/12/2003. 

• Modificación puntual do PEPRI centro antigo de Viveiro no contorno do convento de San 
Francisco. Aprobado definitivamente o 10/08/2006. 

• Modificación puntual do PEPRI centro antigo de Viveiro varios puntos  e publicado no DOGA o 
24/12/2003. 
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3.1.3 Estudos de detalle 

o E.D. ordenacion de volumes na Avda Ramon Canosa. Aprobado definitivamente o 
30/06/1999, publicado no BOP o 02/09/1999 e publicado no DOGA o 26/08/1999. 

o E.D. Pedregal, Covas, entre a estrada C-642 e Rua Vicente Bouza Basanta e Ruas de nova 
apertura. Aprobado definitivamente o 02/01/2004, publicado no BOP o 28/02/2004 e 
publicado no DOGA o 16/03/2004. 

o E.D. ordenacion de volumes do Cuarteiron tras a Rúa Misericordia. Aprobado definitivamente 
o 02/01/2004, publicado no BOP o 02/09/1999 e publicado no DOGA o 26/08/1999. 

o E.D. maza limitada polas Ruas Suasbarras, granxas e via de nova apertura. Aprobado 
definitivamente o 04/04/2005. 

o E.D. zona entre o recheo de Lavandeiras, o camiño real da costa, Rua Lavandeiras e c-642. 
Celeiro. Aprobado definitivamente o 04/04/2005. 

o E.D. en Magazos (proxecto inicial modificado PI-4). Aprobado definitivamente o 09/02/2006. 
o E.D. para ordenacion de volumes na finca situada na Rua Alfonso Pérez, coñecida como Pazo 

dos Malates. Aprobado definitivamente o 18/01/2008. 
o E.D. corregido Cantarrana, Covas. Aprobado definitivamente o 14/03/2008. 
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3.3 PLANEAMENTO VIXENTE 

Con  data do 23 de Xuño, publícase no DOGA o Decreto 102/2006, polo que se suspende a 
vixencia das normas subsidiarias de planeamento municipal de Viveiro e se aproba a ordenación 
urbanística provisional ata a entrada en vigor no novo planeamento.Os motivos que levaron a 
suspender a vixencia do paneamento de Viveiro derívase nos seguintes puntos: 

• Unha inseguridade xurídica de sucesivos documentos aprobados nunha tramitación que non 
cumpre os requisitos legais. 

• A aprobación da Lei LOUPMR 9/2002,  e a Lei 6/1998 sobre rexime do solo e valoracións, que 
conleva : 

o A non preservación dos valores naturais e do medio litoral. 

o Non preservación do patrimonio cultural. 

o desenvolvemento non sostible do Concello. 

Ditas circunstancias son consideradas de especial relevancia no caso de Viveiro, polos seus 
especiais valores ambientais, ecolóxicos, culturais e paisaxísticos. 

 

3.3.1 Clases de solo 

Segundo o decreto 102/2006 de suspensión da Normativa municipal, no Concello de Viveiro 
distínguense as seguintes clases de solo. 

 

SOLO URBANO: Distínguense as seguintes clases de solo. 

SU.  Solo Urbano 

SOLO DE NÚCLEO RURAL: Clasifícanse en dous ámbitos: 

NRT. Núcleo rural tradicional 

Ámbito de tipoloxía rural. 

SOLO URBANIZABLE. 

SUB. Solo urbanizable. 

SOLO RÚSTICO. Discretízase entre dúas clases de solo: 

SNU. Solo non urbanizable 

SNU/EP. Solo non urbanizable de especial protección 
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TIPO DE SOLO SUPERFICIE PORCENTAXE 

SU 2.124.269,42 1,94% 

SNR 3.716.706,44 3,40% 

SURB 371.314,00 0,34% 

SR 103.087.710,14 94,32% 
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Solo urbano consolidado 

o No solo urbano consolidado permítese con carácter xeral a edificación unifamiliar 
illada ata aprobación do novo planeamento. 

o Nos ámbitos no que exista unha ordenación consolidada entre medianeiras permítese 
a edificación dos soares vacantes, coa altura media das edificacións lindantes. 

o Introdúcese unha ordenanza de solo urbano consolidado de media densidade que 
permita a edificación de soares entre medianeiras en tramos de fachada consolidado 
pola edificación cunha altura media igual ou superior a tres plantas. 

o No ámbito do plan especial de protección e de reforma interior do casco antigo, 
manterase as condición de uso e edificación aprobadas. 

o Recollese a previsión do parque empresarial de Landrove. 

No Anexo, establecese no art.1 a normativa no solo urbano consolidado. 

 
Solo urbán non consolidado 
Será unha función para o Plan Xeral de Ordenación Municipal, a ordenación do solo urbano 
non consolidado,  incorporando: 

o Os límites de edificabilidade 
o Reservas mínimas de solo  para dotacións públicas e para vivendas suxeitas a algún 

réxime de protección pública.  

No Anexo do Decreto 102/2006, defínense os ámbitos: 

o Ámbitos de solo urbano que reúnan as condicións da letra b)do art.12 da Lei 
9/2002. 

o Ámbito do Plan Especial de Reforma Interior de Xunqueira. 
o Ámbito do Plan Especial de Reforma Interior e protección do Convento de 

Valdeflores. 
o Os terreos que teñan a condición de soar no momento de iniciación do 

expediente de suspensión do planeamento. 

Núcleos rurais 

o Respéctanse as delimitacións dos núcleos rurais contidas no documento de 
adaptación das Normas Subsidiarias de Planeamento á Lei 11/1985, aprobado 
definitivamente en data do 2/09/97.  

o As condicións de uso e edificación serán as establecidas nos artigos 24 e seguintes da 
Lei 9/2002. 

Solo non urbanizable 
Ditos solos quedan sometidos os correspondentes réximes de  especial protección establecidos 
na Lei 9/2002, en función dos seus valores paisaxísticos, naturais, culturais forestais ou de 
protección do dominio público, a excepción dos seguintes ámbitos: 

o Ámbito do Plan Parcial de Lavandeiras e Lodeiros 
o Mantense a clasificación de solo urbanizable non delimitado de uso industrial do 

ámbito do parque empresarial de Chavín. As condición para o seu desenvolvemento 
mediante o correspondente Plan de Sectorización son as recollidas na M.P. das 
Normas Subsidiarias Parque empresarial de Chavin. 
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3.3.2 Os ambitos urbanos e de núcleo rural 

 

Os núcleos de Covas, Viveiro e Celeiro  atópanse recollidos como solo urbano. 

Como vese no gráfico adxunto, as delimitacións de solo  urbano e solo de núcleo rural recollido 
como planeamento vixente se corresponde co establecido na Normativa provisional.  

As delimitacións correspóndense con amplas áreas, principalmente nos ámbitos do solo de núcleo 
rural, que por outra banda non recollen o total dos núcleos nin o total do patrimonio edificado. 
Tampouco se entende como áreas situadas a carón do solo urbano (A Rúa Nova, Ponte Grañolas, 
A Igrexa, ó sur do solo urbano de Viveiro, na parroquia de Magazos), estradas de titularidade 
autonómica (núcleos a carón da estrada LU-540) , núcleos de elevada densidade  edificada o  
densidade de poboación (case a totalidade da parroquia de Vieiro). 

 

TIPO DE SOLO SUPERFICIE PORCENTAXE 

SU 2.124.269,42 1,94% 

SNR 3.716.706,44 3,40% 

 

 

Por outra banda a superficie en cómputos xerais delimitadas, constitúe unha moi baixa porcentaxe 
sobre o total da superficie do Concello, o 5% do total, que en termos xerais dada a relevancia do 
Concello, supón unha baixa ocupación da superficie do solo do termo municipal. 
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No obstante o Decreto 102/2006 sobre a suspensión da vixencia das normas de planeamento 
municipal, no seu artigo 8.b. mantén as delimitación de solo de núcleo rural contidas no 
documento de adaptación das Normas Subsdiarias de planeamento na Lei 11/2985, aprobado 
definitivamente con data do 2 de setembro de 1.997. 

Recoñécense os seguintes núcleos: 

 

SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE) 

• ABUIN 
• BOIMENTE 
• CABANAS (AS) 
• CASANOVA (A) 
• CASTIÑEIRAS 
• CELEIRO (O) 
• CUIÑA 
• CULLEREIRO (O) 
• FONDAIA 
• FONTAO 
• GALIÑEIRO (O) 
• LAMAS 
• LEÁS (OS) 
• MORGADE 
• PALLAREGA (A) 
• PENOUCO (O) 
• PIÑEIRO 
• PUMARIÑO (O) 
• REBOIRAS 
• ROZADA (A) 
• FONTE (A) 
• PEREIRO 
• RAMOS (OS) 
• LAMA (A) 

COVAS (SAN XOAN) 

• CONDOMIÑAS DE ABAIXO 
• CONDOMIÑAS DE ARRIBA 
• COMIÑOS 
• FORO (O) 
• LAXE (A) 
• PARDIÑÁS 
• RIQUIAN 
• SOUTULLO (O) 
• PALLAREGAS 
• PATARROA 
• CHAVIN (SANTA MARIA) ALLARES 
• COTO (O) 
• CHAOS 
• ESCORA (A) 



 

 

 

Memoria Informativa  
Aprobación  in ic ia l      -      Abr i l  2011  

Páxina  18 

t  a
planes y proyectos
e

• LOMBO (O) 
• NOGARIDO 
• OUTEIRO (O) 
• PEDREGAL (O) 
• PENA (A) 
• RUBEIRA (A) 
• VILAR (O) 

 
FARO (SAN XIAO) 
  

•  ALDEA (A) 
• CASTELO (O) 
• FARO 

 
GALDO (SANTA MARIA) 

•  ABELLEIRA (A) 
• ALTAMIRA 
• BARALLA 
• BATAN (O) 
• CARBALLO (O) 
• CATAROU 
• CERDEIRAL (O) 
• CORREDOIRA (A) 
• COTELO (O) 
• GUISTILÁN 
• ERMOSENDE 
• IGREXA (A) 
• LAGOA (A) 
• MALLO 
• OUTEIRO (O) 
• PAINCEIRA (A) 
• PE DA RUBA (O) 
• PEDROSAS (AS) 
• PENAHEDRÁ 
• PONTIGO (O) 
• PORTOCHAO 
• REGO DE CASTRO (O) 
• SAN MARTIÑO 
• SAN MIGUEL 
• TRABE (A) 
• VALADO (O) 
• XABARIZ 
• XIMARREIRA 
• FORNELA 

 
LANDROVE (SAN XIAO) 
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•  CALZADA (A) 
• PONTE (A) 
• PORTOCIÑO (O) 
• TELLEIRA (A) 
• TOXEIRAS 
• CALVARIO 
• PENAXUNTA 
• PORTOCIÑO DE ARRIBA (O) 
• MAGAZOS (SANTA MARIA) 

 

 MAGAZOS (SANTA MARIA)  
  

•  ARALDE 
• CARREIRA (A) 
• CASTELO 
• CHOUSELA 
• ORXAL (O) 
• OUTEIRO (O) 
• PRADO 
• ROSA (A) 
• VASOIRAL (O) 
• CORA 
• CORREDOIRA (A) 
• FORXÁN 
• OUTEIRO (O) 
• PAXARIÑA (A) 
• SUASBARRAS 
• TORRE (A) 
• VALADO (O) 
• VILAMEA 
• XUNCAL (O) 

 

VIEIRO (SAN CIBRAO)  

• BORRALLEIROS 
• CABANA (A) 
• CABECEIRA (A) 
• CAL DO SAPO 
• COSTA (A) 
• IGREXA (A) 
• LAVANDEIRA (A) 
• MALAGON 
• PENA (A) 
• POMBAL (O) 
• ESTACADA 
• SUA-LAVANDEIRA 

 
SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO) 
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• ALFEIRA 
• AURÁ 
• IGREXA (A) 
• MUIÑOS 
• PEDROUZOS 
• SOBRADO 
• TRONOS 
• VALDEMIRÓS 
• BARREIRA 
• BARRAL DE ABAIXO (O) 
• BARRAL DE ARRIBA (O) 

 

Non contempla polo tanto delimitacións dos núcleos rurais aprobados definitivamente mediante 
acordo plenario, co  argumento de que, no seu día, foron recoñecidos pola Comisión Provincial de 
Urbanismo de Lugo. 

Posteriormente, realízase unha revisión de dita suspensión, recuperando ditos núcleos rurais no 
ámbito do solo de núcleo rural. 

 

COVAS (SAN XOAN) 

• PALLAREGAS 
• ALVARELLE 
• ESCOURIDO 

FARO (SAN XIAO) 
  

•  BRIEIRO 
• AUGADOCE 

 
VIVEIRO  (SANTA MARIA E SANTIAGO) 

•  SANTO ALBITE 
• PIRIXEL 

 
VIEIRO  (SAN PEDRO) 

•  A PENA 
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CONCELLO DE VICEDO 

 

PLANEAMENTO VIXENTE 

P.X.O.M. 

Aprobación definitiva  23/02/2001 

M.P. PXOM NA ZONA DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA XERAL DESTINADO A 

CUARTEL DE GARDA CIVIL  

Aprobación definitiva  20/12/2007 

 

CONCELLO DE XOVE 

 

PLANEAMENTO VIXENTE 

N.S.P. REVISIÓN ADAPTACIÓN A LA LASGA 

Aprobación definitiva  15/12/1993 

M.P. NSP SAU-2. POLIGONO INDUSTRIAL  

Aprobación definitiva  22/01/1996 

M.P. NSP VIVIENDAS SOCIAIS  

Aprobación definitiva  06/04/2000 

M.P. NSP NO LUGAR DE BELTRAN  

Aprobación definitiva  11/02/2005 

PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN 

En redacción de PXOM. 

 

CONCELLO DE OUROL 

 

PLANEAMENTO VIXENTE 

N.S.P.  

Aprobación definitiva  09/10/1984 

PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN 

En redacción de PXOM. 
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CONCELLO DE O VALADOURO 

PLANEAMENTO VIXENTE 

N.S.P.  

Aprobación definitiva  28/09/1993 

PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN 

En redacción de PXOM. 

 

CONCELLO DE CERVO 

PLANEAMENTO VIXENTE 

N.S.P.  

Aprobación definitiva  12/07/1978 

N.S.P. ADAPTACIÓN A LASGA (MUNICIPIO DE CERVO ANTES DE 1994)  

Aprobación definitiva  15/12/1993   

N.S.P. NÚCLEO DE CERVO  

Aprobación definitiva  10/06/1994  

M.P. NSP NUM 1 (SAN CIBRAO) AMPLIACIÓN DO SOLO URBANIZABLE  

NDUSTRIAL. CUIÑA  

Aprobación definitiva  22/05/1981       

M.P. NSP NO CASCO URBANO DE CERVO (AS LOBEIRAS)  

Aprobación definitiva  03/10/2001 

M.P. NSP EN SAN CIBRAO NO CONTORNO DO LITORAL, PASEO MARÍTIMO  

Aprobación definitiva  09/03/2002   

M.P. NSP NO CASCO URBANO DE SAN CIBRAO (A1). PARA CENTRO DE SAÚDE  

Aprobación definitiva  09/05/2002   

M.P. NSP CONTORNO IGREXA SANTA MARÍA DE LIEIRO  

Aprobación definitiva  20/12/2004   

M.P. NSP NO CASCO URBAN DE CERVO PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE 

PUBLICO  

Aprobación definitiva  20/12/2004 

M.P. NSP NO ENTORNO DO COLEXIO "CASAS" EN SAN CIBRAO  

Aprobación definitiva  17/06/2005 

PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN 

En redacción de PXOM. Fase de Avance 10/8/2004  
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5. CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN E AS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN 

5.1.1 A Poboación 

 

O Concello de Viveiro concentra no seu territorio 12 parroquias e 244 entidades singulares 
recoñecidas segundo o INE.  

No ano 2009, a poboación oficial do termo municipal de Viveiro ascende a 16.238 habitantes, é 
dicir, o 4,6% do total da poboación da Provincia de Lugo e o 58,7% da poboación asentada na 
Mariña Oriental (Cervo, Ourol, Vicedo, Viveiro e Xove) 

Desde o punto de vista demográfico, o Concello de Viveiro é Viveiro é o concello con máis 
entidades poboacionais, de máis poboación e maior densidade de habitantes por quilómetro 
cadrado da Mariña Occidental. 

 

 

  CONCELLO COMARCA PROVINCIA COMUNIDADE 

  Viveiro Mariña 
Oriental 

Lugo Galicia 

Superficie Km2 109,3 399,8 9.856,10 29.574,40 
Poboación hab 16.238 17.511 355.195 2.796.089 
Densiade Hab/Km2 1.285,06 61,32 36,04 94,54 
PORCENTAXE   92,7% 4,6% 0,6% 

Saldo vexetativo -53 -185 -2.590 -6.226 
Saldo migratorio 180 177 2.201 17.807 
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Fonte IGE. Ano 2009 

 

5.1.2 Pirámide poboacional 

 
 Total Homes Mulleres 
Poboación total 16.238 7.995 8.243 

de 0 a 15 anos  1.913 979 934 

de 16 a 64 anos  10.724 5.551 5.173 

de 65 e máis anos  3.601 1.465 2.136 

Poboación estranxeira 1.059 663 396 

Idade media , 44,5 42,5 46,3 

    
Fonte IGE. Ano 2009 
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5.1.3 Indicadores demográficos 

 

Coma podemos observar a tasa bruta de natalidade é superior a comarcal, provincial e galega. 

A tasa de mortalidade e inferior os valores para a comarca e provincia.. 

 

 
 

CONCELLO COMARCA PROVINCIA COMUNIDADE 

 Viveiro Mariña 
Occidental 

Lugo Galicia 

Taxa bruta de natalidade 8,2 6,9 5,9 7,8 

Taxa bruta de mortalidade 11,6 12 13,8 10,7 

Índice de envellecemento 140,2 167,2 205,5 136,7 

Idade media á maternidade 30,4 30,6 31,2 31,4 

Número medio de fillos por muller 1,13 0,99 0,91 1,04 

Taxa bruta de nupcialidade 3,3 3,1 3,2 4,0 
Fonte IGE. Ano 2007 

 

O concello  ten un saldo vexetativo e un saldo migratorio superior o da comarca. 

 
 

CONCELLO COMARCA PROVINCIA COMUNIDADE 

 Viveiro Mariña 
Occidental 

Lugo Galicia 

Saldo vexetativo -53 -185 -2.590 -6.226 
Saldo Migratorio 180 177 2.201 17.807 

Fonte IGE. Ano 2008 

 

5.1.4 Poboación activa 

Existe unha baixa tasa de paro, segundo os datos reflectidos polo INE para o ano 2.007. Os últimos 
acontecementos económicos fan sen dúbida pensar que os datos actuais non son tantos como os 
reflexados nas estatísticas. A taxa feminina de paro é polo habitual superior á masculina. 

 

Actividade  Total Homes Mulleres Fonte 

Taxa de actividade 47,8 62,1 34,6 INE 

Taxa de paro 12,4 8 19,5 INE 
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5.1.5 Ocupación por actividade. 

 

 Para os datos da bisbarra, o emprego no sector servizos é o de maior peso na bisbarra, xa que 
constitúe un 49% do total dos postos de traballo. Esta porcentaxe é maior nas denominadas 'vilas 
cabeceira, como é o caso de Ribadeo (59%), Viveiro (55%), Burela (53%) e Foz(52%).  

Este sector tamén presenta valores altos no resto das adscricións municipais. O peso do sector 
industrial en o emprego alcanza o 18%, cunha importante presenza nos municipios próximos á 
empresa Alcoa -Cervo 33%, Xove 21,6% e Burela 20,6%-, e cun sensible peso en Lourenzá 22,2%, 
Mondoñedo 20% e Viveiro 19,7%. 

O agrario é o terceiro sector en importancia, cun 14,25% de media de creación de emprego e 
intensas diverxencias entre os concellos máis urbanos e rurais, destacando Concellos como Ouro, 
Riotorto ou Trabada. 

A construción supón arredor dun 11% do emprego, con sensible actividade na maioría de os 
municipios, aínda que comeza a sufrir un baixón. A pesca xera arredor do 6,5% do emprego, con 
unha incidencia maior nos municipios de costa, como pode ser o caso de Burela, cun 15,3%, ou 
Viveiro, cun 10,5%. 

 

Actividade  Total Homes Mulleres Fonte 

   Agricultura 248 114 134 INE 
   Pesca 575 522 53 INE 
   Industria 1.057 901 156 INE 
  Construción 573 541 32 INE 
   Servizos 3.002 1.483 1.519 INE 

 

Na figura adxunta pódese ver a grande dependencia da economía do sector servizos e seguido 
da industria. 
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5.1.7 Evolución histórica da poboación nas parroquias na última década 

En termos xerais, tal e como sucede no total do territorio galego, a evolución da poboación sufriu 
un grave descenso poboacional desde os anos da emigración,  intermitente as veces, pero cunha 
clara tendencia negativa. No estudo da evolución histórica da poboación nesta última década 
(da que se ten datos a nivel entidade de poboación), pódese ver a tendencia negativa. 

Son precisamente as parroquias mais rurais as que sofren unha maior perda poboacional, tanto en 
efectivos, como en relación porcentual ós seus totais poboacionais. 

Tan só as áreas urbana, son as que seguen presentando un incremento na poboación, que levan 
en cómputos xerais do Concello a un incremento poboacional dos seus efectivos.  

 

Código 
INE 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variacion   
010000  SANTO ANDRE 

DE BOIMENTE  183 177 168 163 156 152 149 145 142 140 -43 
-

31% 
020000  CELEIRO 

(SANTIAGO) 2029 1992 1966 1949 1903 1885 1846 1917 1996 2054 25 1% 
030000  COVAS (SAN 

XOAN) 3645 3642 3676 3638 3594 3622 3643 3684 3763 3780 135 4% 
040000  CHAVIN (SANTA 

MARIA) 283 271 264 262 250 248 243 228 227 216 -67 
-

31% 
050000  FARO (SAN 

XIAO) 190 182 184 176 175 183 184 189 187 184 -6 -3% 
060000  GALDO (SANTA 

MARIA) 624 617 600 580 569 578 579 578 573 557 -67 
-

12% 
070000  LANDROVE (SAN 

XIAO) 344 340 340 333 336 339 329 326 310 303 -41 
-

14% 
080000  MAGAZOS 

(SANTA MARIA) 739 724 731 723 699 716 707 698 695 685 -54 -8% 
090000  VALCARRIA 

(SANTO ESTEVO) 134 134 130 132 132 132 135 132 128 126 -8 -6% 
100000  VIEIRO (SAN 

CIBRAO) 630 608 610 613 605 603 593 595 612 606 -24 -4% 
110000  SAN PEDRO DE 

VIVEIRO (SAN 
PEDRO) 375 372 354 350 347 350 342 336 331 323 -52 

-
16% 

  SANTA MARÍA E 
SANTIAGO DE 
 VIVEIRO 6280 6396 6421 6460 6623 6697 6826 6878 7088 7264 984 14% 

15.456 15.455 15.444 15.379 15.389 15.505 15.576 15.706 16.052 16.238 782 5% 

 

(Fonte INE -  elaboración propia) 
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5.1.8 Distribución da poboación no territorio 

O reparto da poboación no territorio é moi desigual, mentres Covas Celeiro e Viveiro albergan o 
80% da poboación residente, repartíndose o medio rural o 20% restante. 

Nas parroquias fora do solo urbano, aínda pódese segregar en orde de importancia segundo a 
poboación, posto que as parroquias de Boimente, Chavín, Valcarría e Faro albergan tan só o 4% do 
total poboacional. 

 

(Fonte INE -  elaboración propia) 

 

No obstante nesta última parroquia, Faro, ó igual que sucede en Covas, atópase suxeita a fortes 
movementos poboacionais ligados ó turismo e a época vacacional, asociados as segundas 
residencias moi habituais nestes dous ámbitos. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

A Mariña divídese en dous mundos diferentes, a costa e o interior. Esta última zona vive tanto da 
produción forestal como das actividades agropecuarias e as conseguintes industrias de primeira 
transformación, que no caso da madeira teñen grande importancia. Nos últimos tempos gañou 
peso o sector servizos.  

O litoral, como no caso do Concello de Viveiro, onde unha vez foron as actividades pesqueiras e 
agrícolas o motor económico do Concello, foise diversificando a súa economía cara a un sector 
industrial de pequenas ou medianas empresas e, sobre todo, cara a un sector terciario de servizos 
básicos e cada vez mais especializado, e cada vez mais intensos no sector do turismo. 

 

5.2.1 Sector primario 

A explotación forestal segue sendo un dos principais piares do sector primario. A agricultura pola 
contra supón unha actividade en regresión, afastado dos tempos no que as vides colonizaban o 
agro vivariense. Asía a  paisaxe agraria sufriu unha transformación drástica e o número de 
ocupados descendeu ata representar o 7,5% do total. 

O reducido tamaño das explotacións limitou a agricultura, aínda así ten o maior número de 
explotacións agrarias da bisbarra e unha grande parte da superficie dedícase a pasteiros.  

As actividades agropecuarias céntranse nos cultivos hortofrutícolas, ademais da pataca, o trigo e 
en menor medida o centeo, e na produción cárnica.  

A produción cárnica ocupa un importante papel: destaca o gando porcino e o avícola xunto co 
bovino e o equino, constituído fundamentalmente por cabalos en liberdade polos montes do 
interior. Estas manadas criadas en liberdade reúnense anualmente en curros tamén chamados 
"Rapa dás bestas". 

 

Agricultura  
Número de explotacións de gando bovino 165 
Total bovinos 1.600 

   Fonte IGE. Ano 2007 

 

A pesca talvez sexa o subsector máis florecente habida conta da existencia dun dos portos máis 
importantes do Cantábrico:  Celeiro, o máis importante por volume de pesca desembarcada, ten 
unha flota cunha media superior a 40 toneladas de rexistro bruto e faena en gran parte en augas 
comunitarias, ademais as súas infraestruturas portuarias son de gran calidade. 
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5.2.2 Sector secundario 

O aproveitamento dos recursos naturais deu lugar á súa transformación industrial e á 
comercialización de materias primas, como por exemplo a madeira, as fábricas de conservas e 
conxelados de peixe, que exportan parte da súa produción a Europa, Xapón, EEUU e Marrocos. O 
cadro industrial complétase coa construción mecánica, que atopa saída en Sudamérica e África. 

 

Construción 

A construción, como no resto de comunidade e o estado, ven a sufrir un parón na actividade 
constructiva. Os últimos datos do ano 2.007 non reflexan en absoluto a actividade empresarial do 
momento. 

. 

Construción  
Número de vivendas a crear de nova 
planta 720 

Variación neta do parque de vivendas 726 
Número de edificios a crear de nova 
planta 36 

Fonte IGE. Ano 2007 

 

Actividade portuaria 

Se exceptuamos o complexo de Alcoa en San Cibrao, que conta con 1.200 postos de traballo e 
xera  utros 600 máis en empresas auxiliares, só hai dous sinaturas na bisbarra da Mariña occidental 
que superan os cincuenta millóns de euros de facturación no exercicio do 2006, segundo os datos 
do informe Ardán. Unha delas trátase da sinatura de fabricación de aerogeneradores Vestas, 
asentada en Viveiro e Porto de Celeiro.  Vestas foi ese ano a empresa con razón social na provincia 
cunha maior facturación, ao alcanzar 268 millóns de euros. 

Malia a importancia das empresas de maquinaria e equipo industrial en A Mariña Occidental, onde 
están asentadas varias auxiliares do aluminio, Vestas achega máis da metade da facturación do 
total do conxunto. Os datos estatísticos reflicten a dependencia da bisbarra da pesca, que xunto 
con Alcoa  xera economías externas positivas no conxunto de A Mariña. A empresa de 
transformación e distribución Peixes Rubén, de Foz, facturou 25 millóns de euros en 2006. 

 

Sector de transformación de materias primas 

Os serradoiros de madeira, sobre todo en A Mariña Central, despregan un labor destacado, tanto 
en ingresos coma en número de empresas.  

Nesta área destacan en segundo lugar a Firma de tarimas López Pigueiras, deViveiro, con 13,9 
millóns e euros de negocio anuais no ano 2.007. 
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5.2.3 Sector terciario 

 

Servizos 

O pequeno comercio ten unha importancia relevante, con máis de 1.200 establecementos e un 
peso notable na xeración de emprego en Viveiro principalmente, seguidos de Foz, Ribadeo e 
Burela. 

 

Turismo 

A actividade mais crecemente atópase no sector do turismo, que pouco a pouco esta a ter unha 
crecemento demanda. 

Viveiro foi declarado no ano 2000 municipio turístico galego debido, entre outros moitos motivos, 
aos seus monumentos histórico-artísticos, ás súas paisaxes, praias e ámbitos como o Souto dá 
Retorta tamén declarado monumento natural e considerado o eucaliptal con exemplares máis 
altos de Europa. O seu litoral conforma unhas tranquilas praias de ría aptas para os deportes 
náuticos e con extensos areais e bos servizos como os das praias de Covas e Area, ademais doutras 
máis pequenas como a de Portonovo, Seiramar, Sacido e Rol.  

Para observar a paisaxe do val do Landro e a ría están os miradoiros de San Roque con capela do 
Santo e área recreativa ao igual que nos de Monte Faro ou Monte Castelo.  

Outras actividades para gozar do ocio en Viveiro son a pesca, a caza, o senderismo, os deportes 
acuáticos como a candea, o surf, o wind-surf ou o submarinismo.  

O porto deportivo e o albergue complementan a práctica destes deportes.  

A Semana Santa vivariense está declarada de interese turístico cos seus tradicionais desfiles 
procesionais.  

Durante todo o verán hai numerosas e concorridas festas e romaxes; en agosto a romaxe de San 
Roque congrega moita xente para subir a pé ao monte onde está a ermida do santo e a de 
Naseiro ou "Romaxe do Bo Xantar" declarada de interese turístico, nesta realízanse comidas 
campestres e festa durante varios días.  

Celébranse outras festas como as de Celeiro, con desfile procesional de barcos en honra de 
Santiago, en Galdo la Feria dás Maulas onde se exhiben cabalos, a romaxe de San Martiño de O 
Castelo, as festas do San Xoán de Covas, etc.  

Outras actividades como a "Rapa dás Bestas" en Candaoso (Boimente) tamén teñen categoría de 
interese turístico.  

Ademais hai múltiples actividades culturais ao longo de todo o ano como concertos, teatro, 
exposicións, etc. e en verán celébranse a Mostra Folclórica Internacional, o Festival do Landro ou a 
Feira de Artesanía.  
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Estrutura empresarial 

A practica totalidade do Concello de Viveiro atópase concebido polas PEMES, que constitúen o 
90% da estrutura empresarial: 

 

Forma xurídica das empresas  

Total 1.012 

De 0 a 9 asalariados 956 

Sen asalariados 494 

De 1 a 9 asalariados 462 

De 10 a49 asalariados 52 

De 50 a 249 asalariados 4 

De 250 ou mais asalariados 0 
Fonte IGE. Ano 2007 

 

A forma empresarial mais abondante é a persoa física, fronte a xurídica, mentres que dentro destas 
a mais representada é a sociedade de responsabilidade limitada: 

 

Forma xurídica das empresas  
   Persoas físicas 638 
   Sociedades anónimas 14 
   Sociedades de responsabilidade limitada 279 
   Cooperativas 3 
   Outras 78 

Fonte IGE. Ano 2007 

5.2.4 Diagnose do sector económico 

A creación de máis chan industrial constitúe a principal  necesidade de infraestrutura produtiva en 
A Mariña. Na actualidade existen solos empresariais nos parques de A Pontenova, Cervo, Xove, Foz 
e Barreiros, os que uniranse moi pronto os de Lourenzá. A demanda de solo nestes parques 
empresariais é moi alta. De todo o parque empresarial presenta na actualidade na bisbarra, o 75% 
está ocupado por empresas do sector servizos, o 16% de construción e só un 9% é industria. 

Esta situación choca coa ausencia de polígonos en municipios da importancia de Viveiro, Ribadeo 
e Burela, onde é necesario acelerar a dotación de chan industrial ante o risco de perder algúns 
proxectos empresariais. 

A Consellería de Vivenda e Solo licitou a urbanización do parque vivariense de Landrove en 4,1 
millóns de euros, cuias obras tense previstoo finalizar no ano 2.010/11. A superficie deste polígono é 
de 150.000 m2, o que non acada o mínimo para satisfacer a demanda existente. 

En canto ó turismo o principal problema a frontar é a estacionalidade, que xunto ca accesibilidade 
é a carencia máis grave que ten A Mariña como destino turístico, xa sexa polo mal estado das 
estradas, as vías férreas e mesmo polas vías marítimas. Tamén cómpre salientala posiblidade de 
ampliar os portos deportivos.  
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6. ANÁLISE DA INCIDENCIA DA LEXISLACIÓN SECTORIAL VIXENTE 

Na redacción do planeamento terase en conta a incidencia das distintas leis sectoriais que inciden 
directamente sobre a ordenación do territorio. 

 

6.1 LEXISLACIÓN URBANÍSTICA 

 Lei 10/1995 de ordenación do territorio. 

 Rd 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo. 

 Lei 8/2007, do solo 

 Lei 2/2010 

 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. 

 Lei 6/2008, DE 19 DE XUÑO, DE MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO 

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

 Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da lei 9/2002, de 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

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

 Orde do 1 de agosto de 2003 pola que se define a explotación agropecuaria familiar e 
tradicional para os efectos do indicado na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia 

 Circular informativa 1/2003, do 31 de xullo, sobre as explotacións agrícolas e gandeiras 
existentes antes da entrada en vigor da nova lei de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia. 

 Circular informativa 2/2003, do 31 de xullo, sobre o réxime de autorizacións en solo rústico 

 Circular informativa 3/2003, do 31 de xullo, sobre o réxime de autorizacións para edificar en 
núcleos rurais sen planeamento. 

 Lei 52/2002, do 27 de decembro, de reforma da Lei reguladora das facendas locais, 

 Lei 39/1998, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, 

 Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións publicase do 
procedemento administrativo común 

 

  



 

 

 

Memoria Informativa  
Aprobación  in ic ia l      -      Abr i l  2011  

Páxina  36 

t  a
planes y proyectos
e

6.2 MEDIO AMBIENTE. 

Para a protección del medio ambiente o PXOM recolle as disposicións vixentes en materia de 
medio ambiente e en concreto as relativas á protección ambiental, de augas, da atmosfera e 
acústica. 

 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 Lei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres. 

 Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza 

 Decreto 82/1989, de 11 de maio, polo que se regula a figura de espacio natural en réxime de 
protección xeral. 

 Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declara provisionalmente as zonas propostas para a 
súa inclusión na rede Europea Natura 2000, coma espacios naturais en réxime de protección 
xeral. 

 Lei 38/1972, de 22 de decembro, de protección do ambiente atmosférico 

 Lei 1/1195, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. 

AUGAS 

 Real Decreto Lexislativo 1/01, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da lei de 
augas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o regulamento do dominio público 
hidráulico que desenrola os títulos preliminar, I,IV,V,VI e VII da lei de augas. 

 Real Decreto 927/88, do 29 de xullo, polo que aproba o regulamento da administración 
pública da auga, e da planificación hidrolóxica, en desenrolo dos títulos II e III da lei de augas. 

 Lei 10/01, de 5 de xullo, do plan hidrolóxico nacional. 

 Plan Hidrolóxico do Norte 

COSTAS 

 Lei 22/1988, de 28 de xullo, de costas. 

 Real Decreto 1471/1989, de 1 de decembro, polo que se aproba o regulamento xeral para o 
desenrolo e execución da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de costas. 

 Lei 6/1993 de pesca de Galicia. 

 Decreto 274/2003, do 4 de xuño, polo que se regula o procedemento de obtención do 
permiso e concesión de actividade para os establecementos de acuicultura e auxiliares de 
acuicultura na zona terrestre. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 Lei 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica. 

 Decreto 150/199, de 7 de maio, polo que se aproba o regulamento de protección contra a 
contaminación acústica. 

RÉXIME DO SOLO RÚSTICO 

 Lei 3/2008, de maio, de ordenación da minería de Galicia. 

 Lei 22/1973, de 21 de xullo, de minas. 

 Lei 4/1977, de 25 de xuño, de caza de Galicia. 
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 Lei 10/1985, de 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia. 

 Lei 12/2001, de 10 de setembro, de modificación da lei de concentración parcelaria para 
Galicia. 

 Decreto 330/1999, de 9 de decembro, polas que se establecen as unidades mínimas de cultivo 
para o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Lei 19/1995, de 4 de Xullo, de modernización de explotacións agrarias. 

 Orde do 1 de agosto de 2003 pola que se define a explotación agropecuaria familiar e 
tradicional para os efectos do indicado na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia 

 Lei 55/1980, de 11 de novembro, de montes veciñais en man común. 

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

 Lei 81/1968, de 5 de decembro, sobre incendios forestais. 

 Decreto 3769/72, de 23 de decembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 81/1968, de 5 
de decembro, sobre incendios forestais  
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6.3 NORMAS BÁSICAS DA EDIFICACIÓN 

EDIFICACIÓN 

 Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación. 

 Código Técnico da Edificación. Normas básicas da edificación e demais regulamentacións 
técnicas de obrigado cumprimento. 

 Lei 4/2003, de 29 de xullo, de vivenda de Galicia. 

 Lei 48/2002, de 23 do decembro, do Catastro inmobiliario. 

 Real decreto 1020/1993, de 25 de xuño, polo que se aproban as normas de valoración e o 
cadro marco de valores do solo e das construcións para determinalo valor catastral dos bens 
inmobles de natureza urbana.  

SEGURIDADE CONTRAINCENDIOS 

 Real Decreto 786/2001, de 6 de xullo, polo que se aproba o regulamento de Seguridade 
contra incendios nos establecementos industriais. 

ACCESIBILIDADE 

 Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na la Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e 
execución da lei de accesibilidade e supresión de barreiras Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

HABITABILIDADE 

 Decreto 262/2007, do 20 de decembro, polo que se aproban as normas do hábitat galego. 

 Decreto 311/1992, de 12 de novembro, condicións de habitabilidade. 

AUDIOVISUAIS 

 Lei 11/1998, de 24 de abril, Xeral de telecomunicacións. 

 Real Decreto 403/2003, de 14 de maio, polo que se aproba o regulamento regulador das 
infraestruturas comúns de telecomunicacións para ó acceso ós servicios de telecomunicacións 
no interior dos edificios. 
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6.4 USOS REGRADOS 

 

ACTIVIDADES CUALIFICADAS 

 Real Decreto 1560/92, do 18 de decembro, polo que se aproba  a clasificación nacional de 
actividades económicas CNAE-93 

 REAL DECRETO 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aproba el Regulamento Xeneral de 
Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas.  

INDUSTRIAL 

 Lei 21/1992, de 16 de xullo, de industria. 

 Lei 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica. 

 Decreto 150/199, de 7 de maio, polo que se aproba o regulamento de protección contra a 
contaminación acústica. 

 Real Decreto 1457/1986 (Presidencia) polo que se regula a actividade industrial e a prestación 
de servicios nos talleres de reparación de vehículos automóbiles, dos seus equipos e 
compoñentes. 

HOTELEIRO 

 Decreto 267/1999, do 30 de setembro, polo que se establece a ordenación dos 
establecementos hoteleiros 

TURISMO RURAL 

 Orde do 2 de xaneiro de 1995 polo que se establece a ordenación dos establecementos de 
turismo rural. 

 Orde do 7 de maio de 1996 polo que se modifica a orde do 2 de xaneiro de 1995 polo que se 
establece a ordenación dos establecementos de turismo rural. 

CAMPAMENTOS DE TURISMO 

 Decreto 236/1985, do 24 de outubro, sobre ordenación dos campamentos públicos de turismo 
de Galicia. 

 Decreto 390/1987, do 15 de outubro, polo que se modifica o decreto 236/1985, do 24 de 
outubro, sobre ordenación dos campamentos públicos de turismo de Galicia 

COMERCIAL 

 Decreto 341/1996, do 13 de setembro, polo que se crea a comisión consultiva de 
equipamentos comerciais e regula a implantación de grandes establecementos. 
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SANITARIO ASISTENCIAL 

 Decreto 186/2003, do 6 de marzo, condicións de autorización, dos centros hospitalarios da 
comunidade autónoma de Galicia. 

 Decreto 347/2002, do 5 de decembro, polo que se regulan os pisos protexidos, vivendas de 
transición, e unidades residenciais para persoas con trastornos psíquicos. 

 Lei 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociais. 

 Decreto 243/1995, do 28 de xullo, polo que se regula o réxime e autorización e acreditación de 
centros de servicios sociais 

 Decreto 240/1995, do 28 de xullo, polo que se regula os centros de atención primaria. 

 Orde, do 18 de abril de 1995, pola que se regulan as condiciones e requisitos específicos que 
deben cumpri-los centros de atención a persoas maiores. 

 Orde , do 29 de febreiro de 1996, pola que se regulan os requisitos específicos dos centros de 
menores e de atención a infancia. 

 Orde , do 6 de novembro de 2001, pola que se modifican os requisitos específicos dos centros 
de menores e de atención a infancia. 

SOCIOCULTURAL 

 Lei 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociais. 

 Decreto 243/1995, do 28 de xullo, polo que se regula o réxime e autorización e acreditación de 
centros de servicios sociais 

 Decreto 240/1995, do 28 de xullo, polo que se regula os centros de atención primaria. 

 Orde, do 18 de abril de 1995, pola que se regulan as condiciones e requisitos específicos que 
deben cumpri-los centros de atención a persoas maiores. 

 Orde , do 29 de febreiro de 1996, pola que se regulan os requisitos específicos dos centros de 
menores e de atención a infancia. 

 Orde , do 6 de novembro de 2001, pola que se modifican os requisitos específicos dos centros 
de menores e de atención a infancia. 

DOCENTE 

 Orde , do 29 de febreiro de 1996, pola que se regulan os requisitos específicos dos centros de 
menores e de atención a infancia. 
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6.5 INFRAESTRUTURAS VIARIAS 

As estradas e os terreos adxacentes estarán suxeitas a seguinte normativa sectorial ou a que a 
complemente ou substitúa, nas que contemplase os terreos resultantes da afección do ámbito 
suxeito á dominio público, afección, servidume, así coma o establecemento das liñas de 
edificación contemplados pola seguinte normativa sectorial ou a que a complemente ou substitúa. 

ESTRADAS 

 Lei 25/88, de 25 de xullo, de estradas do estado. 

 Real decreto 1812/94, de 2 de setembro, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas. 

 Lei 4/94, de 14 de setembro, de estradas de Galicia 

FERROCARRIL 

 Lei 39/2003, de 17 de novembro, do Sector Ferroviario. 
 Real Decreto 2387/2004, de 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Sector 

Ferroviario. 
MARÍTIMO 

 Lei 27/92, de 24 de novembro, de portos do estado e da mariña mercante. 

 Sistema Xeral de comunicacións aéreas 

AÉREO 

 Lei 48/60, de 21 de xullo, sobre navegación aérea. 

 Lei 21/03, de 7 de xullo, de seguridade aérea. 

 Real decreto,1161/99, de 2 de xullo, polo que se regula a prestación de servicios 
aeroportuarios e de asistencia en terra. 

6.6 INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS 

Enténdese por sistema xeral de infraestruturas e servizos o constituído polas redes de 
abastecemento, saneamento, recollida e tratamento de residuos e enerxía eléctrica ó servizo 
predominante do conxunto da poboación. 

O sistema xeral de enerxía eléctrica está constituído polas redes de alta tensión, e os 
transformadores, os cales están afectados polas zonas de dominio público, afección, servidume, así 
coma o establecemento das liñas de edificación contemplados pola normativa sectorial ou a que 
a complemente ou substitúa. 

 Regulamento de L.A.T. 28 de Novembro do 1968 

 Lei do 18 de Marzo de 1966 

 Decreto do 20 de Outubro do 1966 
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6.7 ELEMENTOS PATRIMONIAIS 

Os elementos patrimoniais catalogados no PXOM se regulan polas disposicións contidas nas 
seguintes Leis: 

 Decreto 571/1963, de 14 de Marzo (se protexen os escudos, emblemas, etc…) 

 Lei 8/1995, de 30 de outono, de patrimonio cultural de Galicia 

 Decreto 199/1997, do 10 de xullo, regulación da actividade arqueolóxica na Comunidade 
Autónoma Galega. 

 Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos Camiños de Santiago. 

 Lei 16/1985 del Patrimonio Histórico Español,  

 Decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia do Camiño de 
Santiago. 

 Decreto 209/2002, do 13 de xuño, polo que se modifica o Decreto 45/2001, do 1 de febreiro, 
de refundición da normativa en materia do Camiño de Santiago. 

 Normas Subsidiarias e Complementarias Provinciais 

 Decreto 449/1976, de 22 de febreiro, polo que se colocan baixo protección do estado os 
“hórreos” ou “cabazos”, antigos existentes en Asturias e Galicia. 

 Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, pedras 
heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pedras similares de interese histórico artístico. 

 Decreto 22 de abril de 1949, sobre protección dos castelos españois. 
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7. ANÁLISE DA PREVISIÓN DAS ACTUACIÓNS PROGRAMADAS 

 

As actuacións programadas no Concello son as seguintes: 

 

 Documento complementario para información pública da vía de alta capacidade o 
barqueiro – san cibrao, treito: enlace centro de viveiro lu/00/063.01.3.0 

 Plan de ordenación do litoral 

 Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Landrove 

 

 

7.1 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DA VÍA DE ALTA CAPACIDADE 

O BARQUEIRO – SAN CIBRAO, TREITO: ENLACE CENTRO DE VIVEIRO LU/00/063.01.3.0 

 

Realizouse un estudo do citado documento, presentando informe técnico do que se extraen as 
seguintes conclusións: 

 

Non se facilita un estudo comparativo da opción presentada fronte á aprobada na DIA 
actualmente vixente. Polo que non se poden deducir razóns de aforro, de excedente de 
terras, de custo da obra ou outros, que poidan xustificar o cambio de trazado. 

 A valoración do impacto do novo trazado non está correctamente recollida, posto que a 
valoración dos ben afectados non recolle todas as afeccións, nin o estudo de permeabilidade 
parece recoller todas as afeccións detectadas. 

Aumentan claramente os impactos ambientais respecto á solución actual. 

Non se produce unha mellora significativa do tempo (o maior aforro é de vinte segundos), 
salvo que o percorrido urbano sexa moi longo (Caso de Covas), incluso o tempo requirido 
para algúns traxecto é superior ó de non realizar o enlace (Viveiro – San Cibrao).  

 

Por todo o anterior, dado que o aforro de tempo de traxecto non é significativo, aumentan os 
impactos producidos, e non se aporta unha comparativa económica ou técnica que demostre as 
melloras da proposta sobre o trazado aprobado, considérase que o cambio de trazado non está 
suficientemente xustificado e supón un empeoramento das condicións para o concello de viveiro. 
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7.2 PROXECTO SECTORIAL DO PARQUE EMPRESARIAL DE LANDROVE 

 

Recóllese a ordenación do Proxecto Empresarial do Parque Empresarial de Landrove do IGVS. 
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8. ESTADO ACTUAL DAS INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

 

8.1 INFRAESTRUTURA VIARIA 

Viveiro ten unha importante rede viaria, articulada pola presencia das redes autómicas, que 
constituén a principal vía de comunicación terrestre, e que  que atravesan o Concello de Sur a 
Norte, como no caso da LU-540, bifurcandose en distintos puntos do termo municipal, no borde 
litoral nas estradas LU-862 e hacia distintos puntos de poboación, na rede viaria provincial 

 

A estrada LU-102 (LU-862 Pirixil – LU- 862) ten prevista a súa transferencia na planificación da D.X. de 
Infraestruturas. 

 

 

 
 

 

 

 

Rede de estradas autonómicas 

Rede de estadas provinciais 
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CODIGO CARRETERA TITULAR PK Inicio PK Fin 
LU-540 Autonómica 0.0 8.7 

LU-862 Autonómica 0.0 0.3 

CP-26-04 Provincial 13.7 18.7 

CP-26-10 Provincial 4.3 6.9 

CP-38-10 Provincial 2.2 2.8 

CP-64-12 Provincial 1.9 3.0 

CP-65-02 Provincial 44.0 49.0 

CP-66-01 Provincial 0.0 6.0 

CP-66-02 Provincial 0.0 6.1 

CP-66-03 Provincial 0.0 4.6 

CP-66-04 Provincial 0.0 1.1 

CP-66-05 Provincial 0.0 0.9 

CP-66-06 Provincial 0.0 2.2 

CP-66-07 Provincial 0.0 2.1 

CP-66-08 Provincial 0.0 1.8 

CP-66-10 Provincial 0.0 3.6 

CP-66-11 Provincial 0.0 5.0 

CP-66-12 Provincial 0.0 1.8 

CP-66-13 Provincial 0.0 3.7 
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Rede municipal 

O resto de estradas complementarias á rede supramunicipal a conforman a extensa rede 
municipal de camiños e vías que teñen como misión principal comunicar dita rede supramunicipal 
cos distintos núcleos de poboación. 

Todas estas vías atópanse recollidas no Inventario Municipal de vías e comiños de Viveiro, no que se 
distinguen a seguintes propiedades: 

 Estradas  Públicas municipais. 

 Vías servicio Montes. 

 Vías de Comunidades de Montes. 

 Vías privadas. 

Rede viaria nos núcleos rurais. 

Os núcleos do termo municipal atópanse ó  pé ou son atravesados polas estradas do sistema viario, 
de titularidade Autonómica, Provincial o Local. 

O sistema viario dos núcleos na actualidade redúcese case en exclusivamente a estas vías de 
comunicación, principalmente porque mais da metade da poboación concentrase o longo dos 
eixes viarios de titularidade autonómica e provincial.  A rede viaria completase con camiños de 
ancho irregular e con distinto grado de pavimentación, que xeran nalgúns casos unha alineación 
de edificacións e intérnanse no territorio para dar acceso ás propiedades no medio circundante ou 
formar unha rede de comunicacións municipal. 

 

8.2 INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA 

Existe un heliporto situado no ámbito do Porto de Celeiro.  Este heliporto foi construído a finais dos 
anos 80, e unha década máis tarde modernizado e ampliado a unha superficie de 4.000 metros 
cadrados. Conta cas seguintes características: 

Tipo Heliporto público 

Propietario Xunta de Galicia 

Cidade/Isla Vivero 

Elevación (msnm) 0 pés / 0 m 

Este heliporto é a base do helicóptero alcumado "Pesca 2", un dos helicópteros do servizo de 
Gardacostas de Galicia, dependente da Xunta de Galicia. 

Dende que se iniciou o servizo de Rescate Aéreo, tres tipos de aeronaves tiveron como base o 
Heliporto Costa Norte: 
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8.3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

 

Vivero está unida por ferrocarril pola empresa FEVE. No municipio podemos atopar unha estación 
de ferrocarril (Viveiro) e dous apeadeiros (Covas e Pontelabrada). 

As liñas ferroviarias que pasan por Viveiro son as seguintes: 

R1: Ferrol - Viveiro - Oviedo 

R1a: Ferrol - Viveiro - Ribadeo 

Así mesmo, tamén é unha das estacións que visita o tren turístico de luxo, o Transcantábrico. 

 

8.4 INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS 

 

O porto comercial de Celeiro. 

É un porto comercial pesqueiro, xestinoado polo ente público Portos de Galicia. O porto de Celeiro 
é un dos principais portos da costa Cantabrica. Conta cun muelle de atraque de 262 m e unha 
capacidade de descarga de 75 Tn diarias, cunha descarga simultánea de 6 pesqueiros. 

A superficie total construídas é de 17.419 m2, ocupando case en total 30.000 m2 e conta con mais 
de 6.000m2 para exportadores, o que supuso un custo de 11.4 millóns de euros financiados con 
fondos IFOP. 

O de Celeiro é un dos portos de máis envergadura do Mar Cantábrico, e cun total de 90 buques 
censados, é na actualidade un dos portos máis importantes de Galicia. Esta flota compóñena 
embarcacións de baixura-artesanal, cerco, arrastre de litoral, volanta e arrastre do Gran Sol.  

A especie máis importante tanto por volume coma por facturación é a pescada. Conta á súa vez 
cunha Confraría de Pescadores de grande importancia, e está por diante dos seus próximos como 
son o de Burela, San Ciprián, Ribadeo... 

 

O porto deportivo de Viveiro.  

Ë un porto deportivo e de bajura, xestionado polo Concello de Viveiro. As súas características mais 
relevantes son: 

Superficie de Tierra   19.000 m2 

Superficie de Agua   28.000 m2 

Pantalanes   7 

Fingers   113 

Tipo de amarre   Cornamusas 

Calado en bocana   3-7 m 

Calado en dársena   2-6 m 

Eslora máxima   12 m 

Atraques   225 uds. 

Marina seca   3.000 m2 
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8.5 DIAGNOSE DAS INFRAESTRUTURAS E PREVISIÓNS FUTURAS. 

A Mariña é unha bisbarra moi afastada, que conta cunha baxa accesibilidade, como 
consecuencia do seu afastamento do trazado dos principais eixes viarios de alta capacidade 
existentes en Galicia. 

A finalización das obras da autovía do Cantábrico, é unha necesidade cada vez máis urxente, que 
afecta os sectores que dependen do transporte e á mobilidade xerada por os desprazamentos 
turísticos, quecausan conxestións en verán. 

A outra materia pendente é a construción dun corredor transversal que unha á-8, xa sexa dende 
Barreiros ou dende Lourenzá, con Ferrol. Non obstante, nin o tramo estatal, nin o autonómico 
comezaron aínda, malia tratarse dunha obra fundamental para a vertebración do norte de Lugo e 
de A Coruña. O mesmo Concello de Viveiro atoparíase incluído unha variante de Viveiro incluída  
no proxecto de vía de alta capacidade Ferrol-Barreiros, actualmente pendente do trámite 
ambiental. 

En canto ó ferrocarril, No caso do ferrocarril, A Mariña non figura nin nos plans de a alta velocidade, 
nin nas redes de tren convencionais. A única opción segue sendo Feve, que non conta con trens 
de proximidades na bisbarra. 
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9. ESTADO ACTUAL DAS INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS 

9.1 REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA 

9.1.1 Estado Actual 

 

Datos 

Concello de Viveiro. Datos de Augas de Galicia. 
Poboación total: 19494 hab Poboación total no ano 2023: 21091 hab 
Poboación afectada polo Plan: 18283 hab Poboación afectada polo Plan no 2023: 19798 hab 
Dotación considerada: 300 l/hab.día Poboación total conectada á rede: 18231 hab 

 

Concello de Viveiro. Datos de Augas de Galicia. Código de sistema: 2706601 

Poboación fixa conectada: 14338 hab Poboación fixa Afectada polo Plan: 14390 hab 

Poboación estacional conectada: 3893 hab Poboación estacional Afectada polo Plan: 3893 hab 

Poboación total conectada: 18231 hab Poboación total afectada polo Plan: 18283 hab 

Poboación conectada no 2023: 19742 hab Poboación afectada polo Plan no 2023 19798 hab 
 

Servizo 

Segundo a clasificación establecida no Plan Hidrolóxico Galicia Costa, o Concello de Viveiro 
atópase nos seguintes sistemas de explotación: 

1. Sistema nº 16, ‘Río Sor, Ría de Santa Marta de Ortigueira e Ría de Viveiro’:  

o Unidades de coñecemento R03-32 (O Viñedo): Aportación anual de 22.98 Hm3. 

2. Sistema nº17, ‘Río Landro e Río Ouro’ 

o Unidades de coñecemento R03-01 (Xove): Aportación anual de 43.58 Hm3. 

o Unidades de coñecemento R038-02 (Calvoso): Aportación anual de 54.87 Hm3 

o Unidades de coñecemento R038-03 (Viveiro): Aportación anual de 63.39 Hm3 

A rede de abastecemento de VIveiro é na súa maior parte pública, relegando a rede de tipo 
privado os pequenos núcleos. 

Comprende un único sistema de explotación municipal e atópase xestionada pola empresa 
Acuagest, que conta cun total de 8.200 contadores. 

 

En canto o sistema de explotación veciñal, Augas de Galicia ten autorizado un total de 92 
captacións de diverso tipo (manancial, pozo e captación á río), para distintos usos (doméstico, 
rega, sanitario, doméstico, hidromecánico, gandeiro, industrial…). 
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Captacións 

As captacións realízanse ós sistemas fluviais: 

 

Captación Lugar Orixe Extracción 
01 San Pedro Río Landro Impulsión 
02 As Cortes Manatial Gravidade 
03 AS Cortes Manantial Gravidade 

 

Etap 

A auga extraída do Río Landro vai ata unha ETAP situada no lugar de San Pedro, parroquia de 
Landrove, incluído no Plan Hidrolóxico de Galicia Costa no ano 1.971, propiedade do Concello que 
xestiona Acuagest desde o ano 1.998. 

Dita ETAP ten unha capacidade de tratamento de 125 l/s, e conta co seguinte tratamento: 

o Desinfección previa. 

o Coagulación – floculación. 

o Decantación. 

o Filtración 

o Desinfección final. 

o Depósitos 

 

Capacidad Nominal 4.500 m3 
Volumen tratado en temporada alta 4.500 m3 
Volumen tratado en temporada baja 2.100 m3 
Método de tratamiento Sulfato de aluminio y cloración 

 

 

 

 

Bombeos 

 

Depósito Ubicación Parroquia Potencia Caudal Nº de bombas 
1 San Pedro Magazos    
2 San Pedro Mahazos 250 CV 125 l/s 2 
3 Paraiso Viveiro  21 l/s  
4 Santo Albites Celeiro  9 l/s  
5 Area Faro  8 l/s  
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Depósitos 

Depósito Ubicación Parroquia Capacidade Tipo Tratamento Cota 
1 San Pedro Magazos 1.822 m3 Cabeceira Non ten 92 m. 
2 San Pedro Magazos 2.354 m3 Cabeceira Non ten 92 m. 
3 Paraíso Vieiro 1.000 m3 Intermedio  Non ten 130 m. 
4 Real  2.040 m3 Intermedio  Non ten 83 m. 
5 Santo 

Albites 
Celeiro 367 m3 Intermedio  Non ten 120 m. 

6 Area Faro 175 m3 Intermedio  Non ten 56 m. 
7 Faro Faro 50 m3 De cola  Non ten 100 m. 
8 Pirixel Celeiro 1.150 m3 Intermedio Non ten 70 m. 
9 Faro Faro 50 m3 De cola  Non ten 100 m. 

 

Conducións 

Inicio Fin Material Diámetro Lonxitude Transporte Acometidas 

Dép. Pirixel Dép. Area PVC 200 1.383 Gravidade Non 

Bombeo S.Albite Dép. Pirixel PVC 110 84 Impulsión Non 

Manantial As Cortes Dép Real PVC 110 1.202 Gravidade Non 

Bombeo Faro Dép. Faro PE 0 1.601 Impulsión Non 

Dép. San Pedro (1 y 2) Dép Real FC 4500 2.879 Gravidade Non 

Bombeo Paraíso Dép. Paraíso FC 15 477 Impulsión Non 

Captación Landro Dép San Pedro (1- 2 FC 400 478 Impulsión Non 

Dép Real Bombeo S. Albite FC 200 1.498 Gravidade Non 

Covas Dép. Covas FC 200 721 Gravidade Non 

Conducción S. Alvite Dép. Pirixel FC 200 222 Gravidade Non 

 

Rede de distribución 

Parroquia Longitud del ramal de 
abastecimiento (m) 

% ramal de 
distribución 

Celeiro 5.385 7% 
Covas 19.901 25% 
Chavin 7.207 9% 

Faro 6.126 8% 
Galdo 8.017 10% 

Landrove 5.103 6% 
Magazos 8.697 11% 
Valcarria 1.426 2% 

Vieiro 3.574 4% 
Viveiro 3.007 4% 

Viveiro(núcleo) 11.830 15% 
Total 80.273  
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Rede de distribución  

 
 



 

 

 

Memoria Informativa  
Aprobación  in ic ia l      -      Abr i l  2011  

Páxina  54 

t  a
planes y proyectos
e

Rede de distribución urbana 

A distribución da auga ven desde ós dous depósitos situados a carón da ETAP, xunto a captación 
do Río Landro. Ditos depósitos almacenan entre ambos unha cantidade superior ós 4.000 m3. A súa 
ubicación é segundo pódese observar nos planos de información xeral e na ilustración adxunta, no 
barrio da Ponte (parroquia de S. Pedro de Viveiro). 

Desde dito punto, a rede de distribución xeral realizase mediante unha tubería de fundición, de 
450mm de diámetro,  ata o depósito de O Real (parte alta do casco urbano e Viveiro).  

 

 

 

 

 

Desde este punto repártese en varias conducións, a Celeiro e Faro, ata Covas e Vieiro e ós distintos 
núcleos de poboación situados nas parroquias de Galdo, Chavín, Magazos, Viveiro e Valcarría. 

  

Ven da ETAP 
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9.1.2 Diagnose 

 

Dos datos de poboación do INE de 2009 comparados cos hab equivalentes de Augas de Galicia, 
así coma a estimación de poboación para 2023, podemos estimar unha relación de 1,131 entre a 
poboación e os habitantes equivalentes, obtendo así as seguintes estimacións de consumos. 

 

ANO 
 

POBOACIÓN 
PXOM 

POBOACIÓN 
AUGAS 

RELACIÓN 
 

2009 16.238 18.231 1,123 
2023 17.592 19.742 1,122 

 

Consumos estimados 

Tomando coma dotación 300 l/hab/día segundo Augas de Galicia, aplicado os Hab equivalentes 
resultantes segundo a proxección demográfica estimada polo PXOM. 

 

ANO 
POBOACIÓN 

PXOM 
Hab 

equivalentes M3/dia 

2010 16.211 18.192 5.458 

2020 17.245 19.352 5.806 

2030 18.472 20.729 6.219 

2040 19.905 22.338 6.701 

 

 

Capacidade da rede 

 

M3/dia 
Capacidade dos depósitos total 8.978 
Capacidade dos depósitos 
Zona urbana 7.216 
ETAP 24 horas 10.800 

 

Podemos concluír que o dimensionamento dos depósitos é amplo e non precisa de ampliación no 
horizonte do 2040 (próximos 30 anos) 

A planta de tratamento ETAP tampouco precisaría de ampliación. 
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9.2 REDE DE SANEAMENTO 

9.2.1 Estado actual 

 

Rede de saneamento municipal. 

Do total poboacional, 11.850 habitantes teñen conexión a rede municipal de tratamento de augas 
residuais, do que 1.778 habitantes, é dicir o 10% da poboación, non conta con dito servizo. 

Os núcleos que aparecen na táboa adxunta atópanse conectado á rede municipal de 
saneamento, polo que as augas residuais xeneradas teñen como destino final a Estación 
Depuradora de augas residuais de Viveiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edar 

A procedencia das augas son de orixe tanto doméstica como industriais. 

 

Concello de Viveiro. Datos de Augas de Galicia. 
Punto de vertido: RÍA DE VIVEIRO 
Explotador actual: Aquagest, S.A. 
Inicio Funcionamento: 2007 
  
Tipoloxía: Depuradora biolóxica de lodos activos mediante sistema SBR. 

Desinfección mediante cloro. Deshidratación de lodos en 
centrífuga. 

Pob. Equivalente de Deseño (h.e): 25. 000 
Caudal Medio de Deseño (m3/d): 6.239 
Caudal Máximo de Deseño (m3/h): 626 

 

  

Código 
INE  

Tipo de 
depuración 

000101  EDAR  
020101  EDAR  

030301  EDAR  

032170  EDAR  

050201  EDAR  

083370  EDAR  

083401  EDAR  

101670  EDAR  
101901  EDAR  
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Rede de saneamento autónomo: 

 

Código 
INE 

Tipo 
depuración  

Xestión 
de lodos 

Nº 
vivendas  

Poboación Poboación 
residente 

Poboación 
estacional 

000101  Pozo negro  Municipal  67  122  123  0 
010470  Pozo negro Municipal  37  11  29  37 

020101  Pozo negro Municipal  12  24  24  0 

030301  Pozo negro Municipal  41  44  46  0 

030770  Pozo negro Municipal  16  10  16  16 

031801  Pozo negro Municipal  55  79  94  55 

031970  Pozo negro Municipal  9  29  35  9 

032170  Pozo negro Municipal  30  80  89  0 

041101  Pozo negro Municipal  92  76  91  92 

041970  Pozo negro Municipal  24  15  21  24 
042001  Pozo negro Municipal  30  60  75  30 
050201  Pozo negro Municipal  24  19  50  0 
060170  Pozo negro Municipal  17  14  23  17 
060570  Pozo negro Municipal  16  24  24  16 
061970  Pozo negro Municipal  10  23  23  10 
063070  Pozo negro Municipal  14  16  22  14 
063270  Pozo negro Municipal  35  15  27  35 
063801  Pozo negro Municipal  39  52  70  39 
064370  Pozo negro Municipal  14  2  29  14 
064801  Pozo negro Municipal  69  37  43  69 
065201  Pozo negro Municipal  52  89  95  52 
065470  Pozo negro Municipal  5  15  18  5 
070801  Pozo negro Municipal  70  75  87  70 
071301  Pozo negro Municipal  113  116  140  113 
071770  Pozo negro Municipal  15  36  36  15 
081370  Pozo negro Municipal  15  58  61  15 
082570  Pozo negro Municipal  24  32  32  24 
083001  Pozo negro Municipal  82  94  118  82 
083370  Pozo negro Municipal  17  16  19  0 
083401  Pozo negro Municipal  12  22  23  0 
083570  Pozo negro Municipal  14  51  51  14 
090870  Pozo negro Municipal  53  20  29  53 
100501  Pozo negro Municipal  21  34  37  21 
100670  Pozo negro Municipal  17  25  31  17 
101501  Pozo negro Municipal  16  39  42  16 
101670  Pozo negro Municipal  2  8  8  0 
101901  Pozo negro Municipal  14  72  77  0 
102001  Pozo negro Municipal  15  52  55  15 
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Código 
INE 

Tipo 
depuración  

Xestión 
de lodos 

Nº 
vivendas  

Poboación Poboación 
residente 

Poboación 
estacional 

110701  Pozo negro Municipal  43  74  86  43 
111601  Pozo negro Municipal  47  62  74  47 
112070  Pozo negro Municipal  5  3  6  5 

 

Puntos de verquido de augas 

Existen un total de nove verquidos autorizados no concello de Viveiro, a maior parte deles de 
natureza doméstica e dous deles de tipo industrial. 

O medio receptor soe ser a infiltración no terreo, mentres que nun dos casos, realizase á ría. 

Para a definición dos puntos de verquido de augas, terase en conta as definicións do Real Decreto 
509/1996, do 15 de marzo, de desenvolvemento do Real Decreto-lei 11/1995, do 28 de decembro, 
polo que se establecen as normas aplicables ao tratamento de as augas residuais urbanas. 

 

Codigo 
Emisario  

Tipo de lugar 
de vertido  

Medio receptor Distancia ó 
núcleo urbano  

EM 27 066 001  Augas M  Zona sensible  4465  
EM 27 066 002  AM  Zona sensible 273  
EM 27 066 003  OT  Zona menos sensible  50  

 

9.2.2 Diagnose 

Consumos estimados 

Partimos dos consumos estimados para o abastecemento, tomando coma dotación 300 l/hab/día 
segundo Augas de Galicia, aplicado os Hab equivalentes resultantes segundo a proxección 
demográfica estimada polo PXOM. 

 

ANO 
POBOACIÓN 

PXOM 
Hab 

equivalentes M3/dia 

2010 16.211 18.192 5.458 

2020 17.245 19.352 5.806 

2030 18.472 20.729 6.219 

2040 19.905 22.338 6.701 

 

Capacidade da rede 

Pob. Equivalente de Deseño (h.e): 25.000 hab  

Caudal Medio de Deseño (m3/d): 6.239 

 

Podemos concluír que o dimensionamento dos depósitos é amplo e non precisa de ampliación no 
horizonte do 2030 (próximos 20 anos). 

A tal efecto prevese unha nova depuradora na zona de Viveiro 
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9.3 XESTIÓN DE RESIDUOS 

9.3.1 Recollida de lixo 

El Concello de Viveiro se encuentra adherido al Convenio Marco desde el 28 de junio de 2000 
mediante la primera opción, es decir, ha asumido la competencia de la recogida de los R.S.U. y su 
transporte a la Planta de Transferencia, así como los costes derivados de estas actividades y del 
tratamiento del residuo para su posterior valorización energética en la planta de SOGAMA en 
Cerceda. 

 

Experiencia piloto No 
Fecha de adhesión al Convenio Marco Xunta-Ecoembes 28/junio/2000 
Modalidad de adhesión al Convenio Marco Xunta-Ecoembes Medios Propios 
Fecha de implantación recogida selectiva de envases ligeros 20/septiembre/2000 
Nº de contenedores amarillos (dotación inicial) 196 
Empresa encargada de la recogida de envases ligeros AIME CEL PRIX 
Entrega de envases ligeros Viveiro 
Resultados de la última caracterización (% calidad) 58,57 
Nº de habitantes 13.145 
Disponibilidad de contenedores amarillos (hab/cont) 67 
Frecuencia de recogida 2 Veces/Semana 
Previsión de depósito (kg/hab y día) 0,025 
Residuos depositados en contenedor Amarillo (kg/hab y día) 0,03 

 

La cantidad de residuos generados en el año 2003 fue de 7.051 Tm. La producción media anual de 
RSU en el concello de Viveiro se ha estimado en 730 kg/habitante año 

La Delegación de Obras y Servicios Públicos es el área del Concello en la que han recaído las 
principales responsabilidades en materia de residuos. Para la recogida de residuos el Concello ha 
dispuesto los siguientes medios: 

• Contenedores de materia orgánica : 605 

• Contenedores de envases: 200  

• Contenedores de vidrio: 43 

• Contenedores de papel/cartón:50 

• Brigada de Limpieza: 11 operarios a tiempo total y un operario a tiempo parcial 

• 6 camiones recolectores con capacidad de 60 m3  

• Punto Limpio 

La frecuencia de recogida de la fracción orgánica es diaria, con turnos de recogida diurna, 
mientras que la frecuencia de recogida de los residuos de envases es de dos veces a la semana.  

Los residuos de envases recogidos son entregados en la Planta de Transferencia que SOGAMA 
posee en Viveiro (y con la que da cobertura a la comarca) para su posterior valorización en la 
Planta de Cerceda; mientras que el destino final de la materia orgánica es la valorización 
energética. El papel-cartón es entregado a un recuperador oficial del mismo Concello.  

En 1980 se comenzó la actividad de vertido de residuos en el antiguo vertedero de residuos de 
Viveiro, el cuál fue clausurado en el año 2002. En el momento de su clausura el vertedero contaba 
con una superficie de 5.900 m2 sobre los que reposaban un total de 10.000 m3 de residuos. 
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Según los datos obtenidos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local, realizada por el 
INLUDES en el año 2000, la producción de residuos en el municipio de Viveiro se ha calculado en 
8.354 Tn. A continuación se incluye una tabla en la que se refleja la distribución de la producción de 
basuras según parroquia y tipo de residuo (orgánica, envases y vidrio). 

 

Parroquiaas Total (ton) Orgánica Envases Vidrio 
Boimente 30 100% -- -- 
Celeiro 447 100% -- -- 
Covas 3582 95,1% 2,5% 2,3% 
Chavín 57 100% -- -- 
Faro 128 100% -- -- 
Galdo 91 100% -- -- 
Landrove 129 100% -- -- 
Magazos 106 100% -- -- 
Valcarria 38 100% -- -- 
Vieiro 32 100% -- -- 
Viveiro 63 100% -- -- 
Viveiro (núcleo) 3651 97,3% 0,2% 2,4% 

TOTAL 8354 96,7% 1,2% 2,1% 
 

Esta tabla refleja los porcentajes del año en que se implantó la recogida selectiva,  pero analizando 
las pesadas de residuos se observa que los porcentajes en peso no han variado mucho tres años 
después. 

AÑO Orgánica Envases Vidrio Papel 
Tm 7.051 123,8 125. 58,5-- 
% en peso 95,7 1,68 1.70 0.87-- 

 

En el año 2002 se inauguró el Punto Limpio del Concello de Viveiro, desde el que son gestionados 
los diferentes tipos de residuos generados en los hogares del municipio. 

El punto limpio se localiza en el lugar de A Patarroa en la carretera que une Viveiro con Ferrol, y 
cuenta con contenedores para la recogida selectiva de RSU, textil, escombros, voluminosos, restos 
de poda y para fracciones especiales (aceites, aerosoles, baterías, pilas, medicamentos, 
radiografías, lámparas, bombillas, fluorescentes...) 

Los residuos inertes procedentes de la construcción generados en Viveiro son depositados en el 
Vertedero de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) existente en el Concello de Xove, 
inaugurado en el año 2002. Este vertedero de RCD´s cuenta con un vaso de vertido de 24.010 m3 
(volumen neto), una capacidad de 19.215 Tns y una vida útil de 4 años. 
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9.3.2 Diagnose 

 

A xeración de residuos no Concello de Viveiro estímase en torno ás 7.051 toneladas anuais, o que 
implica un coeficiente de xeración por habitante e día en torno a 2,005 quilogramos.  

 

 

ANO POBOACION LIXO LIXO 

  PXOM TN/DIA TN/AÑO 

2010 16.211 32,4 11.834 

2020 17.592 35,2 12.843 

2023 17.245 34,5 12.589 

2030 18.472 36,9 13.485 

2040 19.905 39,8 14.531 
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9.4 ENERXIA 

 

No campo enerxético A Mariña é a maior produtora de enerxía eólica de Galicia, pero sofre déficit  
enerxético.  

As principais preocupacións baséanse na  falta dunha rede de gas para dispoñer de enerxía 
barata. E que ditas deficiencias de subministración eléctrica e a súa repercusión negativa no 
crecemento económico.  

Previsións futuras 

A Consellería de Industria destinou 4,8 millóns de euros para instalar unha rede e plantas de gas 
licuado en Barreiros, Ribadeo, Foz, Cervo, Burela e Viveiro. 

O proxecto está a exposicion pública e as obras, promovidas por Endesa e Gas Galicia, comezarán 
este ano. As instalacións serán compatibles co ramal do gasoduto de Ribadeo a Viveiro. Esta última 
obra non se poderá facer ata que o Goberno non remate o tramo central de Tui a Ribadeo, 
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10. INVENTARIO DOS ESPAZOS LIBRES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

10.1 INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

10.1.1 Equipamentos xerais 

 

TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

ADMINISTRATIVO  O6‐529d  942 CENTRO COMARCAL A MARIÑA OCCIDENTAL  540,00

PEPRI  984 XUDGADOS  298,00

985 ANTIGUA CASA DO CONCELLO  165,00

986 CASA DO CONCELLO  425,00

APARCADOIRO  ‐  965 aparcamento en lavandeiras  1.038,00

CAMPING  O6‐510‐B  979 CAMPING VIVEIRO  6.868,00

CEMITERIO  ‐  994 CEMITERIO DE SAN XOAN  5.434,00

O6‐526  932 CEMITERIO MUNICIPAL ALTAMIRA  7.858,25

O6‐539  952 CEMITERIO DE CELEIRO  4.540,36

COMERCIAL  ‐  995 LONXA  795,00

996 LONXA CLIMATIZADA  1.410,00

PEPRI  988 MERCADO DE ABASTOS  390,00

RU‐0199  1055 MATADOIRO COMARCAL  5.061,00

DEPORTIVO  O6‐506  900 ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANA  10.480,65

O6‐510‐C  905 ESTADIO MUNICIPAL DE VIVEIRO  32.642,00

O6‐510‐D  906 PABILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  1.218,00

O6‐531  960 PISCINA MUNICIPAL  1.993,00

O6‐537  949 PABELLÓN DE DEPORTES  2.288,00

RU‐0187  1022 CAMPO DE FÚTBOL  6.567,00

RU‐0193  1033 CAMPO DE FÚTBOL  5.736,00

RU‐0194  1045 CAMPO DE FÚTBOL  12.664,00

EDUCATIVO  ‐  948 ANTIGUO A. PEDROSO LATAS  1.372,00

O6‐502  913 CEIP DE COVAS  9.005,32

O6‐507  902 IES MARÍA SARMIENTO  8.176,31

O6‐508  903 COLEXIO MARÍA SARMIENTO  13.827,01

O6‐511  909 IES VILAR PONTE  9.356,43

O6‐512  908 CEIP LUIS TOBÍO  11.807,84

O6‐513  907 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL  3.277,20

O6‐529c  945 XARDÍN INFANTIL TRAS GARDERÍA  100,00

O6‐529e  943 GARDERÍA MUNICIPAL  880,00

O6‐531  961 ESCOLA TALLER  877,00

O6‐532  959 ESCOLA DE IDIOMAS E CENTRO OCUPACIONAL  2.800,12

O6‐537  950 GRUPO DE ESCOLAS PEDROSO LATAS  5.503,00

PEPRI  981 CONSERVATORIO  402,00
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TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

989 COLEGIO SAN ROQUE  2.274,00

997 COLEGIO LANDRO  958,00

RU‐0196  1050 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA STA. RITA  10.412,00

INFRAESTRUTURAS  ‐  916 DEPURADORA PARQUE PENAS PEÓN  0,00

923 DEPÓSITO DE AUGA EN FONTECOVA  0,00

935 DEPÓSITO DE AUGA DE SAN LÁZARO  0,00

936 DEPÓSITO DE AUGA EN CARRETERA SANTO ALBITES  0,00

937 DEPÓSITO DE AUGA EN PÉNJAMO  0,00

939 DEPÓSITO DE AUGA EN O PIRIXEL  392,00

951 DEPÓSITO DE AUGA FRENTE A CEMENTERIO  11,00

953 DEPÓSITO DE AUGA EN ZONA OUTEIRO  20,00

969 DEPÓSITO DE AUGAS ZONA CASANOVA  102,00

O6‐491  918 DEPÓSITO DE AUGAS MUNICIPAL DE VIVEIRO  3.231,18

O6‐492  919 DEPÓSITO DE AUGAS DE LAPIDO  528,26

O6‐519  929 ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE VIVEIRO  25.402,36

O6‐527‐A  2113 SISTEMA PORTUARIO  15.518,00

O6‐527‐B  946 CASINO DE VIVEIRO E CLUB NÁUTICO  14.825,00

O6‐527‐C  947 ESTACIÓN DE AUTOBUSES  5.470,00

O6‐530  940‐1  DEPURADORAS  1.068,00

O6‐535  954 DEPÓSITO DE AGUA TERCERAS  817,78

O6‐598  940‐2  DEPURADORA  4.890,00

RU‐0179  1010 DEPÓSITO DE AUGA  328,00

RU‐0180  1013 DEPÓSITO DE AUGA  726,00

RU‐0181  1014 DEPÓSITO DE AUGA  22,00

RU‐0182  1015 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  4.079,00

RU‐0183  1017 DEPÓSITO DE AUGA  42,00

RU‐0184  1018 DEPÓSITO DE AUGA  134,00

RU‐0185  1020 DEPÓSITO DE AUGA  17,00

RU‐0186  1021 DEPÓSITO DE AUGA  60,00

RU‐0188  1023 DEPÓSITO DE AUGA  134,00

RU‐0189  1024 DEPÓSITO DE AUGA  38,00

RU‐0190  1025 DEPÓSITO DE AUGA  18,00

RU‐0191  1026 DEPÓSITO DE AUGA  46,00

RU‐0192  1027 DEPÓSITO DE AUGA  70,00

RU‐0198  1054 DEPÓSITO DE AUGA  89,00

RU‐0200  1059 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  40.379,00

RELIXIOSO  O6‐540  228 IGREXA DE CELEIRO  2.917,08

SANITARIO  O6‐510‐A  917 CENTRO DE ASISTENCIA XERONTOLÓXICA E ATENCIÓN A PE  14.986,00

O6‐515  910 CENTRO DE ATENCIÓN ENFERMOS DE ALZHEIMER  1.745,47

O6‐529a  941 CENTRO DE SAUDE DE VIVEIRO  1.165,00
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TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

SERVIZOS PÚBLICOS  ‐  972 NOVO SOLAR PARA ALBERGUE  44.780,00

O6‐486  931 I.T.V.  3.498,08

O6‐499  914 APEADEIRO DE COVAS  2.358,86

O6‐509  904 CUARTEL GARDA CIVIL  2.011,06

O6‐520  930 TANATORIO MUNICIPAL DE VIVEIRO  234,71

O6‐528  934 POLICÍA LOCAL  902,42

O6‐529b  944 ZONA LIBRE  14.777,00

O6‐531  963 solo dotacional en lavandeiras  38.604,59

O6‐534‐A  966 CASA DO MAR  5.418,00

O6‐534‐B  2114 (en blanco)  6.963,71

O6‐536  742 LAVADOIRO DE LAVANDEIRAS  67,18

PEPRI  987 OFICINA DE TURISMO  78,00

991 POLICÍA NACIONAL  465,00

992 CORREOS  931,00

RU‐0197  1053 DEPÓSITO  15,00

SOCIOCULTURAL  O6‐500  915 CENTRO SOCIOCULTURAL (ANTIGAS ESCOLAS DE COVAS)  1.297,24

PEPRI  980 CASA JUVENTUD  952,00

      982 TEATRO  658,00

TOTAL           452.722,47
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10.1.2 Dotacións locais 

 

TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

CEMITERIO  RU‐0001  1000 CEMITERIO PARROQUIAL  1.254,00

RU‐0004  1003 CEMITERIO PARROQUIAL  306,00

RU‐0005  1004 CEMITERIO PARROQUIAL  1.306,00

RU‐0008  1009 CEMITERIO PARROQUIAL  1.426,00

RU‐0010  1028 CEMITERIO PARROQUIAL  1.592,00

RU‐0014  1034 CEMITERIO PARROQUIAL  1.385,00

RU‐0023  1049 CEMITERIO PARROQUIAL  2.428,00

RU‐0025  1052 CEMITERIO  521,00

RU‐0028  1060 CEMITERIO PARROQUIAL  1.912,00

COMERCIAL  O6‐521  922 MERCADO MUNICIPAL GANDEIRO  10.755,25

EDUCATIVO  O6‐338‐F  393 CENTRO SOCICULTURAL  767,00

O6‐355‐B  925 CEIP DA XUNQUEIRA  527,00

RU‐0015  1039 ANTIGA ESCOLA  100,00

RU‐0029  300 ESCOLA EN A IGREXA  711,00

RU‐0030  303 ESCOLA DE CALVOSO  2.237,00

RU‐0031  311 ESCOLA DE VALCARRIA  694,00

RU‐0032  340 ESCOLA  1.231,00

RU‐0033  352 ESCOLA DE SANTA RITA  4.394,00

RU‐0034  368 ESCOLA DE VIEIRO  745,00

SERVIZOS PÚBLICOS  ‐  733 FONTE DE TERCERAS  1,00

734 FONTE DA PURÍSIMA  1,00

735 FONTE DE SAN JUAN  1,00

736 FONTE VIRXE DO CARMEN  1,00

737 FONTE DA COVA CAIDA  1,00

738 FONTE DO REGO DA FONTE  1,00

739 FONTE DA RÚA GRANDE  1,00

744 FONTE XARDÍNS LAVANDEIRAS  1,00

759 FONTE CANTARRANA  1,00

760 FONTE SUASBARRAS  1,00

761 FONTE DO PEDREGAL  1,00

762 FONTE EN NOGARIDO  1,00

763 FONTE DE SAN XOAN  1,00

764 FONTE DA IGREXA  1,00

772 FONTE FONTEVELLA CON LAVADOIRO  3,00

860 FONTE DE SAN LÁZARO  1,00

861 FONTE DA ROUCA  1,00

863 FONTE DE VERXELES  1,00
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TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

864 FONTE DE XUNQUEIRA  1,00

868 LAVADOIRO DE XUNQUEIRA  3,00

875 LAVADOIRO DA PONTE LABRADA  3,00

962 auxiliar  125,00

971 ALBERGUE XUVENIL DE AREA  8.089,00

973 EDIFICIO DE SERVIZOS DO CONCELLO DE VIVEIRO  250,00

O6‐497  2102 (en blanco)  279,87

RU‐0003  1002 LAVADOIRO DE CORA  10,00

RU‐0006  1005 FONTE  1,00

RU‐0007  1006 LAVADOIRO  9,00

RU‐0009  1016 LAVADOIRO  4,00

RU‐0011  1029 LAVADOIRO  5,00

RU‐0012  1031 LAVADOIRO  8,00

RU‐0013  1032 LAVADOIRO  9,00

RU‐0016  1040 FONTE  1,00

RU‐0017  1041 LAVADOIRO  3,00

RU‐0018  1042 LAVADOIRO  3,00

RU‐0019  1043 FONTE  1,00

RU‐0020  1044 FONTE  1,00

RU‐0021  1047 FONTE  3,00

RU‐0022  1048 LAVADOIRO  7,00

RU‐0024  1051 LAVADOIRO  2,00

RU‐0026  1057 LAVADOIRO  25,00

RU‐0027  1058 LAVADOIRO  20,00

RU‐0036  567 FONTE DE SAN MIGUEL  1,00

RU‐0037  715 FONTE DE MORGADE  1,00

RU‐0038  716 FONTE DAS CABANAS, CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0039  717 FONTE DA IGREXA  1,00

RU‐0040  719 FONTE‐LAVADOIRO EN SANTRO ANDRE  3,00

RU‐0041  720 FONTE PENOUCO, CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0042  721 FONTE CELEIRO  1,00

RU‐0043  722 FONTE FONDAIA  1,00

RU‐0044  723 FONTE REBOIRAS  1,00

RU‐0045  725 FONTE GALIÑEIRO  1,00

RU‐0046  728 FONTE DAS LAMAS, CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0047  729 FONTE DE ABUÍN  1,00

RU‐0048  730 FONTE DE RAMOS  1,00

RU‐0049  732 FONTE DAS ROZADAS  1,00

RU‐0050  741 FONTE IGREXA VELLA  1,00

RU‐0051  743 LAVADOIRO DE CANGAS  3,00
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TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

RU‐0052  745 FONTE DE TRASVIVEIRO  1,00

RU‐0053  746 FONTE DE CHAOS  1,00

RU‐0054  748 FONTE DO REGO  1,00

RU‐0055  749 FONTE DE SAN XOSÉ  1,00

RU‐0056  751 FONTE DE NOGARIDO  1,00

RU‐0057  752 FONTE DA ESCORA CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0058  753 FONTE DE RIAÑO CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0059  754 FONTE LOMBO CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0060  757 FONTE ENTRADA SOUTO DA RETORTA  1,00

RU‐0061  758 FONTE PARQUE PERNAS PEÓN  1,00

RU‐0062  765 FONTE ESCOURIDO  1,00

RU‐0063  767 FONTE DO SOUTO  1,00

RU‐0064  768 FONTE DE RÁBADE  1,00

RU‐0065  769 FONTE DE CARRACEDO  1,00

RU‐0066  771 FONTE DO PREGUÍN  1,00

RU‐0067  773 FONTE CASTELO  1,00

RU‐0068  774 FONTE DO CONDE CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0069  775 FONTE DE FARO  1,00

RU‐0070  776 FONTE DE AGUADOCE CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0071  777 FONTE DOS PAXARIÑOS CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0072  778 LAVADOIRO DE FRANCISCO DE REGO  3,00

RU‐0073  779 FONTE DA PERGUIZA  1,00

RU‐0074  780 FONTE DO BURGO CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0075  781 FONTE DO OBISPO  1,00

RU‐0076  782 FONTE DA PARRAGUESA  1,00

RU‐0077  783 FONTE DA TRAVE CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0078  785 FONTE DO PRADO  1,00

RU‐0079  786 FONTE DA FEIRA  1,00

RU‐0080  787 FONTE MANANTIAL DO  CACHÓN  1,00

RU‐0081  788 FONTE DOS GOLPES  1,00

RU‐0082  789 FONTE PETEIRA  1,00

RU‐0083  790 FONTE DE SAN XILLAO  1,00

RU‐0084  792 FONTE DA IGREXA  1,00

RU‐0085  794 FONTE DA BARALLA  1,00

RU‐0086  795 LAVADOIRO DE SAN MIGUEL  3,00

RU‐0087  797 LAVADOIRO DOS MONTEIROS  3,00

RU‐0088  798 LAVADOIRO REGO DE CASTRO  3,00

RU‐0089  799 LAVADOIRO DO BATÁN  3,00

RU‐0090  800 LAVADOIRO DE CATAROU  3,00

RU‐0091  801 FONTE DA PONTE  1,00
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TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

RU‐0092  802 FONTE CEMITERIO PARROQUIAL  1,00

RU‐0093  803 FONTE DO BARRIO  1,00

RU‐0094  806 FONTE DA VOZ  1,00

RU‐0095  807 FONTE DO BISPO  1,00

RU‐0096  808 FONTE DOS CANTAROS  1,00

RU‐0097  809 NOVA FONTE DA PONTE  1,00

RU‐0098  810 FONTE DE SANTA ANA  1,00

RU‐0099  811 FONTE DO OUTEIRO CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0100  813 FONTE DA PEDREIRA  1,00

RU‐0101  814 FONTE DA IGREXA  1,00

RU‐0102  815 FONTE DE PRADO CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0103  816 FONTE RÍO PEDROSO  1,00

RU‐0104  817 FONTE DA ROSA  1,00

RU‐0105  819 FONTE DA CARREIRA  1,00

RU‐0106  821 LAVADOIRO DE SANTA ANA  3,00

RU‐0107  824 FONTE DO OUTEIRO  1,00

RU‐0108  825 FONTE DE FORXÁN CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0109  826 FONTE DE SUASBARRAS  1,00

RU‐0110  827 FONTE DO CASTAÑAL  1,00

RU‐0111  828 FONTE DE AROI  1,00

RU‐0112  829 FONTE DO XUNCAL  1,00

RU‐0113  831 FONTE DO PORTO DO RÍO CON LAVADOIRO  3,00

RU‐0114  832 FONTE DA TANECA  1,00

RU‐0115  833 FONTE POO DARRIBA  1,00

RU‐0116  835 FONTE DA ESTIVADA  1,00

RU‐0117  836 FONTE DE VILAMEÁ  1,00

RU‐0118  841 LAVADOIRO DE OUTEIRO  3,00

RU‐0119  843 FONTE DA PICHA  1,00

RU‐0120  844 LAVADOIRO DE GALEA  3,00

RU‐0121  848 FONTE PEDEVIÑA  1,00

RU‐0122  849 FONTE DA CABANA  1,00

RU‐0123  850 FONTE DO SANTO  1,00

RU‐0124  851 FONTE FONTEGRADA CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0125  852 FONTE POMBAL DE ARRIBA CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0126  853 FONTE POMBAL DE ABAIXO CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0127  854 FONTE DA CASANOVA CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0128  855 FONTE DA GRANXA CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0129  856 FONTE DE PIABADE  1,00

RU‐0130  857 FONTE DA GRANDEIRA  1,00

RU‐0131  858 FONTE DA XOTA  1,00
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TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

RU‐0132  859 FONTE DE PEDRO NOVO  1,00

RU‐0133  865 FONTE DA REGA  1,00

RU‐0134  866 FONTE DE SAN ROQUE  1,00

RU‐0135  872 FONTE PÉ DE BOI  1,00

RU‐0136  873 FONTE CON LAVADOIRO CAO REGUERA  3,00

RU‐0137  874 FONTE DA PUIDA  1,00

RU‐0138  876 FONTE DA SARNA  1,00

RU‐0139  877 FONTE DE MUIÑOS  1,00

RU‐0140  878 FONTE DO CALVO  1,00

RU‐0141  879 FONTE REGO DE VALE  1,00

RU‐0142  880 FONTE DA TORRE  1,00

RU‐0143  881 FONTE DE SAN ANTONIO CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0144  882 FONTE DE VALDEMIRÓS CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0145  884 FONTE DO BARRAL  1,00

RU‐0146  885 FONTE DE LAMACEDA CON LAVADOIRO  1,00

RU‐0147  886 FONTE DE NASEIRO  1,00

RU‐0148  887 FONTE DE REGO DO GOLPE  1,00

SOCIOCULTURAL  ‐  970 CENTRO SOCIOCULTURAL DE CELEIRO  75,00

976 CENTRO SOCIOCULTURAL DE AREA  76,00

   RU‐0002  1001 CENTRO SOCIOCULTURAL  780,00

TOTAL           44.270,12
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10.2 INVENTARIO DE ESPAZOS LIBRES EXISTENTES 

10.2.1 Espazos libres xerais 

 

TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE. 

ESPAZOS LIBRES  O7‐533  958 ZONA VERDE EN LAVANDEIRAS  15.305,00 

O7‐549  912 SOLAR FESTA (APARCAMENTO PÚBLICO)  2.304,35 

O7‐555  921 CAMPO DA PASCUA  662,26 

O7‐559  920 PARQUE PÚBLICO CAMIÑO PARRELA  3.789,75 

O7‐568  901 PARQUE PENAS PEÓN  30.099,37 

O7‐569  1109 XARDIN  1.093,62 

O7‐599  964 ZONA VERDE EN LAVANDEIRAS  13.090,51 

O7‐700  1154 XARDIN  284,48 

PEPRI  983 PARQUE DE NORIEGA VARELA  20.000,00 

RU‐0195  1046 AREA RECREATIVA  2.310,00 

RU‐0203  1008 ÁREA DE DESCANSO  6.761,00 

RU‐0204  1019 PARQUE INFANTIL  1.109,00 

RU‐0205  1056 CARGADEIRO DE MINERAL  20.596,00 

RU‐0206  257 SOUTO DA RETORTA  0,00 

RU‐0207  955 ZONA VERDE PASEO DO LANDRO  1.423,00 

RU‐0208  956 ZONA VERDE PASEO DO LANDRO  2.390,00 

RU‐0209  957 ZONA VERDE PASEO DO LANDRO  2.233,00 

RU‐0210  933 ZONA VERDE EN AS NOGUEIRAS  1.579,00 

RU‐211  974 ZONA DE XOGOS INFANTÍS PRAIA DE AREA  1.001,00 

RU‐212  975 ZONA VERDE PRAIA DE AREA  8.741,00 

RU‐213  977 INFRAESTRUTURA FRENTE IGLEXA DE FARO  845,00 

RU‐214  978 ZONA VERDE EN FINAL PRAIA AREA  5.263,00 

TOTAL           140.880,34 
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10.2.2 Espazos libres locais 

 

TIPO  DENOMINACION  ID  NOME  SUPERFICIE.

ESPAZOS LIBRES  ‐  998 PRAZA DO CRUCEIRO  410,00

O7‐085b  928 isleta fonte de verxeles  152,00

O7‐552  1105 XARDIN  111,49

O7‐567  1108 XARDIN  46,66

O7‐588  926 ZONA VERDE EN FONTECOVAS  94,23

O7‐596  938 ZONA VERDE EN PÉNJAMO  613,40

O7‐604B  967 ZONA DE XOGOS O PÉ CASA DO MAR  301,00

O7‐704  1150 XARDIN  54,15

O7‐705  1148 XARDIN  261,17

O7‐706‐PE03  1147 XARDIN  313,07

O7‐707‐PE03  1145 XARDIN  247,11

O7‐708‐PE03  1146 PRAZA  410,43

O7‐709‐PE03  1144 XARDIN  313,95

O7‐710‐PE03  1143 XARDIN  58,90

O7‐711‐PE03  1143 XARDIN  76,14

O7‐712‐PE03  1143 XARDIN  69,23

O7‐713‐PE03  1143 XARDIN  26,41

O7‐714‐PE03  1143 XARDIN  23,96

O7‐715‐PE03  1143 XARDIN  60,49

O7‐716‐PE03  1143 XARDIN  59,46

O7‐717‐PE03  1143 XARDIN  35,53

O7‐718‐PE03  1143 XARDIN  8,25

O7‐719  1149 XARDIN  262,28

O7‐721b‐PE01  968 ZONA VERDE en urbanización 18 de xullo en celeiro  387,00

RU‐0201  1007 PISTA DA FESTA  762,00

RU‐0202  1030 PARQUE INFANTIL  423,00

TOTAL           5.581,31
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11. INVENTARIO DO PATRIMONIO EXISTENTE 

 

CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

Asentamento - Aire Libre 
100 PRAIA DE AREA 

Asentamento - Castro 
107 OS CASTROS 
114 CASTRO DE CASÓN 
118 OS CASTROS 
120 A CROA. CASTRO DE FORCA 
121 CASTRO DE LOUREIRO 
122 CASTRO DE LOURIDO 
123 CASTRO DE CONDOMIÑAS 

Asentamento-Fortificado 
101 CASTELO DE CELEIRO 
119 CASTELO 

Mámoas e Dolmens 
106 POZO PREHUNDIDO 
128 MENHIR DE PEDRA PARDA 

Necrópoles - Túmulo megalítico 
102 PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº1 
103 PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº2 
104 PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº3 
105 PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº4 
108 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº1 
109 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº2 
110 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº3 
111 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº4 
112 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº5 
113 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº6 
115 TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº1 
116 TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº2 
117 TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº3 
124 CHAN DO TESOURO 
125 CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº1 
126 CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº2 
127 CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº3 

Arq.civil - Casa 
250 CASA DA TORRE EN TOXEIRAS 
251 CASA CON ESCUDO E RELOXO DE SOL 
252 CASA TRAS IGREXA 
300 ESCOLA EN A IGREXA 
303 ESCOLA DE CALVOSO 
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CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

305 CASA CON ESCALEIRA 
307 CASA CON BALCONADA 
308 CASA TRADICIONAL CON HORREO E ALPENDRE EN NOGARIDO 
310 CASA CON CORREDOR 
311 ESCOLA DE VALCARRIA 
313 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 
314 EDIFICACIÓN TRADICIONAL 
316 CASA DE NADAL 

318 CASA CON ESCUDO PRETO DA IGREXA PARROQUIAL DE LANDROVE 
319 CASA CON MIRADOIRO 
320 CASA DE TOXEIRAS 
321 CASA GRANDE CON GALERÍA II 
324 CASA DE PIÑONA 
326 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 
327 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 
331 CASA CON BALCONES 
332 CASA GRANDE 
333 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 
334 CASA CON BALCONS E GALERÍA 
335 CASA CON CORREDOR XUNTO A PONTE VELLA 
338 CASAS TRADICIONALES EN A ABELLEIRA 
339 CASA OSORIO EN ABELLEIRA 
340 ESCOLA DA ABELLEIRA 
341 CASA DOS MONTERO 
342 VIVIENDA RURAL TRADICIONAL 
343 CASA TRADICIONAL EN CATAROU 
344 CASA EN GUISTILÁN, 4 
345 CASA EN GUISTILÁN, 1-2 
346 CASA TRADICIONAL CON CORREDOR EN VILAR 
347 CASA CANOSA 
348 CASA DE MOREIRAS 
351 CASA GALEA 
352 ESCOLA DE SANTA RITA 
353 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 
354 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 
356 ESCUDOS DA CASA DE PITA ROMERO 
360 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 
362 CASA CON CORREDOR 
363 CASA DE ABADIN 
364 CASA DA AMARELA 
365 POSIBLE CASA DA TORRE 
366 CASA DE VILLEGAS 
368 ESCOLA DE VIEIRO 
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CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

369 VILLA LOLA 
370 CASA DA MINA 
375 CASA RURAL TRADICIONAL 
376 CASA RURAL TRADICIONAL 
377 CASA RURAL TRADICIONAL 
379 CASA RURAL TRADICIONAL 
380 CASETA DE LAS GALDO 
381 CASA RECTORAL DE SANTA MARÍA DE MAGAZOS 
382 VIIVIENDA RURAL TRADICIONAL 
383 CASA CON ESCUDO 
384 CASA CON DOUS ESCUDOS NA XUNQUEIRA 

387 CASA CON BALCONADA DE PEDRA FRONTE CAPELA DE SANTA ANA 
389 CASA CARNEIRO 
390 CASA PERNAS 
391 VILLA MARÍA 
392 CASA DO ESGUELLO 
393 CENTRO SOCIOCULTURAL 
394 CASA DO ATALLO 
395 CASA EN RUA NOVA 
396 CASA CON DOUS ESCUDOS EN VILLAMARCOL 
398 CASA TRADICIONAL EN FONDON 
399 CASA GRANDE CON GALERÍA 
400 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 
402 EDIFICIO DE "UNIÓN DE FABRICANTES DEL NORTE DE GALICIA" 
403 CASCO ANTIGO DE CELEIRO 
404 GRUPO DE VIVENDAS SOCIAIS ANTONIO PEDROSO LATAS 
898 CASA CON ESCUDO EN GALEA 
899 CASA CON ARCO ADOELADO NA TORRE 

Arq.civil - Casa Grande 
304 CASA GRANDE CON CORREDOR 
312 CASA GRANDE 
325 CASA CON GALERÍA EN LANDROVE 
328 CASA GRANDE CON GALERIA I 
329 CASA CON BALCONS E MIRADOR 
330 CASA TRADICIONAL NO CRISTO 
349 CASA DE DOÑA 
350 CASA GRANDE 
355 VILLA MINCHA 
357 CASA DA TORRE 
358 CASA GRANDE 
359 CASA GRANDE 
361 CASA GRANDE 
378 CASA GRANDE 
397 CASA GRANDE CON BALCONES 
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CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

Arq.civil - Casa Rectoral 
301 CASA REITORAL DE SANTO ANDRÉ DE BOIMENTE 
302 CASA REITORAL DE CHAVÍN 
309 CASA REITORAL DE VALCARRIA 
317 CASA REITORAL DE LANDROVE 
337 CASA REITORAL DE GALDO 
367 CASA RECTORAL DE VIEIRO 

Arq.civil - Nave 
306 ANTIGA FÁBRICA DE CARROCERÍAS 
385 COFRARIA DE PESCADORES 
386 FÁBRICA SALGAZÓN - FAMILIA ALONSO 

Arq.civil - Pazo 
336 PAZO DA TRABE 
373 PAZO DE GRALLAL CON CAPELA 
401 PAZO DA MISERICORDIA 

Arq.civil - Ponte 
255 PONTE DE GALDO 
256 PONTE DE VASOIRAL 
552 PONTE VELLA DE LANDROVE 
553 PONTE GRANDE DE LANDROVE 
574 PONTE CASTELOS 

Arq.militar - Castelo 
323 CASTELO DE SAN MARTIÑO 

Arq.relixiosa - Capela 
202 CAPELA DO CEMENTERIO DE CHAVÍN 
203 CAPELA DE  CALVOSO 
204 RESTOS DA CAPELA DE SAN CAETANO 
207 CAPELA DE SAN XOSÉ DE PEDROSA 
208 CAPELA DE SANTO ANTONIO 
209 CAPELA DE NASEIRO OU ERMIDA DOS MILAGROS 
211 CAPELA DE COPACAVANA 
212 ERMIDA DO CASTELO 
213 CAPELA DE REVELLÓN OU DE SAN ROQUE 
214 CAPELA DE SANTA RITA 
215 CAPELA DO PAZO DA TRABE 
217 CAPELA DE SAN MARTIÑO 
218 CAPELA DE GUADALUPE 
219 CAPELA DE ABELLEIRA OU NOSA SEÑORA DE BELEN 
220 CAPELA DE SAN MIGUEL 
222 CAPELA DA AMEIXOA 
223 CAPELA DO PAZO DE GRALLAL Nª SRA CONCEPCIÓN 
227 CAPELA DE SANTA ANA 
230 CAPELA DE SAN MARTIÑO 
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CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

235 CAPELA DE SAN ROQUE 
236 CAPELA DA VIRXE DOS REMEDIOS OU DA SARNA 

Arq.relixiosa - Convento 

232 CONVENTO DAS NAIS DOMINICAS DE NOSA SRA DE VALDEFLORES 

Arq.relixiosa - Igrexa 
200 IGREXA DE BOIMENTE 
201 IGREXA DE CHAVIN 
205 IGREXA DE  VALCARRIA 
206 IGREXA DE SAN PEDRO DE VIVEIRO 
210 IGREXA DE LANDROVE 
216 IGREXA DE GALDO 
221 IGREXA DE VIEIRO 
224 IGREXA DE COVAS 
225 IGREXA DE FARO 
228 IGREXA DE CELEIRO 
229 IGREXA ANTIGA DE CELEIRO 
231 IGREXA DE MAGAZOS 

Conxunto Urbano 
388 BARRIO DA XUNQUEIRA 

Núcleo Rural 
253 BARRIO DA PONTE 
254 BARRIO DE REGO DO GOLPE 
258 NUCLEO DA ALDEA 
371 POBOADO DA SILVAROSA 

Cons.popular - Cruceiro 
500 CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA 
501 CRUZ DO CEMITERIO 
502 CRUZ DA IGREXA OU DE CHAO 
503 CRUZ DE FEBREIRO 
504 CRUZ DE ABUÍN 
505 CRUCEIRO EN LAMAS 
506 CRUZ DE AS CABANAS 
507 CRUCEIRO DE MORGADE 
509 CRUZ DE CELEIRO 
512 CRISTO DA PONTE OU CRISTO DE PALMEIRO 
513 CRUCEIRO DE TRASVIVEIRO 
514 CRISTO DE MARCOS OU CALVOSO 
515 CRISTO DA CALEIRA 
516 CRUZ DO ADRO DA IGREXA DE SANTA MARIA DE CHAVIN 
519 CRUZ DE REGO DE BURGO 
520 CRISTO DE A TORRE 
521 CRUZ DE RIBAS 
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CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

522 CRISTO DE AGUIEIRA 
523 CRUZ DOS MUÍÑOS 
526 CRUCEIRO DO OUTEIRO 
527 CRUZ DO OUTEIRO OU DE RAMON CAO 
528 CRUZ DE FORXAN 
529 CRUCEIRO DA ESCOLA DE VALCARRIA OU DA CORREDOIRA 
530 CRISTO DO ADRO DA IGREXA DE SAN ESTEVO DE VALCARRIA 
531 CRISTO DOS VECIÑOS 
532 CRUZ DO MARIÑAO 
539 CRISTO DO MURÉS OU DE AURÁ 
540 CRUCEIRO NO ADRO DA IGREXA DE SAN PEDRO DE VIVEIRO 
541 CRUZ DO CEMITERIO 
542 CRUCEIRO DE NASEIRO (CAMPO DE NASEIRO) 
544 CRUZ DO POUSADOIRO 
546 CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA DE SAN XIAO DE LANDROVE 
547 CRUZ DO ADRO DA IGREXA DE SAN XIAO DE LANDROVE 
549 CRUCEIRO DE LANDROVE NO BARRIO DO CRISTO 
550 CRUZ DO PORTOCIÑO DE ARRIBA 
551 CRUZ DE SAN MARTÍN DE CASTELO 
556 CRUZ DOS CIGARROS EN DEVESA 
557 CRUCEIRO DA ABELLEIRA 
560 CRUZ DE BARALLA 
561 CRUZ DE MARÍA PAN 
563 CALVARIO DA IGREXA DE SANTA MARIA DE GALDO 
564 CRUZ DO CEMITERIO DE SANTA MARIA DE GALDO 
565 CRISTO DE SAN ROQUE OU DE TRABE DE ARRIBA 
570 CRUZ DE CAL DO SAPO 
571 CRUZ DA PAXÓN 
576 CRUZ DA CORUXA OU DAS MENTIRAS 
577 CRUZ DO CARRIL 
582 CRUCEIRO DE SAN XOÁN 
583 CRUZ DA PARDIÑEIRA 
597 CRUCEIRO DE ATALAIA 
598 CRUCEIRO DO CHAO 
599 CRUZ DO OUTEIRO 
601 CRUZ DA REITORAL EN MAGAZOS 
602 CRUZ DA ROSA 
603 CRUZ DO VILAR 
607 CRUZ DE MOISÉS 
608 CRUCEIRO JUSTO MOIRÓN 
609 CRISTO DA PONTE VELLA 
610 CRISTO DA XUNQUEIRA 
611 CRUCEIRO DO BARRIO DE PÉNXAMO EN SAN LÁZARO 
613 CRUCEIRO DE SAN ROQUE 
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CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

614 CRUZ NO MONTE DE SAN ROQUE 
889 CRUCEIRO DO PAZO EN TRABE DE ARRIBA 
893 CRUZ DO CRUCE DE MORGADE 
894 CRUZ DE A ROZADA 
895 CRUZ DE ESCOURIDO 
897 CRUCEIRO DA FONTECOVA (CAPELA DA SARNA) 

Cons.popular - Fonte-Lavadoiro 
567 FONTE DE SAN MIGUEL 
715 FONTE DE MORGADE 
716 FONTE DAS CABANAS, CON LAVADOIRO 
717 FONTE DA IGREXA 
719 FONTE-LAVADOIRO EN SANTO ANDR 
720 FONTE PENOUCO, CON LAVADOIRO 
721 FONTE CELEIRO 
722 FONTE FONDAIA 
723 FONTE REBOIRAS 
725 FONTE GALIÑEIRO 
728 FONTE DAS LAMAS, CON LAVADOIRO 
729 FONTE DE ABUÍN 
730 FONTE DE RAMOS 
732 FONTE DAS ROZADAS 
733 FONTE DE TERCERAS 
734 FONTE DA PURÍSIMA 
735 FONTE DE SAN JUAN 
736 FONTE VIRXE DO CARMEN 
737 FONTE DA COVA CAIDA 
738 FONTE DO REGO DA FONTE 
739 FONTE DA RÚA GRANDE 
741 FONTE IGREXA VELLA 
742 LAVADOIRO DE LAVANDEIRAS 
743 LAVADOIRO DE CANGAS 
744 FONTE XARDÍNS LAVANDEIRAS 
745 FONTE DE TRASVIVEIRO 
746 FONTE DE CHAOS 
748 FONTE DO REGO 
749 FONTE DE SAN XOSÉ 
751 FONTE DE NOGARIDO 
752 FONTE DA ESCORA CON LAVADOIRO 
753 FONTE DE RIAÑO CON LAVADOIRO 
754 FONTE LOMBO CON LAVADOIRO 
757 FONTE ENTRADA SOUTO DA RETORTA 
758 FONTE PARQUE PERNAS PEÓN 
759 FONTE CANTARRANA 
760 FONTE SUASBARRAS 
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CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

761 FONTE DO PEDREGAL 
762 FONTE EN NOGARIDO 
763 FONTE DE SAN XOSÉ 
764 FONTE DA IGREXA 
765 FONTE ESCOURIDO 
767 FONTE DO SOUTO 
768 FONTE DE RÁBADE 
769 FONTE DE CARRACEDO 
771 FONTE DO PREGUÍN 
772 FONTE FONTEVELLA CON LAVADOIRO 
774 FONTE DO CONDE CON LAVADOIRO 
775 FONTE DE FARO 
776 FONTE DE AGUADOCE CON LAVADOIRO 
777 FONTE DOS PAXARIÑOS CON LAVADOIRO 
778 LAVADOIRO DE FRANCISCO DE REGO 
779 FONTE DA PERGUIZA 
780 FONTE DO BURGO CON LAVADOIRO 
781 FONTE DO OBISPO 
782 FONTE DA PARRAGUESA 
783 FONTE DA TRAVE CON LAVADOIRO 
785 FONTE DO PRADO 
786 FONTE DA FEIRA 
787 FONTE MANANTIAL DO  CACHÓN 
788 FONTE DOS GOLPES 
789 FONTE PETEIRA 
790 FONTE DE SAN XILLAO 
792 FONTE DA IGREXA 
794 FONTE DA BARALLA 
795 LAVADOIRO DE SAN MIGUEL 
797 LAVADOIRO DOS MONTEIROS 
798 LAVADOIRO REGO DE CASTRO 
799 LAVADOIRO DO BATÁN 
800 LAVADOIRO DE CATAROU 
801 FONTE DA PONTE 
802 FONTE CEMITERIO PARROQUIAL 
803 FONTE DO BARRIO 
806 FONTE DA VOZ 
807 FONTE DO BISPO 
808 FONTE DOS CANTAROS 
809 NOVA FONTE DA PONTE 
810 FONTE EN MAGAZOS (DE SANTA ANA) 
811 FONTE DO OUTEIRO CON LAVADOIRO 
813 FONTE DA PEDREIRA 
814 FONTE DA IGREXA 
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ID 
 

ELEMENTO 
 

815 FONTE DE PRADO CON LAVADOIRO 
816 FONTE RÍO PEDROSO 
817 FONTE DA ROSA 
819 FONTE DA CARREIRA 
821 LAVADOIRO DE SANTA ANA 
824 FONTE DO OUTEIRO 
825 FONTE DE FORXÁN CON LAVADOIRO 
826 FONTE DE SUASBARRAS 
827 FONTE DO CASTAÑAL 
828 FONTE DE AROI 
829 FONTE DO XUNCAL 
831 FONTE DO PORTO DO RÍO CON LAVADOIRO 
832 FONTE DA TANECA 
833 FONTE POO DARRIBA 
835 FONTE DA ESTIVADA 
836 FONTE DE VILAMEÁ 
841 LAVADOIRO DE OUTEIRO 
843 FONTE DA PICHA 
844 LAVADOIRO DE GALEA 
848 FONTE PEDEVIÑA 
849 FONTE DA CABANA 
850 FONTE DO SANTO 
851 FONTE FONTEGRADA CON LAVADOIRO 
852 FONTE POMBAL DE ARRIBA CON LAVADOIRO 
853 FONTE POMBAL DE ABAIXO CON LAVADOIRO 
854 FONTE DA CASANOVA CON LAVADOIRO 
855 FONTE DA GRANXA CON LAVADOIRO 
856 FONTE DE PIABADE 
857 FONTE DA GRANDEIRA 
858 FONTE DA XOTA 
860 FONTE DE SAN LÁZARO 
861 FONTE DA ROUCA 
863 FONTE DE VERXELES 
859 FONTE DE PEDRO NOVO 
864 FONTE DE XUNQUEIRA 
865 FONTE DA REGA 
866 FONTE DE SAN ROQUE 
868 LAVADOIRO DE XUNQUEIRA 
872 FONTE PÉ DE BOI 
873 FONTE CON LAVADOIRO CAO REGUERA 
874 FONTE DA PUIDA 
875 LAVADOIRO DA PONTE LABRADA 
876 FONTE DA SARNA 
877 FONTE DE MUIÑOS 
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CATEGORÍA 
 

ID 
 

ELEMENTO 
 

878 FONTE DO CALVO 
879 FONTE REGO DE VALE 
880 FONTE DA TORRE 
881 FONTE DE SAN ANTONIO CON LAVADOIRO 
882 FONTE DE VALDEMIRÓS CON LAVADOIRO 
884 FONTE DO BARRAL 
885 FONTE DE LAMACEDA CON LAVADOIRO 
886 FONTE DE NASEIRO 
887 FONTE DE REGO DO GOLPE 

Cons.popular - Hórreo 
538 HÓRREOS 

Cons.popular - Muiño 
615 MUIÑO DE RAMOS 
616 MUIÑO DE XAN 
617 MUIÑO DOS BALSEIROS 
618 MUIÑO DE CHAO 
619 MUIÑO DO MUIÑO 
620 MUIÑO DO COBELO 
621 MUIÑO DO MIRANDÉS 
622 MUIÑO DE FRADE 
623 MUIÑO DO CUSQUEIRO 
624 MUIÑO DO VENTO 
625 MUIÑO DE LOLA DO MARIÑEIRO 
626 MUIÑO DO LUGAR 1 
627 MUIÑO DE CANGAS 
628 MUIÑO DOS MUIÑEIROS 
629 MUIÑO DE ABAIXO 
630 MUIÑO DO CO 
631 MUIÑO DE RAMÓN 
632 MUIÑO DA PENA 
633 MUIÑO DE CAMBEIRO 
634 MUIÑO DO PIÑEIRO 
635 MUIÑOS DO BATÁN 
636 MUIÑO DE RUBEIRA 
637 MUIÑO DE RIAÑO 1 
638 MUIÑO DE RIAÑO 2 
639 MUIÑO DE FABÁS 
640 MUIÑO DA VEIGA 
641 MUIÑO DA PEREIRA 
642 MUIÑO DO RÍO 
643 MUIÑO DO PERICO 
644 MUIÑO DA ACEA 
645 MUIÑO DE CASABELLA 
646 MUIÑO DO ROXO 
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ID 
 

ELEMENTO 
 

647 MUIÑO DO REGO 
648 MUIÑO NOVO 
649 MUIÑO DA PONTE 
650 MUIÑO DO MARQUÉS 
651 MUIÑO DA PATARROA 
652 MUIÑO DE NEMESIO 
653 MUIÑO DE FORO 
655 MUIÑO SAPEIRO 
656 MUIÑO DE MINGUIÑO 
657 MUIÑO DO REGO 
658 MUIÑO DO CLAVADOIRO 
659 MUIÑO DA BARALLA 
660 MUIÑO DO PATARELO 
661 MUIÑO DA PARRAGUESA 
662 MUIÑO DO BATÁN 
663 MUIÑO DO ESTANQUEIRO 
664 MUIÑO DE PARCEIROS 
665 MUIÑO DE VILAR 
666 MUIÑO DE CATAROU (HERMIDA) 
667 MUIÑO DE CATAROU DE ABAIXO 
668 MUIÑO DO ACIDO 
669 MUIÑO GRANDE 
670 MUIÑO DA ABELLEIRA 
671 MUIÑO DOS MONTEIROS 
672 MUIÑO DA DEVESA 
673 MUIÑO DO MALLÓ 
674 MUIÑO DE GOTEXA 
675 MUIÑO DE PENEDRÁ 
676 MUIÑO DE TOXEIRAS 
677 MUIÑO DA PONTE VELLA (OU DA ROCHA) 
678 MUIÑO DE PARGA 
679 MUIÑO DA CARREIRA 
680 MUIÑO DO POLVORÍN 
681 MUIÑO DE GALEA 
682 MUIÑO DO CASTAÑAL 
683 MUIÑO CANCELO 
684 MUIÑO DA BALSA 
685 MUIÑO PORTO DO RÍO 
686 MUIÑO DE REIVERTE 
687 MUIÑO DE POO 
688 MUIÑO DE OUTARIZ 
689 MUIÑO DO OUTEIRO 
690 MUIÑO DE CORA 
691 MUIÑO DE AFONSO 
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ID 
 

ELEMENTO 
 

692 MUIÑO DAS PENELAS 
693 MUIÑO DA PEPIRITA 
694 MUIÑO DA PEDRIÑA 
695 MUIÑO DO CAMBEIRO 
696 MUIÑO DE BUSTELO 
697 MUIÑO DE PALEO 
698 MUIÑO DO ZOQUEIRO 
699 MUIÑO DE SÁNCHEZ 
700 MUIÑO DA ROCHA 
701 MUIÑO DE BALEA 
702 MUIÑO DE CHICHA DE FRANCO 
703 MUIÑO DE VELLAS 
704 MUIÑO DE RAIMUNDA 
705 MUIÑO DE COSTAS 
706 MUIÑO DAS CORTES 
707 MUIÑO CAMPO DE VERDES 
708 MUIÑO FONTE DA ROUCA 
709 MUIÑO DE SILVOSO 
710 MUIÑO DAS ACEAS 
711 MUIÑO DA COQUIS 
712 MUIÑO DA ACEA VELLA 
713 MUIÑO DE MUIÑOS 
714 MUIÑO DO POUSADOIRO 
891 MUÍÑO DE O RÍO 
896 MUÍÑO 

Cons.popular - Peto de ánima 
566 CRISTO DA TRABE 
606 CRISTO DA CRUZ 

Cons.popular - 
Pombal 

890 POMBAL DA CASA DA TORRE 
892 POMBAL CADRADO NO AREAL 

Sitio Natural 
257 SOUTO DA RETORTA 

Territorio Histórico 
537 POZO DA FERIDA 

1056 CARGADEIRO DE MINERAL 
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12. ANÁLISE DA VIVENDA 

12.1 DATOS DO CENSO DE VIVENDAS DO 2001. 

 

INE. Censos de poboación e vivendas 2001 

Vivendas familiares Principais Secundarias Baleiras Outro tipo Edificios Locais 

8.193 5.287 721 2.137 48 4.130 900 

porcentaxe 65 % 9 % 26 % 1%   

Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE. Nas vivendas principais non se inclúen os 
aloxamentos. 

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 

Vivendas familiares principais segundo a superficie útil da vivenda 

Total 
vivendas 

Ata 
30 m2 

31-45 
m2 

46-60 
m2 

61-75 
m2 

76-90 
m2 

91-105 
m2 

106-
120 m2 

121-150 
m2 

151-180 
m2 

>180 
m2 

5.287 24 151 507 634 1.496 968 701 478 180 148 

INE. Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE 

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 

Vivendas familiares principais segundo o número de residentes e tamaño medio do fogar 

Total 
vivendas 

1 
residente 

2 
residentes 

3 
residentes 

4 
residentes 

5 
residentes 

6 ou máis 
residentes 

Tamaño medio 
do fogar 

5287 1028 1306 1238 1125 375 215 2,9 
INE. Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE 

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 

 

Vivendas familiares principais segundo os problemas da vivenda e o entorno 

Total vivendas 5.287 
Ruídos exteriores 933 17,6% 
Contaminación 521 9,9% 
Pouca limpeza nas rúas 1.380 26,1% 
Malas comunicacións 754 14,3% 
Poucas zonas verdes 1.613 30,5% 
Delincuencia ou vandalismo Na zona 312 5,9% 
Falta de servizos de aseo na vivenda 38 0,7% 

INE. Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE 

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 



 

 

 

Memoria Informativa  
Aprobación  in ic ia l      -      Abr i l  2011  

Páxina  86 

t  a
planes y proyectos
e

12.2 ESTATÍSTICA DA CONSTRUCIÓN ANO 2000-2008. 

 

Número de licenzas segundo tipo de obra por municipios. 2000-2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Total 25 35 59 31 76 65 28 60 63 
                    
Nova planta 16 16 30 10 29 38 17 28 17 

Con demolición previa 0 0 1 0 1 1 4 2 0 
Sen demolición 16 16 29 10 28 37 13 26 17 

                    
Rehabilitación 9 19 29 20 45 27 10 30 44 
Edificios 9 19 26 18 42 25 9 27 39 

Demolición parcial previa 6 11 19 11 20 14 6 14 25 
Sin demolición 3 8 7 7 22 11 3 13 14 

En locais 0 0 3 2 3 2 1 3 5 
                    
Só demolición total 0 0 0 1 2 0 1 2 2 

IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios 

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 

Unidades en miles de metros cadrados 

 

 

Número e superficie de edificios e vivendas segundo tipo de obra. 2000-2008 

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 
Edificios nova planta 17 16 37 21 33 42 30 36 19 

Residencial 17 15 33 21 30 39 29 34 19 
Non residencial 0 1 4 0 3 3 1 2 0 

Superficie nova planta (m2) 25.073 47.625 71.054 73.828 34.630 77.272 79.333 96.020 15.156 
Residencial (m2) 25.073 44.571 67.772 73.828 31.647 77.041 78.496 95.452 15.156 

Non residencial (m2) 0 3.054 3.282 0 2.983 231 837 568 0 

Vivendas nova planta 130 268 455 481 228 529 544 720 123 
Edificios en rehabilitación 9 19 26 18 45 26 9 29 39 
Vivendas en rehabilitación 29 17 14 18 51 16 8 23 27 
Edificios en demolición 0 0 1 1 5 2 12 12 2 
Vivendas en demolición 0 6 7 8 14 12 15 17 13 

Variación neta parque vivendas 159 279 462 491 265 533 537 726 137 
IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios 

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 

Unidades en miles de metros cadrados 
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En base a táboa anterior podemos determinar a superficie media de vivenda, así como o promedio 
de vivendas por cada promoción. En resumo do período estudado podemos establecer un tamaño 
medio estatístico de superficie de vivenda así como nº de vivendas por promoción. 

 

 RESIDENCIA 
EDIFICIOS 

RESIDENCIAL 
SUPERFICIE 

(m2) 

Nº 
VIVENDAS 

ANUAIS 

SUPERFICIE 
MEDIA 

VIVENDA 
(m2) 

Nº MEDIO 
VIVENDAS 

POR 
EDIFICIO 

2000 17 25.073 130 193 8 

2001 15 44.571 268 166 18 

2002 33 67.772 455 149 14 

2003 21 73.828 481 153 23 

2004 30 31.647 228 139 8 

2005 39 77.041 529 146 14 

2006 29 78.496 544 144 19 

2007 34 95.452 720 133 21 

2008 19 15.156 123 123 6 

            

PROMEDIO 26 56.560 386 150 14 

 

No están separadas as vivendas unifamiliares das colectivas. Nesta época o crecemento foi 
fundamental na vivenda colectiva. 

Podemos concluír que o promedio de crecemento é de 386 vivendas anuais, detectándose dous 
períodos de forte crecemento como son o ano 2006 e en especial o 2007, anos do crecemento 
inmobiliario. O abanico vai polo tanto dende as 123 ata as 814 vivendas anuais.  

Podemos establecer asómesmo un valor de 150 m2 de superficie media por vivenda colectiva, 
entendida coa ponderación dos usos comúns por vivenda. 
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12.3 ANALISE DO PARQUE DE VIVENDAS 

VARIACION VIVENDAS 1970-2010 TOTAL CONCELLO 

ANO VIVENDAS 
INCREMENTO 

10 ANOS 
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
   1970 4.377       
   1981 5.972 1.595 160 3,64% 
   1991 6.836 864 86 1,45% 
2001 8.193 1.357 136 1,99% 
2009 11.621 3.428 381 4,65% 
PROMEDIO 1970-1991   2.459 123 2,93% 
PROMEDIO 1991-2010   4.785 258 3,32% 

(Fonte INE -  elaboración propia) 

Pódese observar as diferenzas de crecemento nas distintas décadas. 

En 1981-1991 é coincidente cun maior aumento demográfico polo que a demanda de vivenda 
está claramente ligada a necesidade da poboación, na década 1981-1991 decae, ligado tamén 
a un descenso do crecemento da poboación. 

Na década 1991-2001 recupérase o crecemento de poboación é vivendas, e na década 2001-
2010 obsérvase claramente o boom inmobiliario que se despega das necesidades reais de 
crecemento de poboación estando ligada a segunda residencia ou vivenda vacacional. 

Esto fai necesario que dado o execedente de segunda residencia se produza un crecemento mais 
acorde co crecemento da poboación. 

Se tomamos promedios dos decenios alleos a presión inmobiliaria temos un crecemento de 127 viv 
anuais. Dado que existe na actualidade un parque de vivendas que nos levará a un pequeño 
parón na construcción, reduciremos a estimación nun 30 % é polo tanto tomaremos un crecemento 
anual de 100 viv. 

 

VARIACION VIVENDAS 1991-2010 URBANO   

ANO POBOACION 
INCREMENTO 

10 ANOS 
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
1991 4.895       
2001 6.303 1.408 141 2,88% 
2010 9.731 3.428 381 6,04% 

PROMEDIO 1991-2010   4.836 261 4,46% 
 

VARIACION VIVENDAS 1991-2010 RURAL   

ANO POBOACION 
INCREMENTO 

10 ANOS 
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
1991 1.941       
2001 1.890 -51 -5 -0,26% 
2010 1.890 0 0 0,00% 

PROMEDIO 1991-2010   -51 -3 -0,13% 
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VIVENDAS CONCELLO RURAL URBANO 
1.991 6.836 1.941 4.895 

2.001 8.193 1.890 6.303 

2.010 11.621 1.890 9.731 
(Fonte INE -  elaboración propia) 

 

 

(Fonte INE -  elaboración propia) 

 

Na seguinte gráfica pódese observar claramente que o crecemento prodúcese na zona urbana 
fronte a un estancamento na zona rural. Esto non significa que no haxa novas vivendas, porque 
tamén existe unha degradación e desaparición das antigas vivendas o que fai que 
estatisticamente se manteña o saldo no rural. 
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12.4 ANALISE DEMOGRAFICO 

12.4.1 Derradeiros 10 anos (2001-2010) 

 

VARIACION POBLACION 2001-2010 TOTAL CONCELLO 

ANO POBOACION   
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
2001 15.455       
2002 15.444   -11 -0,1% 
2003 15.379   -65 -0,4% 
2004 15.389   10 0,1% 
2005 15.505   116 0,8% 
2006 15.576   71 0,5% 
2007 15.706   130 0,8% 
2008 16.052   346 2,2% 
2009 16.238   186 1,2% 
2010 16.211   -27 -0,2% 

PROMEDIO 2001-2010     84 0,5% 
(Fonte INE -  elaboración propia) 

 

VARIACION POBLACION 2001-2010 URBANO   

ANO POBOACION   
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
2001 11.515       
2002 11.556   41 0,4% 
2003 11.545   -11 -0,1% 
2004 11.639   94 0,8% 
2005 11.737   98 0,8% 
2006 11.853   116 1,0% 
2007 12.022   169 1,4% 
2008 12.385   363 3,0% 
2009 12.638   253 2,0% 
2010 12.704   66 0,5% 

PROMEDIO 2001-2010     132 1,1% 
(Fonte INE -  elaboración propia) 
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VARIACION POBLACION 2001-2010 RURAL   

ANO POBOACION   
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
2001 3.940       
2002 3.888   -52 -1,3% 
2003 3.834   -54 -1,4% 
2004 3.750   -84 -2,2% 
2005 3.768   18 0,5% 
2006 3.723   -45 -1,2% 
2007 3.684   -39 -1,0% 
2008 3.667   -17 -0,5% 
2009 3.600   -67 -1,8% 
2010 3.507   -93 -2,6% 

PROMEDIO 2001-2010     -48 -1,3% 
(Fonte INE -  elaboración propia) 
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12.4.2 Derradeiros 20 anos ( 1991-2010) 

VARIACION POBLACION 1970-2010 TOTAL CONCELLO 

ANO POBOACION 
INCREMENTO 

10 ANOS 
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
1900 12.843       

   1910 13.378 535 54 0,42% 
   1920 12.490 -888 -89 -0,66% 
   1930 12.429 -61 -6 -0,05% 
   1940 13.930 1.501 150 1,21% 
   1950 13.483 -447 -45 -0,32% 
   1960 13.274 -209 -21 -0,16% 
   1970 12.942 -332 -33 -0,25% 
   1981 14.562 1.620 162 1,25% 
   1991 14.877 315 32 0,22% 
2001 15.455 578 58 0,39% 
2010 16.211 756 84 0,54% 
PROMEDIO 1970-1991   1.935 60 0,43% 
PROMEDIO 1991-2010   1.334 71 0,47% 

(Fonte INE -  elaboración propia) 

 

VARIACION POBLACION 1991-2010 URBANO   

ANO POBOACION 
INCREMENTO 

10 ANOS 
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
1991 10.510       
2001 11.515 1.005 101 0,96% 
2010 12.704 1.189 132 1,15% 

          
PROMEDIO 1991-2010   2.194 116 1,05% 

(Fonte INE -  elaboración propia) 

VARIACION POBLACION 1991-2010 RURAL   

ANO POBOACION 
INCREMENTO 

10 ANOS 
INCREMENTO 

ANUAL 
VARIACION 

ANUAL 
1991 4.367       
2001 3.940 -427 -43 -0,98% 
2010 3.507 -433 -48 -1,22% 

          
PROMEDIO 1991-2010   -860 -45 -1,10% 

(Fonte INE -  elaboración propia) 
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Tomaremos polo tanto os valores de crecemento da poboación nos derradeiros 20 anos sendo dun 
1,05 % no solo urbano e -1,10 % no eido rural. 

 

Existe unha variación no crecemento da poboación dentro do ámbito urbano (Celeiro, Covas e 
Viveiro) e o ámbito rural. 

 

  CONCELLO RURAL URBANO CELEIRO COVAS VIVEIRO 

1.991 14.877 4.367 10.510 2.020 2.678 5.812 

2.001 15.455 3.940 11.515 1.992 3.127 6.396 

2.010 16.211 3.507 12.704 1.886 3.386 7.432 

(Fonte INE -  elaboración propia) 

 

 

 

(Fonte INE -  elaboración propia) 

  

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

CONCELLO RURAL URBANO

1.991

2.001

2.010



 

 

 

Memoria Informativa  
Aprobación  in ic ia l      -      Abr i l  2011  

Páxina  94 

t  a
planes y proyectos
e

12.5 PROXECCIÓN DEMOGRÁFICA E DO PARQUE DE VIVENDAS 

De acordo cos anteriores tomaremos os seguintes parámetros para a estimación dos crecementos 
de poboación e vivendas 

 

CRECEMENTOS ANUAIS COEF 
crecimiento poboación urbana 1,05 % 1,0105 
crecimiento poboación rural -1,10% 0,9890 
crecimiento poboación concello 0,47 % 1,0047 
crecimiento parque viviendas 100 VIV / ANO 

 

Polo tanto o crecemento será de 1.000 viv cada decenio, cun total de 3.000 viv nos próximos 30 
anos ata o ano 2.040 

ANO DATO VIVENDAS HABITANTES 

1.991 Estatística INE 6.836 14.877 

2.001 Estatística INE 8.193 15.455 

2.010 Estatística INE 11.621 16.211 

2.020 Proxección datos 12.621 17.245 

2.030 Proxección datos 13.621 18.472 

2.040 Proxección datos 14.621 19.905 
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O crecemento concentrarase no entramado urbano. No medio rural hai unha progresivo 
crecemento dos agregados e un abandono dos núcleos non delimitados e os outros núcleos rurais 
que fai que o parque de vivendas total se manteña. 

ANO DATOS 
RURAL URBANO 

VIVENDAS HABITANTES RURAL VIVENDAS 
1.991 Estatística INE 1.941 4.367 4.895 10.510 
2.001 Estatística INE 1.890 3.940 6.303 11.515 
2.010 Estatística INE 1.890 3.507 9.731 12.704 
2.020 Proxección datos 1.890 3.140 10.731 14.105 
2.030 Proxección datos 1.890 2.811 11.731 15.661 
2.040 Proxección datos 1.890 2.517 12.731 17.388 
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13. A CAPACIDADE RESIDENCIAL ACTUAL E OS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 

13.1 A CAPACIDADE RESIDENCIAL ACTUAL 

Os efectos de analizar o planeamento vixente en canto os límites de sostibilidade e a calidade de 
vida e cohesión social segundo os estándares establecidos polo vixente lei  do solo, procedemos a 
estimala capacidade residencial máxima. A tal efecto tense en conta a clasificación do solo, a 
superfcie establecida para cada ordenanza e a edificabilidade asinada a cada ámbito. Deste 
xeito calculamos a edificabilidade máxima permitida polo planeamento vixente. 

 

13.1.1 A capacidade residencial do parque de vivendas actual 

Segundo os datos analizados en apartados anteriores, temos os seguintes datos no ano 2009 

 

Numero de vivendas totais 11.621 vivendas 

Superficie media de vivendas: 150 m2 

 

Polo tanto multiplicando o número de vivendas pola superficie media obteremos a capacidade 
máxima residencial en base o parque de vivendas edificado 

 

PARQUE DE VIVENDAS 
ACTUAL 

VIVENDAS 
ACTUAIS 

SUPERFICIE 
VIVENDA 

CAPACIDADE 
RESIDENCIAL 

Parque de vivendas actual 11.65,00 150,00 1.743.150,00 
 

13.1.2 A capacidade residencial derivadas das  NSP actuais 

Resulta difícil efectuar unha estimación axustada da capacidade residencial cos datos obtidos da 
normativa actual e a cartografía dispoñible. No seguinte cadro temos os datos obtidos cunha 
fiabilidade do + - 5 %. 

O número máximo de vivendas obtido facémolo a través da división  da capacidade residencial 
coa superficie media de 150 m2 pr vivenda obtida pola estat´stica das vivendas construídas nos 
derradeiros 10 anos. 

 

ORDENACIÓN 
NSP VIXENTES 

SUPERFICIE  
SOLO 

CAPACIDADE 
RESIDENCIAL 

Nº DE 
VIVENDAS 

SOLO URBANO 2.124.269,42 2.039.298,64 13.595 
SOLO URBANIZABLE 3.716.706,44 706.174,22 4.708 
        
TOTAL CAP RESIDENCIAL 5.840.975,86 2.745.472,87 18.303 
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13.2 OS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 

Segundo a capacidade residencial calculada do parque de vivendas actual e segundo a 
ordenación derivada das NSP vixentes, procedemos a determinar os índices relativos os límites de 
sostibilidade e a calidade de vida e cohesión social segundo os estándares establecidos polo 
vixente lei  do solo. 

 

13.2.1 Os estándares urbanísticos do parque de vivendas actual 

 

ESTÁNDARES 
Parque de vivendas actual 1.748.850,00 
Zonas verdes actuais 140.880,34 8,08% 
Equipamentos actuais 453.521,36 26,02% 

 

As zonas verdes e dotacións existentes NON satisfacen as necesidades do parque de vivendas 
actual. 

 

 

13.2.2 Os estándares urbanísticos das NSP actuais 

 

ESTÁNDARES   
Capacidade residencial NSP 2.745.472,87 
Zonas verdes actuais 140.880,34 5,13% 
Equipamentos actuais 452.722,47 16,49% 

 

As zonas verdes existentes NON satisfacen as necesidades da capacidade residencial derivada da 
ordenación establecida polas NSP vixentes. 
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14. O ÁMBITO NO SOLO URBANO 

14.1 ESTADO E CARACTERÍSTICAS DAS EDIFICACIÓNS E CONSTRUCCIÓNS EXISTENTES 

Recóllese no tomo DE ANÁLISE DA MALLA URBANA 

 

14.2 ESTUDO DESCRITIVO E IDENTIFICATIVO DA MALLA URBANA EXISTENTE 

Recóllese no tomo DE ANÁLISE DA MALLA URBANA 

 

 

 

O director do equipo redactor 

 

Lugo, Abril 2011 

 

 

 

 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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15. INFORMES PREVIOS A APROBACION INICIAL 

 

A continuación recóllense os informes previos a aprobación inicial e a súa consideración dentro do 
PXOM 

 

• Informes referidos a Lei de Costas 

Ministerio de medio AmbienteDirección General de Costas S.P. Costas en Lugo 
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras S.X. Ordenación do Territorio e Infraestruturas 

 

• Informes referidos a Lei de Estradas 

C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Dirección Xeral de Infraestruturas 

 

• Informes referidos a Lei do ferrocarril 

Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Transportes 

 

• Informe previo a aprobación inicial 

C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras S.X. Ordenación do Territorio e Infraestruturas 
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INFORME DO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARIÑO. (LEI DE COSTAS) 
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1. ANTECEDENTES 

 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: ESTATAL 
ORGANISMO: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARIÑO. 

Secretaría de Estado de Cambio Climático 
Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa e o Mar 
Subdirección Xeral de Dominio Público Marítimo Terrestre. 

NORMATIVA: Lei 22/8 de Costas (art 112.a e 117.1). 
CONTIDO: Informe comprensivo das suxerencias e observacións. 

Artículo 112.  
Corresponde también a la Administración del Estado emitir informe, con carácter 
preceptivo y vinculante, en los siguientes supuestos:  
a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las normas que se 
dicten para su desarrollo y aplicación.  
Artículo 117.  
1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, 
el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a 
dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del 
Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las 
sugerencias y observaciones que estime convenientes. 

DATA: 16 de decembro de 2010 
CONSECUENCIA: SOLICITARASE INFORME POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
  
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal 
deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a 
lexislación sectorial sinale outro prazo. 

LEI 22/8 DE 
COSTAS 

Artículo 117.  
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes 
de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del 
Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre 
el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, 
se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de 
este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá 
someterse nuevamente a información pública y audiencia de los Organismos que 
hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración.  
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2. INFORME 

2.1 Deslindes 

O Concello de Viveiro consta dos seguintes deslindes: 

• DL-31-LU (O.M. 22-08-1997), entre el límite con O Vicedo e a Praia de Covas. 

• DL-45-LU (O.M. 15-04-1999), entre a Praia de Covas e o límite con Xove. 

• DL-18-LU (O.M. 23-05-1996), entre a ponte do FFCC en Malagón ao ponte de Portochao. 

• DL-19-LU (O.M. 18-07-1994), de Punta Becerro a Punta Arnela, na praia de Area. 

 

Corríxese nos planos a escala 1:1000 e 1:5000 na zona do porto de Celeiro entre os fitos 300 e 313 a 
servidume de protección. 

Con carácter xeral ante calquer desaxuste na representación das liñas de ribeira do mar, deslinde 
e servidume, prevalecerán as sinaladas nos planos de deslinde oficial fronte os sinalados no 
planeamento. 

 

2.2 Clasificación de solo 

Non presenta suxerencias ou observacións a clasificación de solo establecida no PXOM. 

 

2.3 Limitacións a propiedade nos terreos contiguos a ribeira do mar. 

Recóllese de forma explícita na normativa no Capítulo IV. Sistema xeral de costas do Título VII. 
Sistemas Xerais, as limitacións da propiedade sobre os terreos contiguos a ribeira do mar por razóns 
de protección do dominio público marítimo terrestre coas seguintes determinacións: 

 

A utilización do dominio público marítimo terrestre regularase segundo o especificado no Título 
III da Lei de Costas. 

Os usos na zona de servidume de protección axustaranse ao disposto nos artigos 24 e 25 da Lei 
de Costas, debendo contar os usos permitidos nesta zona , coa autorización do órgano 
competente da Comunidade Autónoma, de conformidade co determinado nos artigos 48.1 e 
49 do real decreto 1112/92 polo que se modifica parcialmente o regulamento da lei de 
Costas. 

Deberase garantir o respeto das servidumes de tránsito e acceso o mar establecidas nos 
artigos 27 e 28 da lei de Costas, respectivamente. 

As obras e instalacións existentes a entrada en vigor da Lei de Costas, situadas na zona de 
dominio público ou de servidume, regularanse polo especificado na disposición transitoria 
cuarta da Lei de Costas. 

As instalacións da rede de saneamento deberán cumplir coas condicións sinaladas no artigo 
44.6 da lei de Costas e concordantes co seu Regulamento. 
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2.4 Solo urbanizable delimitado na zona de influencia dos 500 metros. 

Os sectores de solo urbanizable delimitado que se atopan total ou parcialmente afectados pola 
zona de influencia dos 500 metros, cumpren o disposto no artigo 30 da lei de costas e artigo 58 do 
seu regulamento, de tal xeito que a densidade de edificación (m2/m2) de cada un dos sectores 
incluídos na zona de influencia non é superior a densidade media ponderada dos sectores de solo 
urbanizable delimitado de todo o Concello, calqueira que sexa a súa calificación, obtida coma 
resultado de dividir o sumatorio dos coeficientes de edificabilidade de cada sector pola súa 
superficie e divididos entre a superficie total do solo delimitado no municipio.  

Recollése a xustificación na memoria descritiva do PXOM. 

 

3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Subdirección Xeral de Dominio Público Marítimo 

Terrestre do MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARIÑO, incorporando as correccións 

derivadas das suxerencias e observacións presentadas ó documento previo a aprobación inicial. 

Unha vez Aprobado Inicialmente recabarase novamente informe en base a seguintes disposicións 

normativas 

 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal deberá 
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten 
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación 
sectorial sinale outro prazo. 
Lei 22/ de Costas 
Artículo 117.  
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes de la 
aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del Estado del 
contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso 
de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un período de 
consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara 
sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información 
pública y audiencia de los Organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la 
elaboración.  

 

Lugo, Abril de 2011 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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1. ANTECEDENTES 

 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: AUTONOMICO 
ORGANISMO: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERITORIO E INFRAESTRUTURAS. 

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio 
Subdirección Xeral de Urbanismo. 

NORMATIVA: Lei 22/8 de Costas (art 117.1). 
Decreto 158/2005, do 2 de xuño, polo que se regulan as competencias autonómicas 
na zona de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. (art 24.2.b)  

CONTIDO: Informe comprensivo das suxerencias e observacións. 
Lei 22/8 de Costas (art 117.1). 
1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, 
el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a 
dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del 
Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las 
sugerencias y observaciones que estime convenientes. 

DATA: 04 de febreiro de 2011 
CONSECUENCIA: SOLICITARASE INFORME POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
  
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal 
deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a 
lexislación sectorial sinale outro prazo. 

LEI 22/8 DE 
COSTAS 

Artículo 117.  
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes 
de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del 
Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre 
el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, 
se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de 
este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá 
someterse nuevamente a información pública y audiencia de los Organismos que 
hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración.  

LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 32.eº.  
Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de 
Galicia, o plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente 
xustificadas, a franxa de protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior 
da ribeira do mar. 
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2. INFORME 

2.1 Deslindes 

 

1. Concello de Viveiro consta dos seguintes deslindes: 

• DL-31-LU (O.M. 22-08-1997), entre el límite con O Vicedo e a Praia de Covas. 

• DL-45-LU (O.M. 15-04-1999), entre a Praia de Covas e o límite con Xove. 

• DL-18-LU (O.M. 23-05-1996), entre a ponte do FFCC en Malagón ao ponte de Portochao. 

• DL-19-LU (O.M. 18-07-1994), de Punta Becerro a Punta Arnela, na praia de Area. 

 

2. Corríxese na zona do porto de Celeiro entre os fitos 300 e 313 a servidume de protección 
segundo o indicado no informe da Dirección Xeral de sostibilidade da Costa e o Mar. 

3. Con carácter xeral ante calquer desaxuste na representación das liñas de ribeira do mar, 
deslinde e servidume, prevalecerán as sinaladas nos planos de deslinde oficial fronte os 
sinalados no planeamento. 

4. Mellórase o grafismo empregado (cores) para as diferentes liñas que representan a ribeira, o 
dominio e as servidumes. 

 

2.2 Documento de Normas Urbanísticas 

1. A ordenación establecida no presente PXOM no ámbito do dominio público marítimo terrestre 
e nas súas zonas de servidume, tránsito, protección e de influencia, debe ser entendida sen 
prexuízo das maiores limitacións establecidas nos Títulos II e III da lei 22/1988, de Costas e 
concordantes co seu regulamento e disposicións transitorias de aplicación. Recollése a 
disposición no Capítulo IV do Titulo VII 
 

2. Mentres non sexa aprobado o plan especial a ordenación haberá de atender ao disposto na 
normativa portuaria. Inclúense as determinacións solicitadas polo organismo de Portos. 
Recollése a disposición no Capítulo IV do Titulo VII 
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2.3 Planos de Ordenación. 

1. Os ámbitos de solo urbano e de núcleo rural que inciden na servidume de protección, a súa 
ordenación proposta e o réxime xurídico aplicable, queda condicionado ao disposto na 
normativa de costas para a servidume de protección. Recollése a disposición no Capítulo IV 
do Titulo VII. 
 

2. Os solos urbanizables SURB-R05, SURB-R12, SURB-R07, SURB-R08 e SURB-R09 colindantes o Solo 
Urbano, para a súa Clasificación coma Solos Urbanizables deberanse someter o trámite 
excepcional previsto no artigo 32.e da Lei 9/2002 precisando do informe favorable da 
Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. Recóllesa na memoria as razóns debidamente 
xustificadas para a súa inclusión no solo urbanizable. 
 

3. Os sectores de solo urbanizable delimitado que se atopan total ou parcialmente afectados 
pola zona de influencia dos 500 metros, cumpren o disposto no artigo 30 da lei de costas e 
artigo 58 do seu regulamento, de tal xeito que a densidade de edificación (m2/m2) de cada 
un dos sectores incluídos na zona de influencia non é superior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable delimitado de todo o Concello, calqueira que sexa a súa 
calificación, obtida coma resultado de dividir o sumatorio dos coeficientes de edificabilidade 
de cada sector pola súa superficie e divididos entre a superficie total do solo delimitado no 
municipio.  
Nos ámbitos ordenados detalladamente no PXOM evítase a formación de pantallas arquitectónicas ou 

acumulación de volumes.  

Nos ámbitos sen ordenación detallada, remitidos a un Plan Parcial, establécese a devantida disposición 

na súa ficha de ordenación. 

Recollése a xustificación na memoria descritiva e na normativa do PXOM. 

 

4. O borde litoral do paseo marítimo de Covas e a área portuaria de Celeiro son terreos de 
dominio público marítimo terrestre de solo urbano, corrixindo polo tanto a súa clasificación 
urbanística. 
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio da 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERITORIO E INFRAESTRUTURAS, incorporando as correccións 
derivadas das suxerencias e observacións presentadas ó documento previo a aprobación inicial. 

Unha vez Aprobado Inicialmente recabarase novamente informe en base a seguintes disposicións 
normativas 

 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal deberá 
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten 
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación 
sectorial sinale outro prazo. 
Lei 22/ de Costas 
Artículo 117.  
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes de la 
aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del Estado del 
contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso 
de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un período de 
consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara 
sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información 
pública y audiencia de los Organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la 
elaboración.  

 
Os solos urbanizables SURB-R05, SURB-R12, SURB-R07, SURB-R08 e SURB-R09 colindantes o Solo Urbano, 
para a súa Clasificación coma Solos Urbanizables deberanse someter o trámite excepcional previsto 
no artigo 32.e da Lei 9/2002 precisando o informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de 
Galicia. 
 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 32.eº.  
Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o 
plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente xustificadas, a 
franxa de protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior da ribeira do mar. 

 

Lugo, Abril de 2011 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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1. ANTECEDENTES 

 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: AUTONOMICA 
ORGANISMO: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

Dirección Xeral de Infraestructuras 
Subdirección Xeral de Planificación e Programación. 

NORMATIVA: Lei 4/1994, de 14 de septiembre, de Carreteras de Galicia. (art 15.4). 
CONTIDO: Informe vinculante e comprensivo das observacións que estime convenientes. 

4. Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento 
que afecte a carreteras, el organismo competente para otorgar su aprobación inicial 
habrá de enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el correspondiente documento 
a las Administraciones titulares de las carreteras afectadas para que emitan, en el 
plazo de un mes, y con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias 
que estimen convenientes.

DATA: 19 de xaneiro de 2011 
CONSECUENCIA: SOLICITARASE INFORME POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
  
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal 
deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a 
lexislación sectorial sinale outro prazo. 

 

 

  



 

 

 

Páxina  3 

t  a
planes y proyectos
e

2. INFORME 

 

2.1 DOCUMENTACIÓN E NORMATIVA 

1.a) Inclúese a estrada LU-153, Celeiro-Porto de Celeiro pertencente á rede secundaria, no seguinte 
plano: 

Plano de Información urbanística ‘I-11: Rede viaria e núcleos de pobboación’. 

1.b) Actualizase a base cartográfica, eliminando toda referencia á estrada C-642 á  LU-862, nos 
seguintes planos: 

Planos de Información urbanística escala 1:1.000, follas 03, 07, 11, 12, 13, 15, 16. 

Planos de Información urbanística escala 1:5.000, follas do 01 ó 09. 

Planos de Ordenación urbana escala 1:1.000, follas 03, 07, 11, 12, 13, 15, 16. 

 

2.2 NOVOS TRAZADOS 

2.a) Incorporaras edito trazada  unha vez se aprobe definitivamente. 

2.b) Indicarase na memoria de Ordenación, que a estrada LU-102 (LU-862 Pirixil – LU- 862) ten 
prevista a súa transferencia na planificación da D.X. de Infraestruturas. 

 

 

2.3 SOLO RUSTICO 

3.a) LU-862, Modifícase o ancho da calzada, inicialmente cartografiado nalgunhas zonas de 7.8 
metros ós 16 metros existentes,  segundo o sinalado no catálogo visual de estradas, a causa da 
execución dun tercer carril, entre os seguintes PK: 

 Limite dos Concellos de O Vicedo e Viveiro e o PK 81+360. 

 

3.b) LU-540, modifícase o ancho da calzada, inicialmente cartografiado de 7.8 metros ós 20 metros 
existentes, segundo o sinalado no catálogo visual de estradas, a causa da existencia de catro carrís 
pertencentes á intersección existente entre os seguintes PK: 

PK 8+570 e límites dos Concellos de Ourol e Viveiro. 

 

3.c) Lugar de Arredoada, modificase a referencia do texto, sustituíndo SRPF (solo rústico de especial 
protección forestal) por SURB (solo urbanizable). Lembrarase na ficha correspondente  as limitacións 
de accesos ás estradas neste tipo de solo. 

 

Modifícanse as follas seguintes dos planos de ordenación a escala 1:5.000: follas 02,17,21. 
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2.4 SOLO DE NÚCLEO RURAL 

LU-862: núcleos de Escourido e Augadoce. 
 

• Escourido:  Fixanse aliñación de 20 metros, tanto no solo de núcleo rural histórico 
tradicional como no solo de núcleo común, fora dos ámbitos con aliñacións consolidadas 
polas edificacións e peches tradicionais, nos que mantense a aliñación de 16 m. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 12 metros nas frontes non 
consolidadas. 

• Augadoce:  Fixanse aliñación de 20 metros, tanto no solo de núcleo rural histórico 
tradicional como n ool d enúcleo común, fora dos ámbitos con aliñacións consolidadas 
polas edificacións e peches tradicionais, nos que mantense a aliñación de 18 m.  
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 12 metros nas frontes non 
consolidadas. 

 
LU-540: núcleos de A Rúa Nova, Ponte grañolas, A Calzada, Toxeiras. 
 

• A Rúa Nova: Fixanse aliñación de 16 metros, a excepción dun pequeño tramo formado 
por edificaciónS de tipo tradicional, no que a aliñación rebaixase á 15 metros. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 12 metros nas frontes non 
consolidadas. 

• Ponte Grañolas: Fixanse aliñación de 16 metros, no solo de núcleo rural histórico 
tradicional, fora dos ámbitos con aliñacións consolidadas polas edificacións e peches 
tradicionais, nos que manterase dita aliñación, que oscila entre 13 e 9 m. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 12 metros nas frontes non 
consolidadas. 

• A Calzada: Fixanse aliñacións no solo de núcleo histórico tradicional, segundo as 
edificacións e peches tradicionais,  entre os 11 e 14 metros. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 12 metros nas frontes non 
consolidadas. 

• Toxeiras: Fixanse aliñación de 16 metros, no solo de núcleo rural histórico tradicional, fora 
dos ámbitos con aliñacións consolidadas polas edificacións e peches tradicionais, nos que 
manterase dita aliñación, que oscila entre 13 e 10 m. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 12 metros nas frontes non 
consolidadas. 

 
LU-161: núcleos de Lamas, Chaos, Outeiro, Boimente, Condomiñas de abaixo e Casanova. 
 

• Lamas: Fixanse aliñación de 12 metros, no solo de núcleo rural histórico tradicional, fora dos 
ámbitos con aliñacións consolidadas polas edificacións e peches tradicionais, nos que 
manterase dita aliñación, que oscila entre 10 e 12 m. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 7 metros nas frontes non 
consolidadas. 

• Chaos: Fixanse aliñación de 12 metros, no solo de núcleo rural histórico tradicional e 
común. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 7 metros nas frontes non 
consolidadas. 

• Outeiro: Fixanse aliñación de 12 metros, no solo de núcleo rural histórico tradicional e 
común. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 7 metros nas frontes non 
consolidadas. 

• Boimente: Fixanse aliñación de 12 metros, no solo de núcleo rural histórico tradicional. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 7 metros nas frontes non 
consolidadas. 
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• Condomiñas de abaixo: Fixanse aliñación de 12 metros, no solo de núcleo rural histórico 
tradicional. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 7 metros nas frontes non 
consolidadas. 

• Casanova: Fixanse aliñación de 12 metros, no solo de núcleo rural histórico tradicional. 
Grafiase ademais  o recuado da liña de edificación de 7 metros nas frontes non 
consolidadas. 
 

Modifícanse os planos de ordenación a escala 1:2.000 dos núcleos rurais de: Escourido,  

Augadoce, A Rúa Nova, Ponte grañolas, A Calzada, Toxeiras, Lamas, Chaos, Outeiro, Boimente, 

Condomiñas de abaixo e Casanova. 

 

2.5 SOLO URBANIZABLE 

LU-862: SURB-09, Incorporase á ficha do solo urbanizable correspondente a obriga de  executar un 
único enlace ca estrada LU-862, que será informado con carácter vinculante polo organismo titular 
da estrada. Incorporase asi mesmo  a ficha urbanística a execución da rotonda con cargo ó 
desenvolvemento de dito solo urbanizable. 

 

LU-540: SURB 05, , Incorporase á ficha do solo urbanizable correspondente a condición ó 
desenvolvemento do ámbito a imposibilidade  de realizar xiros á esquerda nos enlaces as novas 
vías de apertura, mentres non se reordenen os tráficos da travesía. 

 

LU-540, SURB-16: O desenvolvemento deste solo farase a un lado somentes da vía autonómica. O 
enlace cumprirá coas prescricións vixentes en materia de enlaces. Respectarase o solo rústico de 
protección de infraestruturas vinculado a estrada autonómica. 

 

LU-161, SURB 15 Incorporase á ficha do solo urbanizable correspondente a obriga de  executar un 
único enlace ca estrada LU-161, que será informado con carácter vinculante polo organismo titular 
da estrada, e que ubicarase na zona de maior fronte á estrada, é dicir ubicada entre o núcleo de 
Calvoso e Outeiro. 
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2.6 SOLO URBANO 

 

LU-862: Zona norte e oeste de Covas, Establécese unha aliñación de 22 metros acorde coa 
realidade territorial. 

 

LU-862, Solo urbano de Viveiro, Establécese unha aliñación de 22 metros acorde coa realidade 
territorial, fora do ámbito do PEPRI e as dotacións. 

 

LU-862, Celeiro, Establécese unha aliñación de 22 metros acorde coa realidade territorial na zona 
do bordo so solo urbano na zona sur. No resto mantéñense as aliñacións actuais, mais acordes coa 
realidade territorial polos fortes desniveis coa plataforma da rúa. A variante prevista fai que no 
exista tráfico de travesía. 

 

Eliminase a rotonda inicialmente proposta no Sur do solo urbano de Celeiro, polas inadecuadas 
condicións topográficas. 

 

Incorporase ás fichas do solo urbanos non consolidados P-05, P-07, P-11 a condición ó 
desenvolvemento do ámbito a imposibilidade  de realizar xiros á esquerda nos enlaces as novas 
vías de apertura, mentres non se reordenen os tráficos da travesía. 

 

A Rotonda o Norte de Viveiro cumprirá as prescripcións vixentes en materia de enlaces. 

 

LU-540, Solo urbano de Viveiro, Establécese unha aliñación de 22 metros acorde coa realidade 
territorial agás nas ordenanzas de conservación onde se mantén a aliñación existente. 
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Dirección Xeral de Infraestruturas da CONSELLERIA 
DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, incorporando as correccións derivadas das 
observacións presentadas ó documento previo a aprobación inicial. 
Unha vez Aprobado Inicialmente recabarase novamente informe en base a seguintes disposicións 
normativas 

 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal deberá 
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten 
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación 
sectorial sinale outro prazo. 

 

Lugo, Abril de 2011 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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1. ANTECEDENTES 

 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: ESTATAL 
ORGANISMO: MINISTERIO DE FOMENTO 

Secretaría Xeral de Estado de Planificación e Infraestruturas 
Secretaría Xeral de Infraestruturas 
Dirección Xeral de Infraestruturas Ferroviarias 
 

NORMATIVA: Lei 39/2003 del Sector Ferroviario (art 7.2). 
CONTIDO: Informe vinculante e comprensivo das observacións que estime convenientes. 

Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación de un 
instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, a tramos de 
las mismas, a otros elementos de la infraestructura ferroviaria o a las zonas de servicio 
previstas en el artículo 9, el órgano con facultades para acordar su aprobación inicial 
deberá enviar, con anterioridad a ésta, el contenido del proyecto al Ministerio de 
Fomento para que emita, en el plazo de un mes computado desde la fecha de su 
recepción y con carácter vinculante en lo relativo a las materias de su competencia, 
informe comprensivo de las observaciones que, en su caso, estime convenientes. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado el informe citado por el referido 
Ministerio, se entenderá su conformidad con el proyecto. 

DATA: 2 de decembro de 2010 
CONSECUENCIA: SOLICITARASE INFORME POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
  
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal 
deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a 
lexislación sectorial sinale outro prazo. 
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2. INFORME 

 

2.1 Normativa 

Corríxese o listado de lexislación sectorial aplicable recollendo a seguinte normativa: 

• Lei 39/2003, de 17 de novembro, do Sector Ferroviario. 

• Real Decreto 2387/2004, de 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do 
Sector Ferroviario. 

 

2.2 Línea de edificación 

Corríxese o artigo 221.2 das normas con respecto o criterio de medición da liña de edificación, 
establecéndose segundo o artigo 34.2 do regulamento medida desde a a arista exterior da 
plataforma. 

 

2.3 Clasificación, cualificación e ordenación do solo 

A ordenación establecida no presente PXOM respeta as servidumes das liñas ferroviarias, definidas 
no capítulo III da Lei 39/2003, de 17 de novembro, do Sector Ferroviario e no capítulo III do Real 
Decreto 2387/2004, de 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Sector Ferroviario. 

Os terreos contiguos as zonas de protección de ferrocarril, establecese a cualificación de solo 
rústico de protección de infraestruturas agás no ámbito de solo urbano, onde acada a clasificación 
de infraestrutura viaria. 
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Dirección Xeral de Infraestruturas Ferroviarias do 
MINISTERIO DE FOMENTO, incorporando as correccións derivadas das observacións presentadas ó 
documento previo a aprobación inicial. 
Unha vez Aprobado Inicialmente recabarase novamente informe en base a seguintes disposicións 
normativas 

 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal deberá 
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten 
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación 
sectorial sinale outro prazo. 

 

Lugo, Abril de 2011 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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INFORME PREVIO DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. (LEI 
DO SOLO) 
 

 

1.  ANTECEDENTES ............................................................................................................................................................ 2 

2.  INFORME ...................................................................................................................................................................... 3 

3.  CONCLUSIONS .......................................................................................................................................................... 14 
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1. ANTECEDENTES 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: AUTONOMICA 
ORGANISMO: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio 
NORMATIVA: Lei 9/2002 artigo 85.1 
CONTIDO: Informe Previo 

1. Rematada a fase de elaboración do planeamento e antes da súa aprobación 
inicial, os servizos técnicos e xurídicos municipais deberán emitir informe respecto da 
conformidade do plan coa lexislación vixente e a calidade técnica da ordenación 
proxectada, tras o cal o expediente completo seralle remitido á persoa titular da 
consellaría competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio para o seu 
informe, que deberá ser emitido no prazo de dous meses. Transcorrido este prazo sen 
que se comunicase o informe solicitado, entenderase emitido con carácter favorable 
e poderá continuar a tramitación do plan. 

DATA: 1 de febreiro de 2011 
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
DECRETO 20/2011  
POL 

Transitoria 1ª.-Adaptación do planeamento urbanístico xeral. 
2. Planeamento xeral en tramitación. 
Os plans xerais de ordenación municipal que á entrada en vigor deste Plan de 
Ordenación do Litoral se atopen en redacción e non alcanzasen a aprobación 
provisional adaptarán o seu contido ao Plan de Ordenación do Litoral, introducindo as 
modificacións que fosen pertinentes en todas e cada unha das áreas do Plan de 
Ordenación do Litoral. 
A simple adaptación do contido do plan en tramitación ás determinacións do Plan de 
Ordenación do Litoral non implicará, por si soa, a necesidade de sometelo a nova 
información pública, agás cando se pretendan introducir outras modificacións que 
alteren substancialmente a ordenación proxectada e non sexan consecuencia da 
adaptación, aspecto que será obxecto de informe polo secretario ou secretaria 
municipal. 
Artigo 102.4 procedemento de adaptación o POL 
4. Ao inicio do procedemento de que se trate, deberase solicitar o informe sectorial do 
departamento competente en materia de paisaxe sobre o cumprimento das 
determinacións do POL. Para iso, o concello enviará a documentación suficiente para 
poder valorar a adecuada integración das determinacións do POL na proposta de 
ordenación do ámbito á consellería competente na materia, a cal, no prazo de dous 
meses, emitirá informe vinculante sobre a súa adecuación ao POL. Transcorrido o 
devandito prazo sen que se emitise o citado informe, entenderase favorable. 

FASE: POSTERIOR A APROBACION PROVISIONAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.7 
Unha vez aprobado provisionalmente someterá o expediente completo debidamente 
dilixenciado ao órgano autonómico competente que deba outorgar a aprobación 
definitiva. 

LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 32.eº.  
Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de 
Galicia, o plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente 
xustificadas, a franxa de protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior 
da ribeira do mar. 
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2. INFORME 

 

INFORME PREVIO Á APROBACIÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO 
DE VIVEIRO (LUGO).  
 
 O Concello de Viveiro remite o plan xeral de ordenación municipal solicitando informe previo á 

aprobación inicial, conforme ó artigo 85.1 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia.  
 

I. ANTECEDENTES.  
 
 O Concello de Viveiro dispón vixentes dunhas Normas Subsidiarias de Planeamento de 

02/09/1997 afectadas polo Decreto 102/2006 de 22/06/2006 (DOGA 23/06/2006).  
 
Con data de 24/09/2010 a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible emitiu o Documento de 
Referencia ó documento de inicio e a súa adenda do PXOM.  
 

Figuras de ordenación do territorio con incidencia supramunicipal. 
 
 Proxecto sectorial “Parque Empresarial de Viveiro” aprobado por resolución do Consello da 

Xunta do 15/02/07 (DOG do 28/02/2007); e Proxecto sectorial “Parque Eólico Viveiro-Xove” 
aprobado por resolución do Consello da Xunta do 22/11/02 (DOG do 13/12/2002).  
 
Mediante Orde do 30 de decembro de 2010 (DOG 3/01/2011) aprobouse provisionalmente o 
Plan de ordenación do litoral de Galicia. Malia non ser aínda vixente, á vista do seu avanzado 
estado de tramitación e da alta incidencia que ten neste plan é preciso advertir que o PXOM 
deberá estar ás determinacións do POL que se aprobe definitivamente.  
 

  Modifícase a clasificación do solo, segundo o establecido na Resolución do 29 de 
Novembro de 2.002 da Dirección de Industria Enerxía e Minas, da aprobación deficinitiva 
do Proxecto sectorial do parque eólico denominado Viveiro, incluíndo en solo rústico de 
especial protección de infraestruturas a área denominada de afección urbanística 
territorial. 
De conformidade co punto nº2 de dita resolución, o Plan Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello de Viveiro vinculase ó disposto en dito proxecto sectorial. 

II. INFORME.  
 
 Logo de analizar a documentación que integra o plan xeral de ordenación municipal do 

Concello de Viveiro, identificado con data de setembro de 2010, e visto o Informe subscrito pola 
Subdirección Xeral de Urbanismo, cómpre emitir o seguinte informe:  
 

II.1. Cuestións de carácter xeral.  
 
 1 Segundo os datos do Instituto Galego de Estadística do ano 2009, o concello de Viveiro ten 

16.238 habitantes con tendencia demográfica regresiva. O parque residencial do concello 
era de 8.193 vivendas segundo o INE (ano 2001); segundo o PXOM son actualmente 11.659.  
 
A memoria do PXOM prevé unha capacidade residencial total de 19.835 vivendas no 
conxunto do concello nun horizonte temporal de 10 anos. 
 
En consecuencia, e tendo en conta que o propio PXOM recoñece a existencia dun 35% de 
vivendas non ocupadas e a non previsión de ocupación do solo de núcleo rural conclúese 
que a xustificación do PXOM para motivar a previsión de crecemento do solo urbano e do 
urbanizable para usos residenciais non se axusta á necesidade real.  
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  O crecemento previsto é de 100 vivendas anuais, cun horizonte no ano 2.040.  
O parque actual é de 11.621 vivendas, polo que acadaranse un incremento de 3.000 
vivendas. 
A capacidade de acollida real no solo urbano actual estímase en 700 vivendas e dada a 
concentración da edificación no solo urbano (o parque de vivendas no rural mantense 
estable compensando as novas edificacións coas que se eliminan) é necesario o 
crecemento da zona urbana. Para elo se desenra o solo non consolidado cun crecemento 
de 1.003  vivendas, e para completar as previsións de crecemento delimitase solo 
urbanizable de uso residencial cunha capacidade de 1.338 vivendas. 
 

   
II.2. Estrutura xeral e orgánica do territorio e dotacións urbanísticas.  
 
 2 En cumprimento do artigo 53.1.e) da LOUG o PXOM deberá aportar un plano de estrutura 

xeral e orgánica do territorio da totalidade do termo municipal, onde se identifiquen os 
sistemas xerais de infraestruturas (sinalando as principais vías e a súa titularidade), sistemas 
xerais de comunicacións coas súas zonas de protección, de espazos libres e zonas verdes 
públicas, de equipamento comunitario público e de servizos urbanos.  
 

  Corríxese 
 3 Cómpre completar a xustificación do cumprimento do artigo 47.1 e 47.3 da LOUG, cánto 

ás reservas de solo do sistema xeral de espazos libres e zonas verdes de uso e dominio 
público:  
 

  - O PXOM debe identificar os espazos libres e dotacións, expresando a súa superficie e 
diferenciando existentes de previstos, sistemas xerais de dotacións locais, e públicos 
de privados, tanto na memoria como na documentación gráfica.  
 

  Corríxese 
  - Existen algunhas dotacións nas beiras dos cauces que semellan ocupar terreos 

asolagables e que posúen características topográficas adversas, sendo en 
consecuencia inadecuados para este uso. Polo tanto, só parte das devanditas 
dotacións de sistemas xerais pode ser computada aos efectos de establecer as 
reservas mínimas que esixe o artigo 47.1 da LOUG. Ademais, o plan debe xustificar que 
as dotacións previstas cumpren as condicións de accesibilidade, funcionalidade e 
integración na estrutura urbanística esixidas no artº 47.3 da LOUG.  
 

  Revísanse 
 

II.3. Clasificación do solo.  
 
1. CLASIFICACIÓN DO SOLO URBANO: 

 
 Non queda suficientemente acreditado na documentación do PXOM que se dean os 

requisitos que, conforme ao artigo 11 da LOUG, determinan a clasificación como solo 
urbano, no que respecta á suficiente dotación de servizos, consolidación pola edificación, 
e inclusión nunha malla existente, sen contar que xurda dos desenvolvementos propostos: 
 

  En Celeiro: 
 

1 4 - Terreos cualificados coa ordenanza O3 o oeste do SURB R9 e o norte do R7. 
  Actualizase a información de rede de servizos 

Os terreos posuen consolidación superior a 2/3 e dotación de servizos. 
 

1 5 - Terreos sen ordenanza asignada, situados o sur do grupo de vivendas Atalaia. 
  Ë un espazo comprendidos entre o ámbito portuario e a zona residencial. Precisa de 

reamte do bordo da fachada e incorpórase o ámbito do plan especial. Non ten uso 
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lucrativo e configúrase en espazo público. O Plan especial deberá fefnilo seu tratamento. 
6 6 - Terreos de ordenanza O3 o sureste do SURB R10 e o noroeste do SURB R11. 
  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
  En Covas: 

 
3 7 - Terreos de ordenanza O3 o noreste do depósito de augas municipal. 
  Dito ámbito, colindante ó solo de núcleo común de A Carreira, inclúense en dita clase de 

solo. 
7 8 - Terreos de ordenanza O4 a ambas beiras do camiño Nogarido-Cimiterio. 
  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
17 9 - Terreos cualificados coa ordenanza O3 ó suroeste do SURB R4. 

 
  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
  En Viveiro: 

 
13 10 - Terreos sin ordenanza asignada ó norte da Avenida Benito Galcerón. 
  Exclúense do solo urbano 
17 11 - Terreos cualificados coa ordenanza O6 que albergan o aparcadoiro e a 

infraestructura do FEVE situado no extremo oeste do solo urbano de Viveiro. 
  Exclúense do solo urbano 
21 12 - Terreos de ordenanza O3 na beira oeste do camiño Real. 

 
  Actualizase a información de rede de servizos, 
  En atención ao indicado nos antecedentes, sobre o POL, cómpre analizar integración dos 

principios, normas e criterios aplicables aos polígonos de solo urbano non consolidado:  
 

 13 - Polígonos P01, P18, P21, P22, P23, P24, P25, P27 e P28 por abarcar zonas de mellora 
ambiental e paisaxística. 
 

 14 - P26, que abarca zonas de protección costeira e de mellora ambiental e paisaxística.  
 

 15 - P02 e P17 por abarcar terreos dun corredor ecolóxico.  
    

Analízase integración dos principios, normas e criterios aplicables aos polígonos de 
solo urbano non consolidado, recollendose na memoria do PXOM 
 

2. CLASIFICACIÓN DO SOLO URBANIZABLE: 
 

 Conforme ao artigo 14 da LOUG, o PXOM non pode clasificar como solo urbanizable 
terreos que polas súas características deban ser clasificados como solo rústico (sen 
prexuízo de que xustificadamente poidan aplicarse as excepcionalidades do artigo 32.2 
da LOUG); nin os que non poden ser obxecto de transformación urbanística de acordo cos 
artigos 15 e 32 da LOUG; incidindo no sinalado no apartado II.1 anterior respecto da 
capacidade residencial do PXOM cara ao desenvolvemento urbanístico racional e sostible 
(artigo 15 e) da LOUG):  
 

 16 - Segundo a situación actual contrastada coa delimitación de Clase II dos Planos de 
Clases Agrolóxicas do Ministerio de Agricultura, os terreos ocupados polos ámbitos 
residenciais SURB R01, SURB R02, SURB R03, SURB R05, SURB R06, SURB R12; e industriais 
SURB I13 e SURB I16 semellan merecentes de protección agropecuaria.  
 
Os SURB R06, SURB R07, SURB R08, SURB R09, SURB R10, afectan a terreos de similares 
características que os lindeiros clasificados rústico de protección agropecuaria.  
 

   Na memoria do PXOM xustificase o cumprimento do artigo 32.2.a da lei do solo polo 
cal  o plan xeral poderá excluír xustificadamente desta categoría os ámbitos lindeiros 
sen solución de continuidade co solo urbano ou cos núcleos rurais que resulten 
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necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional, que serán clasificados como 
solo urbanizable ou incluído na delimitación dos núcleos rurais, respectivamente. 
 

 17 - Os SURB R02, SURB R03 e o SURB R04 afectan a terreos aparentemente de similares 
características que os lindeiros clasificados como rústico de protección forestal. 

   Na memoria do PXOM xustificase o cumprimento do artigo 32.2.b da lei do solo polo 
cal o plan xeral poderá excluír desta categoría as áreas sen masas arbóreas 
merecedoras de protección, lindeiras sen solución de continuidade co solo urbano ou 
cos núcleos rurais, que resulten necesarias para o desenvolvemento urbanístico 
racional. 

 

 18 - De acordo co artigo 32.2.c) da LOUG, deberá clasificarse como solo rústico de 
protección de infraestruturas as franxas de terreo afectado pola estrada LU540, ata a 
liña límite de edificación, incluída dentro do SURB I15. 
 
Así como os terreos afectados pola liña do ferrocarril e as súas zonas de afección non 
susceptibles de transformación incluídos nos ámbitos SURB R01 e SURB R02.  
 

   Corríxese a clasificación do solo dos ámbitos descritos coma solo rústico de 
infraestruturas. Na zona do ferrocarril estase o disposto para as distancias a 
edificacións de 20 m. en zonas urbanas. 

 

 19 - Dentro dos ámbitos SURB R02, SURB R11 e SURB I16 existen cursos fluviais que, de 
acordo co artigo 32.2.d) da LOUG, debe clasificarse como solo rústico de protección 
de augas, agás que se xustifique a escasa entidade dos mesmos.  
 

   Corríxese a clasificación do solo dos ámbitos descritos coma solo rústico de de augas. 
Malia o anterior, as correntes de auga de escasa entidade que discorran dentro do 
ámbito dun sector de solo urbanizable quedarán debidamente integradas no sistema 
de espazos libres públicos, con suxeición ao réxime de solo urbanizable nos ámbitos 
dos solos SURB02 e SURB16 segundo o artigo 32.2.c da lei do solo 

 

 20 - Os SURB R05, SURB R07, SURB R09 e SURB R12 están constituídos por terreos situados, 
nunha grande parte, a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira 
do mar, polo que, segundo ao artigo 32.2.e) da LOUG, deberán ser clasificados como 
solo rústico de protección de costas, agás excepcionalidade. 
 

   Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de 
Galicia, o plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns 
debidamente xustificadas, a franxa de protección ata os 100 metros, contados desde 
o límite interior da ribeira do mar. Segundo o artigo 32.e da lei do solo. 

 

 21 - Non existe xustificación da necesidade e situación do sector urbanizable industrial 
SURB I13 que non é congruente co asentamento tradicional no do concello, pois se 
chega a producir unha fusión (hoxe inexistente) entre antigos núcleos de orixe e o solo 
urbanizable, dando lugar a un continuo indiferenciado, ocupando zonas vacantes de 
edificación e con valores agropecuarios dignos de ser preservados do 
desenvolvemento urbanístico.  
 

   O solo urbanizable SURB13 delimítase o abeiro da Disposición transitoria décimo 
terceira.-Asentamentos xurdidos á marxe do planeamento. 
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Os asentamentos xurdidos á marxe do planeamento urbanístico antes da entrada en 
vigor da Lei 9/2002, que non estean integrados na malla urbana nin reúnan as 
características propias dun núcleo rural, clasificaranse como solo urbanizable, 
cumprindo os requisitos sinalados. 
A consolidación é superior o 50 % e ademais non existen os valores agropecaurios 
pola acción antropizda e a edificación existente. 

 22 - En congruencia co apartado II.1. non se achega xustificación axeitada da 
necesidade, situación e tamaño do SURB I16.  
 

   O solo urbanizable SURB13 ten coma finalidade o mantemento dos usos vinculados 
coa industria do automóvil na zona. 
 

 Visto o indicado sobre o POL, analizarase a integración das súas determinacións nos:  
 

 23 - SURB R07 e SURB R08 por abarcar unha zona considerada de mellora ambiental. 
 

 24 - SURB R05 e SURB R12 por conter unha parte de zona de protección costeira y outra 
parte en zona de mellora ambiental.  
 

 25 - SURB R03 por abarcar unha parte dun espazo de interese.  
 

    
Analízase integración dos principios, normas e criterios aplicables aos polígonos de 
solo urbanizable.  
 

   
3. CLASIFICACIÓN DO SOLO RÚSTICO: 

 
 26 - Debe clasificarse como solo rústico de protección de costas os terreos situados, fóra 

do solo urbano e dos núcleos rurais, a unha distancia inferior a 200 metros da mesma.  
 

  Os solos urbanizables SURB-R05, SURB-R12, SURB-R07, SURB-R08 e SURB-R09 colindantes o 
Solo Urbano, para a súa Clasificación coma Solos Urbanizables deberanse someter o 
trámite excepcional previsto no artigo 32.e da Lei 9/2002 precisando do informe favorable 
da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. Recóllesa na memoria as razóns 
debidamente xustificadas para a súa inclusión no solo urbanizable. 
. 

 27 - No plano de ordenación do territorio recóllese una área sita na parroquia de Santo 
André de Boimente, clasificada como solo rústico de protección de infraestruturas que 
semella unha central eléctrica que debería ser cualificada como sistema xeral.  
 

  Corríxese. 
 

 28 - Debe clasificarse a área do proxecto sectorial do parque eólico de Viveiro-Xove 
como solo rústico de protección de infraestruturas en cumprimento do artigo 32.2.c) 
da LOUG.  
 

  Clasifícase dito ámbito como solo rústico de especial protección de infraestruturas. 
 

 29 - Non resulta adecuada a clasificación como solo rústico de costas asignada ao paseo 
marítimo e á Ponte da Misericordia que non cumpren co determinado no artº 32.2.e) 
LOUG. 
 

  Modificase dita clasificación de solo. 
 

 30 - Cando a categoría de solo rústico de costas se superpón coa de espazos naturais 
optarase entre incluílo na categoría que outorgue maior protección ou incluílo nas 
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dúas categorías.  
 

  Corríxese, aplicando a superposición de ambas clases de solo, naquelas áreas que sexan 
coincidentes. 

 31 - En cumprimento do artigo 10 da LOUG o PXOM deberá clasificar a totalidade do 
territorio municipal en todos ou algúns dos tipos de solo, en concreto o tramo do 
paseo marítimo cara á dereita unha vez cruzada a ponte da Misericordia en dirección 
a Covas.  
 

  Revísase. 
 

4. CLASIFICACIÓN DO SOLO DE NÚCLEO:  
 

 32 - En aplicación do artigo 13.3.b) da LOUG o PXOM delimitará núcleo rural común sobre 
os asentamentos que, sendo recoñecibles como núcleo rural, conten cunha previsión 
de crecemento recollida no estudo do medio rural que sexa congruente co modelo 
de asentamento proposto. Aínda que a memoria do PXOM non prevé nin 
crecemento nin a ocupación dos núcleos se propoñen áreas vacantes nas periferias 
dos núcleos comúns.  
 

  O PXOM determinará previsións de crecemento naqueles núcleos onde exista unha 
demanda de solo, expresada a través da evolución do parque de vivendas e a súa 
concentración territorial, así como as suxerencias realizadas durante o período que foi 
consultado o PXOM na fase de aprobación inicial previa. 
Existe un forte descenso poboacional no medio rural que se contrapone ca evolución da 
vivenda de nova construcción e rehabilitación neste ámbito.  
Fóra das parroquias urbanas, non existe crecemento demográfico, polo que a explicación 
deste fenómeno reside na segunda residencia. 
A proximidade ás zonas urbanas fan que os núcleos rurais de Covas, Magazos, Viveiro e 
Faro, constitúan o obxetivo prioritario de crecemento nos núcleos rurais. 
As expectativas de crecemento incluiranse nas zonas de maior demanda no resto das 
parroquias: 

• Parroquia de Galdo: A edificación concentrase o longo das estradas provinciais 
CP-6602 e CP-6607. Existen unha zona chaira, no entorno de Portochao, onde 
incialmente os núcleos tradicionais tiñan un pequeño tamaño e nos últimos 
tempos, desenvolveuse unha importante actividade edificatoria (A Lagoa, As 
Engrobias, Xabariz, O Outeiro, Altamira… 

• Parroquia de Landrove: Existe unha forte regresión poboacional e unha demanda 
media. A delimitación do solo de núcleo rural común ten como consecuencia a 
inclusión das novas edificacións situadas en posición intermedias ós relativamente 
próximos núcleos rurais, polo que trátase de coser estas áreas localizadas entre 
núcleos, polo que aparecen regularmente áreas vacantes de edificación. 

• Parroquia de Vieiro: A próxima comunicación ca zona denominada ‘O Paraiso’ no 
solo urbano de Covas, a través da estrada provincial CP-6601, así como a 
existencia de servizos urbanísticos, fan deste eixe un lugar atractivo para edificar. 
Nunha posición mais alonxada do medio urbano, a estrada CP-6610 segue 
albergando, de maneira menos intensa edificacións de nova construcción 
destinadas a vivenda. 

• Parroquia de Valcarría e San Pedro de Viveiro: A meirande parte do patrimonio 
edificado asentase sobre a estrada provincial CP-6607, e principalmente sobre a 
parroquia de San Pedro, atopandose Valcarría mais alonxada e polo tanto mais 
despoboada. Existe unha ampla zona delimitada como solo de núcleo común, no 
ámbito situado entre A Igrexa, Barreira, Sobrado Cora, Barral, A Torre…    

 
 33 - Cómpre eliminar as áreas vacantes de edificacións nas periferias das áreas de núcleo 

común e da parte non tradicional dos núcleos complexos, nomeadamente nos de: 
Borralleiros (San Cibrao de Vieiro), A Cabana (San Cibrao de Vieiro), Augadoce (San 
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Cibrao de Vieiro), Gómez (Santa María de Magazos), A Rúa Nova (Santa María de 
Magazos), A Panela (Santa María de Magazos), Santo Albites (Santa María e Santiago 
de Viveiro), A Cabana (San Cibrao de Vieiro), A Igrexa (San Cibrao de Vieiro), A Costa 
(San Cibrao de Vieiro), Montalbán (San Cibrao de Vieiro), A Granxa (San Cibrao de 
Vieiro), Fontegrada (San Cibrao de Vieiro), As Aceas (Santa María e Santiago de 
Viveiro), O Brieiro (San Xiao de Faro), A Area (San Xiao de Faro), Augadoce (San Xiao 
de Faro), Escourido (San Xoán de Covas) e A Lagoa (Santa María de Galdo).  
 

  Modifícanse áreas vacantes de edificación na periferia dos núcleos de solo común de A 
Cabana, Gómez, A Panela, Augadoce, As Aceas (solo de núcleo rural histórico 
tradicional), O Brieiro, A Area, A Costa, Escourido, A Lagoa, cando estas parcelas se 
atopan situadas nos cen metros ó limite do DPMT. 
Modificanse as delimitacións de núcleo rural común de Borralleiros, Fontegrada e A Igrexa, 
integrándose ditos ámbitos no solo de núcleo rural histórico tradicional.  
Non se considera axeitado eliminar as áreas vacantes de edificación nas periferias dos 
núcleos de Montalbán, A Ganxa (Parroquia de Vieiro), por constituir áreas de crecemento 
dos núcleos rurais proposto polo PXOM. 
 Regularizanse os perímetros dos núcleos, segundo o parcelario catastral nos núcleos de 
santo Albite e A Rúa Nova. 
 

 34 - O PXOM deberá achegar xustificación sobre a inexistencia de riscos de inundación 
nos núcleos de: A Infanta (San Pedro de Viveiro), Cora (San Pedro de Viveiro), A 
Telleira (San Xiao de Landrove), Alemparte (San Xiao de Landrove), A Paxariña (San 
Xiao de Landrove), A Barreira (Santa María de Magazos), O Atallo (Santa María de 
Magazos), Fondón (Santa María de Magazos), Chaos (Santa María de Chavín), O Pé 
do Boi (Santa María e Santiago de Viveiro), Campo de Verdes (Santa María e 
Santiago de Viveiro), Real (Santa María e Santiago de Viveiro), Súa Lavandeira (San 
Cibrao de Vieiro), O Brieiro (San Xiao de Faro), A Area (San Xiao de Faro), O Foro (San 
Xoán de Covas), Escourido (San Xoán de Covas), Pallaregas (San Xoán de Covas), O 
Cristo (Santa María de Galdo), Baralla (Santa María de Galdo), O Pontigo (Santa María 
de Galdo), Abelleira (Santa María de Galdo), Requeixo (Santa María de Galdo) e 
Santo Albites (Santa María e Santiago de Viveiro).  
 

  Modifícanse a delimitación dos núcleos rurais nas parcelas vacantes de edificación 
afectadas por distintos cursos fluviais en Chaos. 
Non se modifican as delimitacións dos núcleos de Súa-Lavandeira, O Foro, Escourido, O 
Cristo, Muiños, A Infanta, Cora, O Atallo, Pé de Boi, Súa-Lavandeira, Campo de Verdes, 
Real, Area, Pallaregas, Fondón, O Cristo, Pontigo, A Abelleira, e Requeixo, determinándose 
as condicións específicas de construcción nas Ordenanzas de núcleo rural. 
Non se determinan afeccións nos núcleos de A Paxariña, A Barreira, A Telleria, Alemparte e 
Santo Albite, situados fóra da zona de policía dos cursos fluviais. 
 

II.4. Determinacións en solo urbano.  

  Deberán incluírse na categoría de solo urbano non consolidado de acordo co artigo 12.b) 
da LOUG, xa que precisan de procesos de urbanización, renovación urbana ou obtención 
de dotacións urbanísticas, os ámbitos de:  
 

  En Celeiro:  
 

 35 - Terreos situados o suroeste do SURB R11. 
 

  Esta zona incorporsae na delimitación do solo urbanizable SURB11 
 

  En Covas:  
 

 36 - Terreos de ordenanza O3 situados o norte do depósitos de auga de Lapios. 
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  Dito ámbito, colindante ó solo de núcleo común de A Carreira, inclúense en dita clase de 

solo. 
 

 37 - Terreos cualificados coa ordenanza O3 situados o este do camiño Pousadorio o norte 
do paseo do Sacido. 
 
 

  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
 

 38 - Terreos cualificados coa ordenanza O3 o oeste de Nogarido. 
 

  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
 

 39 - Terreos de recente urbanización o norte da Rúa Vicente Emilio Bolsa Basanta. 
 

  Definese o ámbito do solo non consolidado 
 

 40 - Terreos da zona de Albarelle o norte do camiño da Pedreira. 
 

  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
 

 41 - Terreos situados o norte da Rúa Ponte FEVE-Caserio.  
 

  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
 

 42 - Os terreos lindantes polo este co polígono 15 semellan ter as suas mesmas 
características, dado que non contan cos dous servicios urbanísticos, polo tanto 
compre ampliar o ambito de este polígono, abarcando unha parte destes terreos. 
 

  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
 

 43 - Terreos de ordenanza O3 o oeste do FEVE nas proximidades do camiño Real.  
 

  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
 

 44 - Terreos de ordenanza O3 nas beiras do Paraiso 2 e do camiño da AmeixoaPena. 
 

  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
 

  En Viveiro:  
 

 45 - Terreos cualificados coa ordenanza O4, sen servizos, o este eo sur do Polígono P17.  
 

  Actualizase a información de rede de servizos, sendo estos suficientes. 
 

 46 - Terreos lindantes co solo rústico situados ó sur e este da Rúa Alonso Pérez.  
 

  Sitúase na zona do PEPRI non sendo obxeto de revisión do PXOM 
 

 47 - Terreos situados entre o P28 e o P19.  
 

  Na ordenación establecida non hai apertura de viais ou dotacións. 
 

 48 - Coordinarase a documentación gráfica e a escrita dado que segundo a normativa 
urbanística se propoñen 28 polígonos de solo urbano non consolidado mentres que na 
documentación gráfica só se atopan 24. Ademais deberá darse cumprimento ó 
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artigo 55 da LOUG e introducirse documentación mais detallada da súa inserción na 
trama existente, servizos e tódalas determinacións precisas para o seu 
desenvolvemento.  
 

  Son 23 polígonos. Reordenase a numeración. 
Dase cumprimento o artigo 55 da lei do solo coa documentación mais detallada da súa 
inserción na trama existente, servizos e tódalas determinacións precisas para o seu 
desenvolvemento.  
 

 49 - Deberá establecerse a cualificación e a ordenación proposta polo PXOM para 
tódolos terreos clasificados como solo urbano (terreos ao sur do grupo de vivendas 
Atalaia). 

 
  Te a consideración de espacio público 

 
II.5. Determinacións en solo de núcleo rural.  
 
 50 - Deberase clarificar a lenda dos planos de ordenación de solo de núcleo rural no que 

respecta ás liñas de ribeira, dominio, servidume de protección e a liña de 200 metros 
que aportan os planos, dado que as grafadas no plano non se corresponden coa 
lenda.  
 

  Modifícase.  
 

 51 - Cómpre revisar todas as delimitacións propostas de solo de núcleo rural histórico-
tradicional e de núcleo rural común en canto a que a súa delimitación, en aplicación 
do artigo 13 da LOUG, deberá seguir o parcelario e as pegadas físicas existentes 
(camiños, ríos, regatos...).  
 

  Revisanse os núcleos rurais e modifícase o seu perímetro de selo caso. 
 

 52 - No mesmo senso deben axustarse as delimitacións dalgúns núcleos rurais histórico-
tradicionais ou da súa zona complexa que exceden da distancia máxima de 50 
metros (artº 13.3.a) LOUG): A Ponte (San Xiao de Landrove) e A Cabeceira (San 
Cibrao de Vieiro).  
 

  Modificase o perímetro do solo de núcleo rural histórico tradicional de A Ponte, no seu 
extremo norte, ó exceder dos 50 metros, e incluíndose en solo rústico de especial 
protección de augas. 
Modifícase o perímetro do solo de núcleo rural histórico tradicional de A Cabeceira, no seu  
extremo suroeste, ó exceder dos 50 metros, e incluíndose dito ámbito no solo de núcleo 
rural común, o atoparse ocupada dita parcela por unha vivenda de tipo recente. 
 

II.6. Determinacións en solo urbanizable.  
 
 53 - No caso de que se xustifique a necesidade de solo urbanizable, o PXOM deberá 

incorporar a totalidade das determinacións previstas no artigo 57 da LOUG, e en 
concreto deberá aportar un estudo sobre o estado e a capacidade das redes de 
servizos existentes, sobre o cal prever as medidas de reforzamento ou ampliación que 
resulten necesarias para o desenvolvemento do solo urbanizable previsto.  
 

  Incorporase a documentación requerida 
 

 54 - En todo caso, non é admisible a clasificación simultánea de terreos como solo rústico 
e urbanizable, como acontece en varios sectores de solo urbanizable delimitado que 
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inclúen no seu ámbito solo rústico de especial protección.  
 

  Revisase a documentación gráfica. 
 

II.7. Determinacións no solo rústico.  

 55 - Deben clasificarse como solo rústico de protección de espazos naturais (artº 32.2.f) 
LOUG) a totalidade das delimitacións dos Lugares de Importancia Comunitaria 
(Decreto 72/2004 polo que se declaran determinados espazos como Zonas de 
Especial Protección dos Valores Naturais) sen prexuízo da súa posible clasificación 
simultánea noutra noutras categorías de solo rústico protexido (artº 32.3 LOUG). 
 

  Modifícase, aplicando a superposición das distintas categorías de solo rústico 
especialmente protexido, se fora o caso. 
 

 56 - De conformidade co artº 32.2.d) da LOUG deben clasificarse como solo rústico de 
protección das augas tódolos terreos sobre os que discorren cursos fluviais así como a 
zona de policía das súas marxes agás xustificación suficiente da súa redución. 
 

  Xustificase a súa reducción na xustificación da Ordenación e no Informe de 
sustentabilidade do Plan Xeral. 
 

II.8. Normativa.  

 
 57 - A regulación da categoría 3 do uso industrial (Industrial mixta) permite aparentemente 

a coexistencia nunha mesma edificación con outros usos, o que engadido a ser unha 
categoría permitida nas ordenanzas de uso residencial, implica na práctica estar no 
mesmo suposto da categoría 2 (Industria compatible con vivenda) sen que quede 
garantida dita compatibilidade.  
 

  Revísase a regulación 
 

 58 - A ordenanzas 1A pechada e 1b planta baixa establece que se grafarán os volumes 
completos a executar nun único proxecto arquitectónico, pero esta previsión non está 
recollida oportunamente nos planos de ordenación.  
 

  Revisase a normativa 
 

 59 - A regulación das ordenanzas 2 (edificación aberta) e 3 (unifamiliar) é confusa, posto 
que fai referencia a recuados mínimos e fondos máximos que non establece; e 
remítese en xeral aos volumes grafados nos planos de ordenación cando na maior 
parte dos quinteiros non se grafan estes, sen clarexar as previsións nestes casos.  
 

  Revisase a normativa diferenciando os caso grafados dos non grafados. 
 

 60 - A práctica totalidade das edificacións deste concello posúen cuberta de lousa. En 
aplicación dos artigos 46 e 104.c) da LOUG, o plan debe garantir que os materiais 
empregados harmonicen co entorno, polo que debera establecerse este material de 
cubrición para todas as ordenanzas, coas excepcións debidamente xustificadas.  
 

  Recollese na normativa 
 

 61 - En cumprimento dos artigos 46.1 e 104 c) da LOUG, debe establecerse, para todas as 
ordenanzas en solo urbano, unha regulación das cubertas máis aló do simple 
establecemento dunha pendente máxima, que impida a aparición de elementos 
disonantes co espazo urbano (crebas nas vertentes, formas inadecuadas, etc).  
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 62 - Cómpre mellorar a definición xeométrica do punto de medida da pendente máxima, 

de xeito que a indefinición deste concepto non favoreza a aparición de elementos 
discordantes cos conxuntos tradicionais; e regular os elementos que poden superar o 
volume de cuberta (chemineas, etc).  
 

  Revisase a normativa 
 

 63 - A ordenanza 4 (conservación) correspóndese cos núcleos orixinarios do concello, que 
conservan aínda características de núcleos rurais históricotradicionais. Sen prexuízo do 
indicado sobre clasificación, para dar cumprimento ao artigo 46.1 da LOUG a 
regulación destes ámbitos debera ser análoga á establecida nos artigos 26, 28 e 29 da 
LOUG. En particular carece de xustificación a previsión de pendentes máximas de 
cuberta de 45º, claramente excesivas, así como a ausencia de limitacións ás obras de 
demolición. 
 

  Recollesea na ordenaza 4 e 8. 
 

 64 - Non se inclúe unha regulación do tratamento das plantas baixas en congruencia co 
resto da edificación. 
 

  Revisase a normativa 
 

 65 - A regulación dos corpos voados dependente do bordo da beirarrúa pode deixar 
numerosas edificacións en situación de fóra de ordenación. 
 

  Elimínase 
 

 66 - Sen prexuízo de optar por un réxime máis restritivo, os usos permitidos e autorizables en 
solo rústico deben adaptarse ao réxime establecido na LOUG. 
 

  Revisase a normativa 
 

II.9. Cuestións de índole documental.  
 
 67 - Nos planos de clasificación deberán identificarse claramente cos seus códigos os 

sectores urbanizables previstos. Cómpre corrixir a contradición na localización do SURB 
R15: a trama é de urbanizable e o código de rústico de protección forestal.  
 

   Corríxese. 
 68 - Os grafismos das diversas ordenanzas de solo urbano son demasiado similares. O 

mesmo que os das diferentes categorías de solo rústico.  
 

   Corríxese 
 69 - Varios puntos das memorias semellan facer referencia a outro concello.  

 
   Corríxese 
 70 - Debe clarexarse o significado da liña de cadros beige dos planos de ordenación; e as 

diferenciacións entre sistemas xerais e locais, equipamentos e espazos libres.  
 

   Corríxese 
II.10. Tramitación.  
 
 71 - Na tramitación do expediente, solicitaranse todos os informes preceptivos en virtude 

da normativa sectorial aplicable.  
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio da 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERITORIO E INFRAESTRUTURAS, incorporando as correccións 
derivadas do informe previo a aprobación inicial. 

Unha vez Aprobado  Inicialmente deberase recabar informe sobre o cumprimento do POL. 

 

DECRETO 20/2011 .- POL 
Transitoria 1ª.-Adaptación do planeamento urbanístico xeral. 
2. Planeamento xeral en tramitación. 
Os plans xerais de ordenación municipal que á entrada en vigor deste Plan de Ordenación do 
Litoral se atopen en redacción e non alcanzasen a aprobación provisional adaptarán o seu 
contido ao Plan de Ordenación do Litoral, introducindo as modificacións que fosen pertinentes 
en todas e cada unha das áreas do Plan de Ordenación do Litoral. 
A simple adaptación do contido do plan en tramitación ás determinacións do Plan de 
Ordenación do Litoral non implicará, por si soa, a necesidade de sometelo a nova información 
pública, agás cando se pretendan introducir outras modificacións que alteren 
substancialmente a ordenación proxectada e non sexan consecuencia da adaptación, 
aspecto que será obxecto de informe polo secretario ou secretaria municipal. 
Artigo 102.4 procedemento de adaptación o POL 
4. Ao inicio do procedemento de que se trate, deberase solicitar o informe sectorial do 
departamento competente en materia de paisaxe sobre o cumprimento das determinacións 
do POL. Para iso, o concello enviará a documentación suficiente para poder valorar a 
adecuada integración das determinacións do POL na proposta de ordenación do ámbito á 
consellería competente na materia, a cal, no prazo de dous meses, emitirá informe vinculante 
sobre a súa adecuación ao POL. Transcorrido o devandito prazo sen que se emitise o citado 
informe, entenderase favorable. 

 

Unha vez Aprobado  Provisionalmente. 

LEI DO SOLO 9/2002 
Artigo 85º.7 
Unha vez aprobado provisionalmente someterá o expediente completo debidamente 
dilixenciado ao órgano autonómico competente que deba outorgar a aprobación definitiva. 
Artigo 32.eº.  
Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o 
plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente xustificadas, a 
franxa de protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior da ribeira do mar. 

 

Lugo, Abril de 2011 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 

 


