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1. INTRODUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

1.1. OBXECTO DO DOCUMENTO 

O presente Documento constitúe o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Noia na súa fase de aprobación inicial polo 
Pleno do Concello consonte o procedemento previsto no artigo 85 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 

O Plan Xeral formúlase ao abeiro da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e da 
Lei 2/2010, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia. Nun nivel xerárquico superior tense en conta o R.D.L. 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei do Solo. 

Tras vinte e dous anos de vixencia do anterior planeamento municipal, a Corporación Municipal, decide revisar a 
ordenación urbanística do seu territorio para adaptarse ao novo contexto legal e territorial. 
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1.2. ALCANCE E CONTIDO. AS PARTES QUE INTEGRAN O DOCUMENTO. 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal é un documento de ordenación urbanística integral previsto na vixente Lei 
9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
O alcance do PXOM de Noia circunscríbese ao seu ámbito territorial municipal, no cal se procederá ao establecemento 
do réxime xurídico do solo mediante a clasificación consonte o establecido pola lexislación urbanística. Así mesmo o 
Plan definirá os elementos fundamentais da estrutura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e 
establecerá as determinacións orientadas a promover o seu desenvolvemento e execución. 
Segundo o artigo 52 la Lei 9/2002, o Plan Xeral deberá ser congruente cos fines que no mesmo se determinen e 
adaptarse ás características e complexidade urbanística do territorio que sexa obxecto da ordenación, garantindo a 
coordinación dos elementos fundamentais dos respectivos sistemas xerais. 
Así mesmo, o Plan Xeral deberá garantir a coherencia interna das determinacións urbanísticas, a viabilidade técnica e 
económica da ordenación proposta, o equilibrio dos beneficios e cargas derivados do Plan entre as distintas áreas de 
reparto, a proporcionalidade entre o volume edificable e os espazos libres públicos de cada ámbito de ordenación e a 
participación da comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de reparto. 
As partes que integran o Documento, son: 
Tomo I 

• Información do medio. Estudo do medio rural e do modelo de asentamento. 

Tomo II 
• Memoria Xustificativa. 

Tomo III 
• Normativa Urbanística. 

Tomo IV 
• Estratexia de actuación e estudo económico. Informe de sostibilidade económica. 

Tomo V 
• Catálogo de Patrimonio. 

Tomo VI 
• Informe de sostibilidade ambiental. 
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Planos de información 

• Planos de información do medio físico. 

• Planos de estudo do modelo de asentamento. 

• Planos de información da área urbana. 

 

Planos de ordenación 

• Planos de estrutura xeral e orgánica do territorio. 

• Plano de clasificación do solo vs plan de ordenación do litoral. 

• Plano de zonificación acústica. 

• Planos de ordenación detallada. Zonificación. 

• Planos de ordenación detallada. Xestión do solo. 

• Planos de ordenación detallada. Aliñacións, cotas e rasantes. 

• Planos de ordenación detallada. Rede de abastecemento de auga. 

• Planos de ordenación detallada. Rede de saneamento de augas residuais. 

• Planos de ordenación detallada. Rede de gas. 

• Planos de ordenación detallada. Rede de telecomunicacións. 

• Planos de ordenación detallada. Rede de electricidade. 

 

Planos de alternativas de ordenación (vinculados ao ISA) 

• Plano de alternativa 1 de ordenación. 

• Plano de alternativa 2 de ordenación. 
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1.3. REFERENCIA AO CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA E AO EQUIPO REDACTOR 

Tras concurso público a empresa MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. é adxudicataria de asistencia para a 
redacción do Plan, mediante contrato que se asina o 15 de decembro de 2008. 
O equipo redactor, de formación multidisciplinar, está formado polos seguintes técnicos: 

- Por MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.  

- ÁNGEL LUÍS MONTEOLIVA DÍAZ. ARQUITECTO SUPERIOR 

- ÍÑIGO DE MIRANDA OSSET. ARQUITECTO SUPERIOR 

- SILVANA LEMA CASTIÑEIRA. ARQUITECTO SUPERIOR 

- EVA LÓPEZ PARGUIÑA. ARQUITECTO SUPERIOR 

- Colaborador: 

- JOAQUÍN FERRER CRUZ. LICENCIADO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA. 
ESPECIALIDADE PREHISTORIA E ARQUEOLOXÍA. 

 

- Colaboradora na elaboración do procedemento da Avaliación Ambiental Estratéxica a empresa: 

- CALDERÓN&ASOCIADOS INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL, S.L. 
 

Aos efectos do cumprimento do previsto no artigo 84.2 da LOUG, os especialistas que subscriben toda a 
documentación son os seguintes: 

OS ARQUITECTOS SUPERIORES 
 
 
 
 
 

Asdo.: Angel L. Monteoliva Díaz 

 
 
 
 
 

Asdo.: Íñigo de Miranda Osset 

 
 
 
 
 

Asdo.: Silvana Lema Castiñeira 
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1.4. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

Noia conta cunhas NN. SS. de planeamento urbanístico municipal aprobadas definitivamente o 6 de novembro de 
1990 ao amparo da Lei 8/1990, do 25 de xullo, de Reforma do Réxime Urbanístico e Valoracións do Solo, facéndose 
público no B.O.P. nº 298, do 29 de decembro de 1990 e entrando en vigor ao dia seguinte á dita publicación. 
Transcorridas mais de dúas décadas considérase que os cambios, tanto en lexislación como sociais e económicos dan 
lugar á revisión do planeamento. Mesmo as devanditas NN.SS. determinaban á revisión aos 8 anos de vixencia das 
mesmas. 
Durante a vixencia destas NN.SS. aprobáronse varias modificacións puntuais e dous instrumentos de 
desenvolvemento: o plan parcial do Polígono Industrial de Augalevada e a Unidade de Actuación nº3 de San Lázaro 
mediante un estudo de detalle. 
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1.5. PROCESO DE ELABORACIÓN DO PLAN. TRAMITACIÓN. 

1.5.1 Inicio do documento 

No mes de novembro de 2010, remítese á Secretaría Xeral de Calidade e Xestión Ambiental o Documento de Inicio do 
Plan Xeral de Noia, que supón o inicio dos trámites para a elaboración do PXOM. 
A 17 de xaneiro de 2011, e tralo regulamentario período de consultas ao que foi exposto o Documento de Inicio,o 
órgano ambiental emite o Documento de Referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan Xeral de 
Ordenación de Noia. Dito documento, que deu por iniciado o procedemento, foi tido en conta na elaboración do 
Informe de Sostibilidade Ambiental. 

1.5.2. Documento Previo á Aprobación Inicial 

Rematados os traballos de elaboración do Plan Xeral, formalizouse un documento co contido e documentación 
previsto no artigo 61 da Lei 9/2002, e que previamente á súa aprobación inicial foi sometido ao informe do Conselleiro 
competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, así como daquelas administracións sectoriais cuxo 
informe se considera preceptivo e vinculante. 
En outubro de 2012 a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas emitiu o devandito informe ao Plan mediante o cal formula un conxunto de observacións ao 
Documento para seren tidas en conta na elaboración do mesmo. O citado informe inclúe un apartado específico que 
fai mención ao cumprimento do Plan de Ordenación do Litoral. 
Outros informes recibidos foron o de Augas de Galicia, en setembro de 2012, Dirección General de Sostenibilidade de 
la Costa y del Mar (MAAMA), en outubro de 2012 e o emitido pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo, en novembro de 2012, no que atinxe á competencia autonómica en materia de costas. 

1.5.3. Documento de Aprobación Inicial 

Recibidos os anteditos informes e considerando as observacións contidas neles, elabórase agora un novo Documento 
para a súa Aprobación Inicial. 
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2.  DEFINICIÓN DOS ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS DO TERRITORIO E 
A SÚA PROBLEMÁTICA 

 

2.1. ACHEGAMENTO PREVIO AO CONTEXTO COMARCAL E SUBREXIONAL 

Noia é un Concello de pequeno tamaño en relación aos do seu entorno e aos do resto da Comunidade Autónoma. 
Motivos xeográficos e históricos outórganlle o seu posto como cabaceira de Comarca e lugar de ponte con outras 
localidades das que depende, como Santiago, coa que existen vínculos que se remontan á antigüidade. 
A vila de Noia está situada ao fondo da Ría de Muros e Noia, nun lugar estratéxico dende o punto de vista das 
comunicacións actuais; se ben, tal e cómo se explica na Memoria de Información ese lugar estratéxico foino sempre, 
como lugar de paso das grandes rutas, como porto e ancoradoiro e como fortaleza, motivos que contribuíron ao 
nacemento e desenvolvemento da cidade. 
Noia é una referencia entre tódalas poboacións que forman parte do espazo territorial da Ría. Un espazo definido 
xeograficamente por dous elementos naturais contundentes: o mar e os montes, que definen dito espazo. Este feito 
condicionou o asentamentos humano, localizándoo nunha estreita orla litoral que percorre ambas ribeiras, dende 
Muros ata Corrubedo. Teñen en común comparti-lo mesmo escenario natural que, durante séculos, deu sustento e 
permitiu o desenvolvemento da actividade humana en vinculación directa co mar e os seus recursos. 
Noia é hoxe, pola súa posición case equidistante entre ambas marxes da Ría, un núcleo urbano que asume as 
funcións máis necesitadas pola poboación que se sitúa baixo a súa influencia: comercio e servizos. A súa vez é 
dependente doutras áreas para completa-lo abano de necesidades. Así, dentro das ausencias máis notábeis está a 
falta dun tecido industrial ou empresarial, timidamente formado pola recente creación dun polígono de dimensións 
axustadas. 
Noia sitúase nun contexto xeográfico natural de grande interese. Comparte a nivel comarcal un espazo ou conca 
paisaxística de gran valor. O medio natural, nas súas diferentes manifestacións, é característico da comarca, cómo o é 
en calquera das restantes rías galegas. Máis, a pesares do alto grao de transformación territorial motivado pola 
ocupación humana, difire e desmárcase do resto das Rías Baixas pola ausencia dun desenvolvemento turístico e 
residencial. 
As relacións culturais entre Noia e Santiago ten sido claras ao longo da historia. 
Noia conta cun Casco Histórico e un patrimonio cultural construído de gran valor. Ademais está integrada nunha das 
rutas ou camiños de Santiago. 
Preguntámonos, ao igual que o fixeron os redactores do planeamento anterior, os motivos polos que esta Ría non 
sufriu o desenvolvemento urbanístico similar ao ocorrido en Arousa, Pontevedra e Vigo, cando existen suficientes 
ingredientes (paisaxe, cultura, microclima ...) para darse o fenómeno. 
Máis, obsérvase unha tendencia alcista en puntos localizados como Muros, Corrubedo ou Portosín onde os meses de 
verán desenvolven unha forte actividade relacionada co turismo e a segunda residencia. O caso de Portosín débese 
observar illadamente pois trala construción dun porto deportivo, único na Ría, estase a converter nunha referencia dun 
turismo náutico e nun elemento de tensión a nivel urbanístico polo seu gran poder de atracción da inversión 
inmobiliaria. 
A falta de dinamismo é a característica esencial en que se pode resumi-la evolución do tecido social e económico de 
Noia no seu conxunto. Se ben é certo que os datos informativos recollen situacións extremas que acaban equilibrando 
o conxunto e que son unha proba das desigualdades que caracterizan ao concello froito dunha realidade rural fronte a 
outra urbana. 
Non é novo falar da regresión poboacional no medio rural motivado polo avellentamento da poboación e a emigración 
da poboación nova, que non atopa un proxecto de futuro interesante. De feito viuse na Información cómo a actividade 
agrícola, agás no extremo nordeste do concello, tende á desaparición. Este equilibrio vese acentuado polo feito de que 
o subsector pesqueiro e marisqueiro localízase na zona urbana. 
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Aínda así é a cidade, a través da súa función comercial e de servizos, a que equilibra a balanza respecto ás zonas 
rurais. 
O incremento claro de poboación na parroquia de Noia, netamente urbana, é unha proba de isto. O núcleo urbano 
denso de Noia (identificado na Información como distrito 1505702) presenta datos esperanzadores como posuí-la 
idade media máis baixa, nun contexto onde a pirámide de poboación reflicte a forma de ánfora. 
A vivenda é un dato que pode asociarse á dinámica demográfica. Da Información Urbanística despréndese o número 
de vivendas de nova planta no decenio comprendido entre 2000 e 2010, o cal suma a cifra de 832 vivendas e 149.143 
m² edificados de uso residencial. 
En termos estatísticos o municipio noiés aparece ben situado no contexto dos concellos medios galegos, cun nivel 
económico superior ao termo medio e cunha actividade económica por habitante parella aos concellos de entre 10.000 
e 50.000 habitantes: 

 Nivel medio de renda elevado, superando á media provincial e incrementándose as diferenzas co resto dos 
concellos da comarca. 

 Economía fortemente terciarizada con rendas empresariais por debaixo da media, compensadas polo peso dos 
rendementos dun centro de servizos. 

 A creación do parque empresarial de Augalevada está a ser un importante pulo e punto de arranque para a 
dinamización empresarial do concello e da comarca. 

Noia conta cunha ferramenta moi valiosa para o seu desenvolvemento, unha base social formada e cualificada: 
Os profesionais e técnicos titulados universitarios presentan un peso elevado nas estatísticas de tipo profesional, 
17,78% fronte ao 16,12% de media provincial, mentres que a porcentaxe de operadores industriais e traballadores non 
cualificados  é dun 14,39% fronte ao 20,19% provincial. 
Os datos relativos ao ensino amosan índices de alfabetización antiga máis elevados que no resto da comarca ou da 
provincia. 
As perspectivas socioeconómicas deberían pasar por se-las dun concello situado no entorno dun territorio privilexiado: 
o eixo atlántico, vertebrado pola autoestrada entre Ferrol e Tui. A Galicia moderna e do século XXI tenderá a 
concentrarse nesa extensa conurbación excelentemente comunicada externa e internamente, na que se situarán as 
dinámicas creativas máis importantes. 
Esta situación de privilexio debería influír de forma positiva no devir noiés, xa que o máis dinámico dos nodos do eixo; 
Santiago de Compostela, está situado a menos de 35 quilómetros de Noia. A nova vía de alta capacidade Brión-Noia, 
de más de 17 Km. de lonxitude, constitúe o principal eixo de comunicación entre Noia e Santiago de Compostela. 
A mellora da conexión viaria con Santiago de Compostela e o eixo atlántico implica a mellora inmediata das 
comunicacións co resto do mundo. Santiago é un nodo de comunicación relevante a nivel mundial, ademais do 
aeroporto de Labacolla, está a se-lo referente para o desenvolvemento das liñas férreas de alta velocidade en Galicia. 
A partir do Xacobeo do ano 93 o Camiño de Santiago acadou unha dimensión que transcende o ámbito relixioso para 
se converter nun icono turístico e cultural a nivel internacional. A súa influencia deixase notar en toda Galicia, os 
museos da cidade da Coruña acadan os records absolutos de visitantes nos anos coincidentes co Xacobeo. Mentres 
que unha morea de institucións, cidades e pobos, máis ou menos veciños do Camiño, tratan de sacar partido a este 
fenómeno turístico, o concello de Noia mantense nun segundo plano, sen implicarse directamente na explotación 
deste produto patrimonial, sendo moitos os vínculos, naturais, históricos e sociais que relacionan a Noia con 
Compostela:  

 Porto histórico e porta natural de Compostela cara o mar. Totum Bonum 

 Vencellos medievais coa Mitra Compostelá. Igrexa de San Martiño. 

 Parte da ruta Xacobea. Hospital do Espírito Santo de Adentro. 
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A mellora das comunicacións e da infraestrutura hoteleira; a xestión e posta en valor do patrimonio cultural e da 
continuación do camiño de Santiago ata o mar, seguindo en sentido inverso o percorrido de romeiros medievais;  a 
rehabilitación racional do casco histórico, cunha oferta de vivendas para primeira residencia; e a recuperación e 
revitalización do espazo natural da ría e o seu entorno, son os primeiros pasos para: 

 Desenvolver unha industria da cultura e do lecer, cun tecido empresarial dinámico e moderno, foco de atracción 
para reter ás novas xeracións e frea-la tendencia migratoria. 

 Incrementa-la demanda de primeiras e segundas residencias en Noia por parte de persoas que traballan en 
Santiago, para beneficiarse do menor prezo da vivenda. 

 Manter un turismo continuo e de calidade ao longo de todo o ano, máis aló da temporada de verán. 
O carácter de centro comarcal tradicional con clara especialización comercial terá que afronta-las novas formas de 
comercialización con diversas alternativas de consumo, novas canles de comunicación, novas tecnoloxías e 
modalidades de compra. 

2.2. A ESTRUTURA DE ASENTAMENTO 

2.2.1. A Vila de Noia 

As Directrices de Ordenación do Territorio consideran a Vila de Noia dentro do sistema urbano intermedio, o cal estaría  
formado por núcleos de poboación de pequeno e mediano tamaño nun segundo chanzo tras o primeiro nivel que 
conforman as sete cidades ou grandes áreas urbanas galegas. 
O papel da Vila de Noia no contexto da Ría de Muros e Noia é determinante para acadar o pretendido equilibrio 
territorial. Así o entenden as DOT e así o entende o Plan consonte a análise expresada no apartado de información. 
A Vila de Noia constitúese como núcleo urbano cabeceira con asunción de funcións que exceden claramente da 
vocación municipal, con elementos característicos e identitarios que a fan merecente da responsabilidade atribuída. 
Estes elementos clave poden expresarse sinteticamente nas liñas seguintes: 

 Enclave xeográfico estratéxico no contexto da Ría e dos eixos de comunicación costeira (norte-sur) e co interior 
(Santiago de Compostela), mediante modernas infraestruturas viarias. 

 Enclave natural de gran valor, orixe da cidade medieval. 

 Forte carga histórica, con importante pegada identificable na estrutura urbana medieval e un numeroso e valioso 
legado patrimonial e monumental. Vinculación histórica con Compostela. 

 Estrutura urbana densa, compacta e complexa, con función principal residencial (máis de 8.000 habitantes) e unha 
importante función comercial e de prestación de servizos públicos a nivel supramunicipal. 
Mesmo a Vila de Noia continúa a desempeñar unha forte actividade no sector primario, cun continxente poboacional 
adicado ao marisqueo. 

A Vila de Noia asume entón un papel principal na estrutura territorial do Concello e da súa contorna con capacidade 
para contribuír ao desenvolvemento sostible e ao equilibrio do territorio. Mais as bondades desta Vila deben 
confrontarse cos seus vicios ou defectos cara o refortalecemento e proxección futura, reconducindo tendencias non 
desexadas e propoñendo determinacións que garantan a súa continuidade. 
A problemática do núcleo explícase mellor en atención aos diferentes tipos de problemas, identificados no mallado 
urbano: 
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• De orden morfolóxico 
As edificacións e os conxuntos edificados que conforman os cuarteiróns son parte definitoria da trama urbana e, 
polo tanto, da imaxe resultante da cidade. A problemática xurdiu no momento en que as novas tipoloxías 
edificatorias de bloques de vivenda colectiva en altura ou edificacións industriais se incorporaron ao mallado 
preexistente substituíndo edificacións tradicionais ou simplemente enclavándose no medio rural sen a 
correspondente transformación doutros elementos da trama como a estrutura viaria o parcelaria. 
Este fenómeno iniciouse na década dos anos 60 do pasado século e tivo a súa propia expresión en resposta as 
determinacións dos plans anteriores, o do ano 1974 e as NN.SS. de 1990. 
O resultado apréciase na transformación pouco respectuosa dos mallados históricos e de orixe rural, mesmo na 
expansión da cidade. 
Obsérvanse na Vila de Noia irregularidades na conformación das alturas dos edificios, con alturas excesivas 
nalgúns puntos da trama que conforman liñas de cornixa irregulares, rúas sombrías, aparición de muros 
medianeiros, acoso sobre edificacións históricas ou tradicionais, etc. 
Por outra banda, apréciase a existencia de tipoloxía de vivenda colectiva formando patios de cuarteirón con 
excesivo fondo edificado co resultado da aparición de vivendas que non teñen luz á rúa, mais unicamente a ditos 
patios. 

• Relacionados coa estrutura viaria 
A Vila de Noia incorpora na súa trama urbana a herdanza dunha estrutura viaria histórica que responde a un 
esquema converxente ou radial cun foco no centro principal na cidade medieval. A este esquema sucedéronlle 
pequenos arranxos ou complementos  na etapa decimonónica e, xa na era contemporánea, entramados urbanos en 
malla ou cuadrícula.  
A problemática que presenta a estrutura viaria no que atinxe á trama urbana ten explicación nos seguintes 
conceptos: 

 Ausencia dunha traza concéntrica ou perimetral que atenúe os efectos de conxestión característicos da 
converxencia na cidade medieval. 

 A evolución: camiño histórico – estrada – travesía urbana, constitúe un problema común das nosas cidades en 
tanto que o crecemento urbano contemporáneo atopou acomodo nestes eixos principais anulando a capacidade 
dos mesmos. 

 A fragmentación da Vila de Noia en tres ámbitos afastados polos esteiros dos ríos Traba e Tállara atribúe á 
estrutura viaria unha grande responsabilidade cara á integración urbana, mais esta problemática non ten doada 
solución, coñecidos os condicionantes ambientais. 

 O crecemento urbano que emprega como soporte fundamental as trazas da estrutura viaria antiga ou rural sen a 
correspondente recualificación obsérvase nas zonas de bordo urbano. O problema é grave nos casos da 
conformación de edificación que responde a estruturas morfolóxicas de alta densidade. 
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• Relacionados coa falta de acabado ou calidade da urbanización 
A Vila de Noia experimentou a súa expansión urbana nun momento no que a esixencia no estándar de calidade da 
urbanización estaba por baixo das do momento actual, mais cabe entender as dificultades para abordar dende a 
administración local a renovación da urbanización. 
Nalgunhas áreas da Vila que foran urbanizadas fai décadas obsérvanse problemas de calidade da urbanización e 
de acabado, co mobiliario urbano, co deseño do espazo viario no que atinxe á distribución e dimensionado de 
beirarrúas, aparcamento e calzada, etc. 
Nalgúns casos incúmprese as esixencias recentes en materia de accesibilidade e supresión de barreiras, mesmo e 
bastante xeneralizada a ausencia de arborado na rúa xa que o espazo destinado ao coche ocupa unha porción moi 
elevada da sección viaria. O resultado é, tanto funcional como de imaxe urbana, dura e pouco afable do espazo 
público. 

• Relativo aos usos e funcións urbanas 
A Vila de Noia asume no contexto subrexional unha importante función residencial, produtiva e de servizo público. 
Ditas funcións deixan a súa pegada na morfoloxía urbana e concrétanse nos diferentes mallados que foron 
analizados nos documentos gráficos da Información do Plan. 
Dende o Plan considérase positivo a complexidade no desenvolvemento das funcións urbanas, a 
complementariedade e o enriquecemento de usos e actividade, mais considérase unha debilidade a ausencia de 
usos necesarios, a incompatibilidade entre usos próximos ou mesmo cando certas actividades tense desenvolvido 
dun xeito inadecuado no entramado urbano ou dun xeito agresivo en relación ao ambiente. Baixo este enfoque 
atopamos en Noia as seguintes debilidades: 

 Baixa representación da actividade e instalacións hostaleiras tendo en conta o gran potencial da Vila en relación 
ao seu patrimonio histórico e monumental, mesmo os lazos de complementariedade con Compostela. 

 Na última década produciuse en Noia unha especie de reconversión no subsector comercial da alimentación, coa 
implantación de súpeto de varias “grandes superficies”; mais cómpre recoñecer a inadecuada inserción no 
entramado urbano, non preparado para asumir dita especificidade. 
Os principais problemas que xeran estas implantacións son de orden morfolóxico e relacionadas coa 
comunicación e os fluxos de tráfico, dado que todos eles localízanse na zona norte da Vila, nos distritos de Barro 
e Calvario. 

 A prestación de servizo público da Vila ten unha dimensión supramunicipal o que explica a alta concentración de 
equipamentos e a súa forte presenza materializada nunha forte ocupación de solo. 
Algúns destes equipamentos presentan problemáticas similares ás das grandes superficies comerciais en tanto 
que se posicionaron dun xeito inapropiado no entramado urbano e afectan directamente á variable da mobilidade. 

 En relación aos espazos para o esparexemento da poboación; espazos libres, parques, prazas e xardíns, 
obsérvase como problema fundamental da Vila a insuficiencia en termos cuantitativos consonte o grao de 
densidade poboacional do núcleo. Mais as posibilidades de habilitar novos espazos amósase dificultosa por mor 
do condicionado da trama urbana. 
A problemática agrávase dado que o principal espazo público (o recheo de Labarta) sitúase na meirande parte en 
terreos de dominio público marítimo terrestre adscritos á infraestrutura portuaria transferidos á Comunidade 
Autónoma. 
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• Problemas relacionados coa definición do bordo urbano 
O entramado urbano nas súas zonas de bordo presenta en xeral unha problemática característica de indefinición ou 
nalgúns casos de inadecuada definición. Dita problemática varia consonte as características e calidades do solo que 
fai de contacto co medio urbano, a saber: 

 O bordo urbano en contacto co mar ou cos canles, onde a problemática se observa na invasión do dominio 
público marítimo terrestre ou zonas máis inmediatas a ribeira comprometendo o tránsito e deteriorando os 
elementos naturais que a conforman.  
Noutros casos obsérvase indefinicións por mor de baleiros ou áreas non consolidadas que esixen ao Plan a 
definición dunhas determinacións tendentes á mellora e recualificación deses terreos. 
Cómpre considerar a herdanza do período preindustrial que deixou en Noia unha forte pegada visible en 
edificacións, peiraos e instalacións relacionadas co mar ou a auga (salazóns, curtidurías, carpintarías, etc.), e que 
agora se atopan en estado de abandono ou desaparecidas. 

 Áreas de contacto con asentamentos de orixe rural, onde o crecemento urbano da Vila acadou os entramados 
dos núcleos rurais nun diálogo que as veces obsérvase pouco respectuoso cara a este últimos e onde a 
problemática responde ao expresado no primeiro apartado que fai referencia a motivos de orden morfolóxica dos 
elementos construídos da trama urbana. 

 Áreas de contacto co espazo agrícola, o cal vaise ocupando parello ao crecemento urbano e que deixa imaxes de 
falta de acabado urbano, transición inadecuada con aparición de patios ou fachadas traseiras pouco cualificadas 
que miran ao medio rural. 

A problemática expresada nos apartados anteriores atendendo aos diferentes temas ou motivos pódese expresar dun 
xeito localizado, mesmo cun maior grao de precisión, en atención á distribución espacial que se concreta no 
recoñecemento dos barrios ou distritos. Así, a problemática urbana de cada zona exprésase nos seguintes apartados. 

• Problemática do Distrito 1. Casco Histórico – Pedrachán – San Bernardo. Diagnose sobre o 
desenvolvemento e aplicación do Plan especial de protección do Casco Histórico de Noia. 
O Distrito 1 abrangue os terreos que comprenden a cidade histórica, englobando o ámbito ordenado polo Plan 
especial de protección, mesmo a franxa exterior a este que se desenvolve ao carón da estrada de Santiago, na 
marxe sur, ata o lugar de San Bernardo. 
A cidade histórica ten a súa problemática característica que non escapa doutras problemáticas noutras pequenas 
cidades de orixe medieval que experimentaron o desenvolvemento urbanístico ao seu redor, en décadas recentes. 
Dende un enfoque social e económico, a cidade histórica é un punto débil da cidade que precisa dunha atención 
especial. Alberga unha poboación avellentada con niveis de renda inferiores, a cal debe facer fronte á problemática 
da conservación do patrimonio histórico. 
Doutra banda, a fraxilidade do parque inmobiliario de orixe antiga precisa de investimento para acadar os fins 
perseguidos de axeitada conservación e posta en valor, e que son parte da determinación principal do Plan 
especial. 
O casco histórico mantense vivo por mor do seu continxente poboacional cifrado en 1.339 habitantes e pola 
existencia dun tecido comercial (pequeno comercio e establecementos de hostalería) e de pequenas empresas de 
servizos (oficinas) que, xunto aos equipamentos públicos municipais, conforman un centro de actividade. 
Na beira do río Traba, Malecón de Cadarso, sitúase o Mercado Municipal de Abastos, que ven reforzar, se cabe, a 
vocación de centro de actividade comercial. 
 

14 
 

2.
 D

EF
IN

IC
IÓ

N
 D

O
S 

EL
EM

EN
TO

S 
ES

TR
UT

UR
A

N
TE

S 
DO

 TE
RR

ITO
RI

O
 E

 A
 S

ÚA
 P

RO
BL

EM
Á

TIC
A

 

 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

 TOMO II.- MEMORIA XUSTIFICATIVA 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Todo elo, en conxunción con variables da morfoloxía urbana que xustifican o uso peonil dos rueiros e a ausencia de 
aparcamento, dificulta enormemente o uso e goce do casco histórico pola poboación “extramuros”. De aí que dende 
o Plan afírmase que a peor ameaza que se cerne sobre o casco histórico é a despoboación e falta de uso. 
Atención especial merece a zona de San Bernardo por canto quedou excluída do ámbito do Plan especial de 
protección e presenta certos valores históricos e ambientais que se están a perder dun xeito precipitado. 
O pequeno barrio de San Bernardo leva o nome da capela homónima situada na beira do Camiño de Santiago, e 
constitúe o principal referente no lugar. Hoxe atópase en estado de acoso por parte das construcións lindeiras, 
mesmo pola actual estrada de Santiago que soporta tráficos importantes de entrada e saída á cidade. 
O barrio de San Bernardo ten unha sinxela estrutura en rueiro ao carón da estrada e aínda conserva conxuntos 
edificados do século XIX, mais noutras zonas o deterioro é visible en tipoloxías residenciais e industriais pouco 
respectuosas. Mais aínda, o espazo traseiro, adicado a hortas e lindeiro co río Traba, atópase ocupado por 
edificacións industriais que degradan o ambiente, de gran potencial natural. Ditas edificacións industriais son a 
herdanza do período preindustrial con edificios alterados ou desaparecidos por substitución, adicados ás tarefas 
que precisaban da auga (curtidoiros) e que eran rexeitados pola cidade por motivos hixiénico-sanitarios. 
Para concluír este apartado adicado á problemática do Distrito 1, imos facer unha breve diagnose da aplicación e 
desenvolvemento do Plan especial de protección. 
O Plan especial de protección do Casco Histórico de Noia foi aprobado no ano 1998 coa determinación básica de 
pór fin ao deterioro do núcleo orixinal e establecer as pautas para a súa recuperación e posta en valor. 
As determinacións contidas no Plan, expresadas nos seus documentos gráficos e normativos, resúmense nas 
seguintes liñas de actuación: 

 Ordenación a nivel de planta, definindo aliñacións e fondos edificados para cada cuarteirón, mesmo a proposta 
de novos trazados viarios e reorganización e regulamentación do tráfico e uso do espazo viario. 

 Urbanización. Previsión de mellora dos elementos de urbanización, en redes de servizo e no espazo público cara 
a mellora e recualificación urbana 

 Edificación.Regulamentación da volumetría da edificación e proposta de altura de cornixa con expresión gráfica 
en alzado de cada cuarteirón. Catalogación de edificios de valor histórico e cultural con definición dos graos de 
protección e niveis de intervención. Regulamentación das condicións de edificación. 

 Delimitación de catro unidades de actuación para o desenvolvemento e xestión do solo cara a consolidar áreas 
de solo vacantes ou con problemática específica que implica obtención de dotacións públicas e remate urbano. 

Dende a data de aprobación do Plan especial ata hoxe as determinacións estanse cumprindo, se cabe, a un ritmo 
máis devagar do esperado por mor das dificultades antes mencionadas. 
Tras a análise da realidade urbana e tras a consulta cos técnicos municipais e demais responsables da xestión do 
Plan, cómpre salientas o seguinte: 

 O número de licenzas outorgadas dende o ano 2000 é constante durante todo o período, acadando o valor de 
437 licenzas de obra maior e 539 licenzas de obra menor, o cal é un signo inequívoco da lenta mais segura e 
positiva recuperación do patrimonio edificado. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(data 9/6/12) 

OBRAS MAIORES 7 11 9 7 10 10 68 71 53 53 69 60 9 

OBRAS MENORES 65 121 69 93 82 58 9 11 8 6 7 7 3 
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 As actuacións de recualificación do espazo público realizadas ata o momento valóranse positivamente. Entre elas 
pódense destacar a remodelación do Campo da Feira, a reurbanización e mellora da pavimentación de varias 
rúas e, como actuación exemplarizante, cabería mencionar, pola súa orixinalidade e sensibilidade, a recuperación 
do barrio de Pedrachán ou a restauración do Ponte do Traba. 

 No que atinxe ao desenvolvemento das unidades de actuación o xuízo é negativo, xa que non desenvolveu 
ningunha delas, aínda que a súa proposta considérase oportuna, polo que o fenómeno debe atribuírse á escasa 
cultura da xestión do solo. 

En conclusión, o actual Plan especial de protección considérase un documento de gran calidade cara aos 
obxectivos perseguidos que pode estender a súa vixencia ao amparo do Plan Xeral; o cal, en toda caso, promoverá 
as alteracións puntuais precisas e a necesaria adaptación ao novo contexto da lexislación urbanística. Dita 
adaptación afecta ao réxime do solo nos diferentes aspectos: 
- Ao réxime de fóra de ordenación contemplado no Plan especial, o cal debe acomodarse ao previsto no PXOM e á 

Lei 9/2002. 
- Ao réxime do solo urbano non consolidado. Cómpre adaptar a ordenación das unidades de actuación previstas 

ao réxime previsto na Lei 9/2002 adecuando o estándar de dotacións públicas, vivenda protexida e límites de 
edificabilidade consonte os artigos 46 e 47 la citada Lei. 

• Distritos da primeira expansión. Distrito 2 Calvario, Distrito 4 San Lázaro e Distrito 5 Campo de Noia-
Bergondo. 
Os distritos da primeira expansión comparten certas problemáticas en razón a súa posición orbital ao redor do 
Casco Histórico. Dita posición atopa resposta na singularidade física ou natural, propiciando o desenvolvemento 
urbano nas bocarribeiras do Traba e do Tállara. Desta realidade xurde un primeiro problema de illamento urbano ou 
de dificultades de relación entre os diferentes distritos por mor da existencia de dúas pontes que salvan as fronteiras 
naturais e que converten o Casco Histórico en encrucillada da comunicación. 
Por outra banda, os distritos da primeira expansión xurdiron baixo os principais eixos de comunicación da cidade 
histórica, atopando o acomodo necesario para o establecemento de estruturas urbanas densas. 
A existencia de entramados urbanos densos e compactos non é un problema en si mesmo, mais constitúe un feito 
desexable cara a sostibilidade do medio urbano baseada na existencia dunha masa social que concentre a 
actividade e optimiza os recursos. 
Pero no caso dos distritos da primeira expansión obsérvase un desenvolvemento urbano baixo patróns negativos 
que impediron a aparición de espazos públicos capaces de atenuar o exceso de densidade edificatoria. Dito doutro 
modo, a estrutura urbana dos distritos da primeira expansión adoece de espazos libres públicos e dunha rede viaria 
suficientemente dimensionada e xerarquizada. 
Común aos tres distritos obsérvase o problema de consolidación da trama urbana, coa existencia de espazos 
baleiros, espazos degradados e espazos que acollen na actualidade usos e tipoloxías non acordes ao contexto 
morfotipolóxico. Son áreas de solo susceptibles de remate e recualificación urbana. 
En relación aos bordos urbanos, obsérvanse problemáticas comúns que afectan ás zonas de contacto co litoral e os 
canles e cos asentamentos rurais da periferia., mais coas seguintes singularidades: 

 O Distrito 2 Calvario, presenta un bordo litoral consolidado que linda co espazo portuario do recheo de Labarta, 
actualmente cumprindo as funcións de parque público e paseo marítimo. 
A problemática nesta zona non se recoñece no remate formal, considerado positivo, se non nas disfuncións 
existentes na delimitación do dominio público marítimo terrestre en relación á realidade construída así como nas 
incertezas derivadas das posibles actuacións no espazo portuario por administracións alleas ao concello e que 
escapan da competencia do presente Plan Xeral. 
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En relación ao bordo interior, o Distrito 2 atopa, no lugar de Outonil, un problema de indefinición e de 
consolidación importante que pon en evidencia a debilidade coa que o solo urbano avanza cara o antigo espazo 
agrícola deixando unha traseira sen cualificar e residual. 

 O Distrito 4 San Lázaro, presenta un longo bordo marítimo que vai dende a ponte peonil no Río Traba ata o 
recheo do Estadio. 
Un primeiro tramo o constitúe a fachada marítima do Malecón de San Lázaro, consolidado por edificacións de 
bloques de vivenda colectiva de dous, tres, catro e ata nove plantas nalgún caso. A problemática deste primeiro 
tramo deriva da afección da servidume de protección de costas na totalidade dos cuarteiróns do fronte marítimo. 
Este feito condiciona a maneira de ocupar os soares que aínda están baleiros xa que é de aplicación a 
disposición transitoria 3ª da Ley de Costas na procura de acadar a homoxeneización da fachada marítima. 
O segundo tramo do fronte costeiro abrangue a parte sur do Distrito, nos terreos comprendidos dende o recheo 
do Estadio ata a Avda. da Arxentina. Neste tramo evidénciase a falta de acabado da trama urbana visible nas 
traseiras do cuarteirón aberto que dá fronte a Avda. da Arxentina.. 
O bordo interior do Distrito entra en relación cos asentamentos rurais de Monte do Bolo e Loureiro onde a 
problemática volve a ser de orde morfotipoloxica, en espacial, no cuarteirón conformado polas rúas Uruguai, 
Costa do Santo e Avda. de Arxentina onde as previsións do planeamento anterior, que permitiu edificacións de 
vivenda colectiva, teña mal acomodo na estrutura rural preexistente. 

 Distrito 5. Campo de Noia - Bergondo.  
Como a denominación indica, o Distrito 5 componse de dúas zonas claramente diferenciadas, a zona inmediata á 
Ponte denominada Campo de Noia ou Campo das Rodas e outra ao sur denominada Bergondo. 
A primeira presenta unha estrutura urbana de orixe decimonónica cunha problemática derivada da propia 
antigüidade, do seu valor histórico, da súa actual dinámica de degradación e da necesidade de abordar unha 
ordenación especial de protección. 
A zona de Bergondo, de desenvolvemento máis recente, caracterízase pola concentración de equipamentos 
(dúas residencias e dous colexios) nun entramado residencial, o que ven provocar problemas relacionados coa 
accesibilidade, a concentración de tráfico e problemas de aparcamento. 
En relación aos bordos, o Distrito 5 presenta diferentes problemas de encontro. 
Por unha banda, advírtese o bordo fluvial na bocarribeira do río Vilaboa, ocupado na actualidade por edificacións 
de tipoloxía industrial que danan o medio natural e impiden a relación co dito bordo. Xa no mar, dende a Chaínza 
ata a finca da Casa Valverde, o núcleo orixinal de Campo das Rodas e os cuarteiróns da traza decimonónica 
presentan a súa singular relación co litoral en forma de traseiras e hortas, o que pon en evidencia que neste 
Distrito non atopamos un fronte ou fachada marítima, se non un espazo privado de transición menos definido, 
menos duro que nos veciños de San Lázaro e Casco Histórico. 

• A problemática do Distrito 3. Barro. 
O Distrito de Barro constitúe a zona urbana da parroquia de Santa Cristina de Barro. Contén no seu interior o núcleo 
orixinal do Cruceiro de Barro sobre o cal o Plan lle outorga o réxime de núcleo rural. 
O principal problema do Distrito de Barro é de orde estrutural, resultado da disfunción entre os elementos 
compoñedores da estrutura rural orixinal e o desenvolvemento urbano que atopou mal acomodo en dita estrutura. 
Mais, como agravante ao problema, obsérvase a traza rectilínea da estrada AC-550 que exerce a tensión en 
dirección norte. 
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Deste xeito, o Distrito de Barro configurouse a partir dos núcleo orixinais, mediante o crecemento sobre a estrutura 
viaria e parcelaria rural, deixando hortas carentes de acceso, resultando a alternancia de agrupacións lineais de 
vivenda e baleiros.  
No eixo da estrada de Fisterra o problema foi agravando polas previsións do planeamento anterior que propiciaba a 
mera substitución ou edificación directa en tipoloxía de vivenda colectiva de baixo e dous plantas, conformando un 
corredor de alta densidade. 
O Distrito ten ademais algunha curiosidade como é o caso do recente centro comercial situado na zona norte, o cal 
tivo que desprazar a traza do canle do Rego de Porto para buscar acomodo en razón das súas grandes 
proporcións, fóra de escala no contexto residencial e natural existente. 
Mesmo o citado centro comercial non resolveu dun xeito adecuado as conexións viarias coa estrada autonómica, o 
que está a causar problemas de circulación no encontro coa estrada que leva á Barquiña. 
En relación aos seus confíns, o Distrito presenta tres tipos de bordos: un bordo litoral, un bordo co espazo agrícola 
da bocarribeira do Rego do Porto e uns bordos cos asentamentos rurais do Cruceiro de Barro, A Igrexa, A Loxe e 
Xilvir; con cadansúa problemática.  
O bordo coa ribeira do mar abrangue dende o Río do Porto ata o límite co Distrito de Calvario e caracterízase pola 
súa indefinición, resultado da mestura dos restos do antigo espazo agrícola que chegaba ata o mar, dos predios do 
pasado preindustrial, da recente colonización por vivendas unifamiliares e de elementos singulares e illados de 
recente implantación como o hotel “Park” na bocarribeira do Río do Porto, da nave da E.D.A.R. e outra nave de 
distribución. 
De recente construción é o paseo marítimo e o parque público do recheo portuario, que abrangue dende Punta 
Abruñeiras ata o Malecón de Labarta, xa no Distrito de Calvario, na procura precisamente de acadar a pretendida 
recualificación da costa, mais a problemática neste caso trasládase aos terreos lindeiros entre este espazo público e 
as áreas consolidadas do Cruceiro de Barro. 
Outros problemas relacionados cos bordos son os localizados nos terreos de transición entre os desenvolvementos 
residenciais recentes de estrutura lineal ao carón da estrada AC-550 e a estrada de Barro e os núcleos históricos do 
Cruceiro de Barro, A Igrexa, A Loxe e Xilvir por canto que constitúen residuos do antigo espazo agrícola e hoxe 
están atrapados no medio urbano. O planeamento anterior xa lles dera o tratamento de solo urbano propiciando a 
transformación edificatoria sobre a estrutura viaria e parcelaria existente, o que está a crear problemas de desorde 
urbano e precariedade na transformación da trama urbana. 
Exemplos deste proceso obsérvanse na zona da Carcasia, Sameiro, mesmo ao longo da estrada de Fisterra. 

2.2.2. O asentamento perirubano de orixe rural 

No Documento informativo da análise do modelo de asentamento, recoñecíase a existencia dun conxunto de 
asentamentos de orixe rural de calidade periurbana, diferenciados do resto dos asentamentos rurais do concello en 
razón aos seus vínculos funcionais coa Vila de Noia e as relacións de interdependencia acadadas en tempos recentes. 
Compoñen o conxunto de asentamentos periurbanos os núcleo complexos de Orro, A Barquiña, Igrexario de Barro, A 
Rasa, Ponte do Traba-San Breixo-Argote, Argalo e Obre, os cales teñen en común o xerme do asentamento histórico 
de forte raigame agrícola e mariñeira, e unha expansión no século XX sobre o soporte da estrutura agrícola. Nas 
últimas décadas algunhas zonas acadarán importante desenvolvemento residencial, caso da parroquia de Obre ou 
mesmo Barro. 
En conxunto esta forma de asentamento acada un total de case 2.000 vivendas unifamiliares e un continxente 
poboacional de máis de 5.000 habitantes, o que supón a terceira parte da poboación total do concello. 
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As relacións funcionais ou de interdependencia maniféstanse claramente na función residencial e, dun xeito 
complementario, nas funcións de servizos materializadas en equipamentos e infraestruturas comprendidas na 
totalidade da área urbana e periurbana. 
Aínda que dende o Plan se considera que o asentamento periurbano xoga un papel fundamental no mantemento do 
estatus da Vila de Noia, no contexto territorial da rexión cómpre advertir das debilidades do sistema en relación aos 
estándares de calidade e de equilibrio territorial. 
Así, o principal elemento de debilidade do sistema periurbano constitúeno o alto grao de ocupación do solo en relación 
á densidade edificatoria, feito diverxente cos obxectivos actuais de sustentabilidade que tentan polo modelo de 
asentamento compacto. Certamente este é un sistema consumidor de recursos (recurso solo, recursos enerxéticos, ...) 
e dependente da mobilidade. É, polo tanto, un sistema que precisa ser acoutado e controlado cara ser máis eficiente. 
Por outra banda, é un sistema que, pola súa propia estrutura, podería comprometer a eficacia e os valores doutros 
elementos que compoñen a estrutura territorial tales como as infraestruturas viarias e de servizos, o medio natural 
(costeiro, hídrico, etc.), mesmo os valores culturais e patrimoniais. 
A influencia urbana e os patróns de crecemento baixo estándares de urbanización propiamente urbanos constitúen 
unha ameaza respecto ás estruturas de asentamento históricas co perigo de perda dos valores tradicionais que teñen 
expresión no entramado viario, na estrutura parcelaria e na calidade da edificación tradicional ou vernácula. 
A ruptura dos lazos de dependencia entre a poboación e o medio rural circundante está a provocar unha nova forma 
de relación co entorno, o que está a mudar as paisaxes do litoral. 
O Plan de Ordenación do Litoral inclúe nas súas determinacións a consideración de Núcleo de Identidade do Litoral 
aos asentamentos da Barquiña (Barro) e A Igrexa (Obre) polas súas vinculacións (mellor pasadas que presentes) ao 
mar e as actividades mariñeiras, e pon de relevo, no caso da unidade da paisaxe de Barro, a conveniencia da 
recualificación. 

2.2.3. Os asentamentos no medio rural 
O terceiro chanzo na estrutura de asentamento residencial do concello noiés componse polos asentamentos 
característicos do medio rural que, pola súa situación afastada do medio urbano, aínda presenta certas vinculacións co 
medio rural; se ben, esta é unha afirmación que cómpre matizar. 
A parroquia de Roo, con cerca de 500 habitantes, reúne os asentamentos con máis acusada ruralidade. Mesmo 
existen contrastes dentro desta extensa parroquia por mor das condicións xeográficas variables. Así, no extremo 
nordés da parroquia e do concello atópanse dous pequenos asentamentos, Vilardante e Vilafabeiro que, pola súa 
altitude e situación interior presentan vinculación ao medio a través da actividade gandeira. Son dous núcleos que 
contribúen ao mantemento da actividade rural e, polo tanto, asumen funcións produtoras e de mantemento da paisaxe 
rural. 
A zona media da parroquia acolle a núcleos rurais que hoxe perderon as vinculacións co medio como fonte de 
sustento mais mantéñense cunha poboación avellentada ocupada nas labores agrícolas de complemento nas 
economías familiares. 
O espazo agrícola destes núcleos presenta abandono debido á perda de actividade baixo a ameaza da perda 
definitiva, mais reversible, de terras de cultivo estruturadas en socalcos ou ribazos de gran valor histórico e ambiental. 
Dentro deste grupo de asentamentos que engloba Nimo, Pastoriza, Paradelo, Muíño, Vilaverde, Liñaio, etc. destaca a 
función integradora e de prestación de servizo do núcleo cabeceira do Igrexario de Roo, onde se concentran as 
principais dotacións da parroquia. 
E xa nas cotas máis baixas, o núcleo de Castro Lampreeiro que leva o nome da actividade ancestral da pesca da 
lamprea no Tambre, hoxe en proceso de recuperación experimental, e o núcleo de Ponte Nafonso, de forte vinculación 
histórica xurdido ao carón da ponte de orixe medieval nun punto estratéxico no contexto das rutas antigas. 
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O Plan de Ordenación do Litoral considera o asentamento de Ponte Nafonso como Núcleo de Identidade do Litoral. 
A parroquia de Argalo aglutina un conxunto de asentamentos con diferente grao de ruralidade. Aqueles situados nas 
bocarribeiras dos ríos Vilaboa e Tállara participan en maior grao das funcións urbanas, algúns deles como Argote ou 
Valbargos forman parte xa dos núcleos complexos da periferia urbana. Mais os asentamentos estruturados no val do 
Vilaboa, Beiro, Piñeiro, A Igrexa, Figueira, Canaval, Becollo, presentan aínda certas funcións produtivas e son 
garantes, de momento, do mantemento do medio rural. 
Mesmo no caso da parroquia de Roo, a debilidade que presenta este nivel de asentamento é a dinámica demográfica 
á baixa coa ameaza da despoboación ou o cese das actividades rurais. 
A parroquia de Boa, a máis occidental do concello e cos seus asentamentos situados nas abas do Monte San Lois 
abertas á Ría de Muros, caracterízase polas súas calidades ribeiráns. O núcleo de Taramancos, mesmo o conxunto de 
asentamentos que conforman o núcleo de Boa (O Vilar, O Sino, Redondelo, Meruso, O Rial, ...) ten exercidas 
historicamente funcións produtivas vinculadas ao mar e a terra. O núcleo de Taramancos máis relacionado co areal de 
Testa e a produción marisqueira e o núcleo de Boa vinculado, por proximidades, ao ancoradoiro da praia de Boa e o 
portiño de Punta Cabalo, xa no Concello de Porto do Son. Cómpre sinalar ao fío do anterior que a parroquia de Boa 
ten establecidas relacións funcionais co veciño Concello e sobre todo coa Vila de Portosín a través da estrada 
autonómica AC-550. De feito na última década, e tras a construción do porto ou mariña deportiva, único referente na 
Ría, as funcións terciarias, e en particular o turismo, estase a observar como actividade emerxente na zona. 

2.2.4. Enclaves empresariais. Augalevada e A Torriña 

Os enclaves empresariais de Augalevada e A Torriña considéranse pezas fundamentais da estrutura territorial de Noia 
por canto exercen funcións produtivas, unha forma de asentamento específico que por motivos de orden ambiental e 
funcional precisan do confinamento. 
O Polígono Industrial de Augalevada leva unha década en funcionamento e ten unha capacidade para unhas trinta e 
cinco parcelas de tamaño medio adecuadas ao tipo de pequena ou mediana empresa, características do tecido 
empresarial a nivel local ou comercial. Actualmente o Polígono atópase consolidado en máis das tres cartas partes da 
capacidade total. 
A súa inserción territorial pódese considerar correcta tendo en conta as dificultades que o territorio municipal presenta 
para acoller este tipo de implantación por mor das afeccións na paisaxe e en especial na integración topográfica. 
Por outra banda, o parque empresarial sérvese eficazmente da rede viaria estruturante a nivel subrexional ao se situar 
ao carón da primeira variante de Noia, a estrada AC-543, o que garante un bo funcionamento no contexto das 
relacións dentro da comarca e da provincia. 
A debilidade que presenta dito enclave empresarial non é outra que a súa reducida extensión superficial, 7,8 Has, 
claramente insuficiente para as necesidades de Noia, mais ao problema de cantidade engadímoslle o da calidade, pois 
advírtese da rixidez da estrutura interna (viaria e parcelaria) que só permite un tipo moi específico de edificación, a cal 
está a piques de se esgotar. 
O asentamento empresarial de A Torriña ten unha orixe espontánea a partir dos anos oitenta, momento no que 
xurdiron edificacións de tipo comercial e de almacenaxe ao carón da estrada de Padrón. 
Actualmente contabilízanse cinco enclaves formando un continuo máis unha sexta edificación descolgada, na Toxeira, 
xa fóra do ámbito proposto. 
Aínda que a importancia deste ámbito non acada a do Polígono de Augalevada tense en conta como pequeno polo 
centrador de actividade económica, mais adoece dun grao de cualificación aceptable, precisando o reforzo nos 
estándares de urbanización e a mellora das condicións de acceso e da súa trama viaria. 
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2.3. O SISTEMA DE DOTACIÓNS E INFRAESTRUTURAS 

2.3.1. Equipamentos e espazos libres públicos 

O conxunto de equipamentos e instalacións que prestan un servizo ou atención á poboación así como os espazos 
libres públicos destinados a parques, prazas ou xardíns para o esparexemento da poboación, constitúen un dos 
elementos da estrutura territorial e urbana máis importantes para acadar niveis de calidade de vida e de cohesión 
social da cidadanía. 
A rede de equipamentos públicos de Noia considerados integrantes da estrutura xeral territorial municipal, ou mesmo 
supramunicipal, está formada pola seguinte relación: 

 De tipo administrativo, xurídico e da seguridade, 
- Casa cuartel da Garda Civil 
- Instalacións de Protección Civil 
- Casa do Concello 
- Sede da Concellería de Cultura 
- Sede dos Xulgados 
- Sede do Centro Comarcal 
- Capitanía Marítima 

 Mercado de abastos 

 De tipo deportivo, 
- Piscinas municipais 
- Pavillón polideportivo Alonso Rodríguez 
- Pavillón polideportivo en Labarta 
- Complexo deportivo de San Lázaro (Estadio) 
- Campo de fútbol de Roo 

 De tipo sanitario e asistencia, 
- Cemiterio municipal 
- Centro de saúde 

 De tipo educativo, 
- C.E.I.P. Alexandre Rodríguez Cadarso 
- C.E.I.P. Felipe de Castro 
- I.E.S. Campo de San Alberto 
- I.E.S. Virxe do Mar 
- Conservatorio de música Federico Paz Carbajal 

 De tipo social e cultural, 
- Casa da xuventude 
- Teatro Coliseo Noela 
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O resto dos equipamentos recoñecidos no listado de equipamentos da documentación informativa non se consideran 
integrantes da estrutura básica territorial en virtude do seu alcance ou cobertura local ou por ser de titularidade 
privada. 
O xuízo que dende o Plan se fai é positivo, en tanto que a rede dotacional da relación anterior dá cobertura a 
poboación municipal e mesmo algúns equipamentos asumen un papel comarcal ou supraminicipal en base ás políticas 
sectoriais que organizan a prestación de servizos dende a competencia autonómica. 
Mais cómpre facer unha reflexión sobre as debilidades que presenta o sistema e as posibilidades que xorden dende o 
Plan para reforzar o papel de Noia no Sistema Urbano intermedio, 

• As Directrices de Ordenación do Territorio recoñecen a importancia da Vila de Noia para o fortalecemento do 
sistema de asentamentos do espazo territorial da Ría. Neste senso suxiren o reforzo da rede dotacional e a oferta 
terciaria como complemento a novas formas de dinamización económica vinculadas ao mar e ao turismo. 

• En relación ao espazo urbano da Vila de Noia e ao periférico, advírtense as seguintes feblezas e disfuncións, 
- En materia sanitaria e asistencial cómpre resolver o problema específico do Centro de Saúde o cal se sitúa dun 

xeito precario no inmoble da Casa do Mar, en San Lázaro, precisando dunha nova ubicación en terreo público e 
suficiente para atender a nova demanda.  
Aínda que o concello conta cunha rede de cemiterios parroquiais vinculados á igrexa católica, o Concello debe 
asumir a prestación pública en materia funerario-sanitaria. Para isto sería preciso aumentar a capacidade do 
cemiterio municipal do Páramo. 
A asistencia ás persoas maiores resólvese na actualidade a través de entidades privadas. Aínda que existen 
prazas concertadas coa administración pública, cómpre decidir sobre a conveniencia da asunción pública neste 
servizo. 
Advírtese da problemática específica que ten as instalacións da Cruz Vermella situadas na Chainza (Obre), xa 
que se enclavan sobre un recheo en dominio público marítimo-terrestre. O Plan debe abordar a reubicación 
destas instalacións. 

- En materia deportiva, cómpre pór a atención sobre a problemática do Estadio de San Lázaro, o cal se ubica en 
terreos de dominio público marítimo-terrestre en réxime de concesión. Dita concesión foi renovada recentemente 
e terá unha vixencia ata o ano 2027. 
E boa cousa que o Plan faga a reflexión sobre a necesidade de reubicar as instalacións deportivas de San 
Lázaro, e nun futuro acometer a rexeneración ambiental do recheo no esteiro do Tállara. 
Con independencia do anterior, as necesidades de Noia en materia deportiva poden concretarse no aumento de 
campos deportivos e de adestramento en cantidade e calidade suficiente. 

- Noia conta cunhas instalacións cubertas para a práctica da natación, mais obsérvase a posibilidade de ampliar a 
capacidade actual con piscinas descubertas tendo en conta que o concello sitúase nun contexto de microclima 
ribeirán nas Rías Baixas galegas. 

- En materia social e cultural, a rede principal de centros sociais ou edificio culturais concéntranse no centro 
urbano. Nun segundo chanzo existe unha rede de pequenos centros sociais que cobren as demandas locais dos 
asentamentos periurbanos. 
Neste senso bótase en falta unha instalación socio-cultural de referencia territorial no espazo da Ría. Trataríase 
dun centro multifuncional e polivalente con capacidade de exposición, reunión e aforo cara a actividades 
relacionadas coa cultura, eventos ou congresos, coa mirada posta na propia área de influencia de Noia mais 
como complemento ou relación con Compostela en base aos seus lazos históricos. 
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Por outra banda, Noia pode aspirar a reforzar a súa oferta cultural fundamentada no seu patrimonio histórico e 
cultural, tanto material como inmaterial, que pode ser enxalzado e valorizado. A pouco que se rasque no pasado, 
aflora unha cultura xenuína relacionada co mar e as súas actividades, cos procesos preindustriais que precisan 
ou dependen da auga (batans, curtidurías, conserveiras, estaleiros, etc.). 
No mundo literario, Noia conta cunha cultura editorial reseñable, albergando na actualidade dúas imprentas-
editoriais na parroquia de Obre. 
E por último, a herdanza do medievo no que cabe resaltar a existencia en Noia da maior colección de laudas 
gremiais de toda Europa. 
A conxunción desa herdanza cultural coa recuperación do patrimonio construído constitúe un potencial que debe 
ser tido en conta na procura dos obxectivos de excelencia e de mellora do noso medio. 

No que atinxe á rede de espazos libres públicos, a mera definición da súa estrutura resulta dificultosa por mor da 
precariedade en termos de cantidade e calidade, mesmo disfuncións que vanse advertir de seguido. 
O principal espazo libre que posúe a Vila de Noia e o conxunto formado polas seguintes prazas e xardíns, 

 Xardíns do Campo da feira 
 Xardíns (Alameda) de Felipe de Castro 
 Praza das Angustias 

conformadoras dun grande espazo urbano de calidade cunha gran carga cultural no contexto histórico da Vila. 
Outro grande e importante espazo libre que cumpre funcións recreativas constitúeno o parque e paseo marítimo do 
recheo portuario de Labarta, mais unicamente pódese considerar integrante da estrutura básica dos espazos libres a 
parte non adscrita a Portos de Galicia. Elo supón que a ordenación e cualificación de dito espazo de dominio público 
marítimo-terrestre dependerá da ordenación especial que no seu momento elabore a administración competente no 
contexto do Sistema Xeral Portuario. 
En circunstancia similar atópase o parque do paseo marítimo que rodea o Estadio de San Lázaro por canto constitúen 
terreos gañados ao mar, mais neste caso, a outorgarción en concesión ata o ano 2027 posibilita a integración na 
estrutura xeral territorial. 
Outros espazos menores que integran a rede xeral son a Praza do Tapal, no Casco Histórico, e a Área Recreativa do 
Monte do Bolo, ámbolos dous inseridos no tramado urbano. 
E dun xeito deslocalizado atopamos as áreas recreativas do Miradoiro da San Lois, do entorno do cemiterio municipal 
do Páramo e a existente en Ponte Nafonso, esta última afectada en parte polo dominio público marítimo-terrestre. 
Como se desprende da táboa resumo, a estrutura básica de espazos libres públicos acada unha extensión superficial 
total de 59.513 m², claramente insuficiente para a cobertura e necesidade actual. 
Tendo en conta que na actualidade existen en Noia unhas 8.012 vivendas, cunha estimación de 961.440 m² 
edificables, o estándar aplicable de sistema xeral (15 m² de espazo libre por cada 100 m² edificables) daría como 
resultado unha cantidade de máis de 144.216 m² de solo para espazos libres. 

TÁBOA DE ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS 
NOME m² 
ÁREA RECREATIVA "COVA DA MOURA" 3.916 
MIRADOR DE SAN LOIS 14.882 
PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO MARQUÉS 3.174 
CAMPO DA FEIRA 4.440 
XARDÍNS FELIPE DE CASTRO (ALAMEDA) 11.282 
PRAZA DAS ANGUSTIAS 1.343 
PASEO MARÍTIMO DE SAN LÁZARO 13.254 
PRAZA DO TAPAL 1.201 
ÁREA RECREATIVA MONTE DO BOLO (EXISTENTE) 2.730 
ÁREA RECREATIVA (I) PONTE NAFONSO 3.291 
 59.513 
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2.3.2. A infraestrutura viaria 

O territorio municipal de Noia atópase inserido na estrutura de comunicación viaria a nivel da Rexión e noutras 
escalas menores de orden comarcal, da unidade da Ría e mesmo subrexional (contexto das Rías Baixas). Isto quere 
dicir que a infraestrutura viaria básica que afecta ao Concello componse dun conxunto de viais de distinta xerarquía e 
calidade técnica que teñen orixe-destino na Vila de Noia en relación á comunicación desta co exterior, ou mesmo 
viais que percorren ou atravesan o territorio municipal no contexto das rutas de comunicación da Rexión, motivado 
estas últimas pola condición de Noia como territorio obrigado de paso dada a súa situación xeográfica ao fondo da 
Ría. 
Forman parte da estrutura viaria fundamental os seguintes viais e estradas convencionais: 

DESIGNACIÓN ITINERARIO TITULARIDADE CATEGORÍA 
CG-1.5 BRION (AG-56) – NOIA (AC-549) AUTONÓMICA V.A.C. 

AC-550 CEE – RIBEIRA AUTONÓMICA REDE PRIMARIA BÁSICA 

AC-543 VIDÁN (ROTONDA DE BRANDÍA) – NOIA (AC-550) AUTONÓMICA REDE PRIMARIA BÁSICA 

AC-311 NOIA (AC-543) – NOIA (AC-550) AUTONÓMICA REDE PRIMARIA 
COMPLEMENTARIA 

AC-308 AUGASANTAS – NOIA (AC-311) AUTONÓMICA REDE SECUNDARIA 

AC-196 NOIA (AC-550) – PONTENAFONSO– AC-550 AUTONÓMICA REDE SECUNDARIA 

AC-310 NOIA (AC-550) – PORTO DE NOIA AUTONÓMICA REDE SECUNDARIA 

AC-549 ORRO (CG 1.5) – TARAMANCOS (AC 550) AUTONÓMICA VARIANTE 

DP-1105 NOIA – BOIRO (CABO DE CRUZ) PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-1104 BOIRO – PONTE DE S. FRANCISCO (DP-1105) PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-4202 O COUTO – ALDEAGRANDE  (LOUSAME) PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-5701 IGREXA DE ROO (DP-5702) – PONTENAFONSO (AC-196) PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-5702 A FIALLA (AC-311) – STA. Mª DE ROO  PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-5704 A RASA (AC-311) – A BARQUIÑA PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-5705 AC-550 – PRAIA DE BOA PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-5706 AC-550 – PRAIA DE TESTAL PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-5708 NOIA (AC-550) – IGREXA DE ARGALO PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-5710 ACCESO MALECÓN DE CADARSO PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

DP-5711 ACCESO MALECÓN DE S. LÁZARO PROVINCIAL REDE SECUNDARIA 

 
A infraestrutura da variante de Noia AC-549 atópase en construción no momento de elaborar este Plan, e consiste 
nunha ponte sobre a Ría que conecta a AC-550 nos lugares de Taramancos e glorieta de remate da V.A.C. CG-1.5. 
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No que atinxe á rede básica de titularidade municipal engrosan o conxunto as seguintes pistas e estradas: 
- Estrada da Igrexa (Argalo) a cemiterio de O Páramo (Argalo). 
- Estrada de Piñeiro (Argalo) a A Pena do Ouro (Argalo), pasando por Becollo, Figueira, Vilaboa e A Baia. 
- Estrada de Vilaboa (Argalo) a Lousame. 
- Estrada de San Breixo (Noia) a Ponte de San Francisco (Argalo). 
- Estrada de prolongación da DP-4202, dende O Couto (Noia) a San Breixo (Noia). 
- Estrada da Igrexa (Roo) a AC-196, pasando por Agrelo. 
- Estrada da Igrexa (Roo) a San Paio (Roo). 
- Estrada da Igrexa (Roo) a AC-543, pasando por Liñaio (Roo). 
- Estrada da Central do Tambre, pasando por Castro (Roo). 
- Estrada de Liñaio (Roo) ao embalse do Tambre (Brión). 
- Pista de Toxosoutos (Lousame) a Brión, accesos a Vilardante (Roo) e Vilafabeiro (Roo). 

Xa no ámbito urbano, complétase a estrutura xeral viaria coas seguintes rúas na Vila de Noia: 
- Rúa da Calzada e prolongación ata Vista Alegre. 
- Avda. Da Coruña. 
- Rúa Porta da Vila e prolongación con Escultor Ferreiro, Ponte sobre o Traba, Praza das Américas e Avda. De 

Arxentina. 
- Rúa de Colombia. 
- Anel formado por Malecón de San Lázaro e Rúa de Bolivia, en San Lázaro. 
- Anel formado por Rúa Ramón Lira Castro, Rúa Carlos Aboy e Doutor Don Teo. 

Sobre o conxunto da infraestrutura relacionada anteriormente cómpre facer unha análise ou xuízo das súas calidades 
e debilidades para ser tidas en conta na proposta de ordenación do Plan. 
En xeral o Plan valora en positivo a rede viaria estruturante de Noia por canto responde ás necesidades de 
comunicación do conxunto da poboación, tanto dentro do Concello como co exterior. A relación de Noia co exterior 
acadou recentemente o nivel máximo mediante a Vía de Alta Capacidade Brión-Noia, acortando o tempo do traxecto 
Santiago-Noia ata os vinte minutos. 
Dun xeito similar, valórase a Variante da AC-550, que adoita a clave AC-549, por canto mellora, xunto a outras 
actuacións en concellos veciños, o eixo costeiro das Rías pertencente á gran ruta que une A Coruña-Tui, pola costa. 
Esta última actuación supón para a Vila de Noia unha mellora cualitativa por canto evita o tráfico polo casco urbano no 
itinerario cara á beira esquerda da Ría. 
A diminución do tráfico polas estradas convencionais AC-543 e AC-311 é un feito que xa se está a comprobar dende o 
inicio da posta en uso das citadas infraestruturas, nos correspondentes aforos realizados pola Xunta de Galicia. 
En relación ás estradas de xerarquía menor, a rede móstrase tupida e de calidade aceptable, aínda que se observan 
as seguintes debilidades: 
• A rede provincial e municipal adopta seccións transversais de calzada escasas, que van dende os catro aos cinco 

metros de largo. Baixo esta limitación existe a dificultade para o tránsito de vehículos pesados ou mesmo a 
seguridade dos peóns, que carecen de zonas de resgardo. 
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• A estrada que dende Roo vai cara ao encoro do Tambre, no veciño Concello de Brión, atópase en mal estado xa 
que a central do Tambre non require xa de persoal de mantemento das súas instalacións derivando no desuso e 
abandono do citado vial. 

• A estrada autonómica AC-196 adoita patrón urbano ao seu paso por Ponte Nafonso e, dado que apenas soporta 
tráfico dende a construción sa ponte nova da AC-550, podería ser obxecto de recualificación no contexto da 
mellora ambiental do citado núcleo, de carácter histórico. 

• A comunicación do núcleo da Barquiña (Barro) a través da estrada DP-5704 cos núcleos da súa contorna, vese 
insuficiente. Dita condición de illamento vaise agravar co noiro da nova variante de Noia. 

• Algunhas vías estruturantes quedan comprometidas ao seu paso por núcleos rurais sen posibilidade de arranxo 
debido á estrutura antiga dos asentamentos, precisando en todo caso de novos viais de circulación. 

No que atinxe ao medio urbano, ponse en antecedentes a seguinte problemática: 
• A rede viaria principal na Vila de Noia ten estrutura ou forma radial, existindo puntos críticos de converxencia de 

tráfico sobre os que cabería actuar ou mesmo alterar a estrutura reforzando as trazas en anel. 
• Varias interseccións actuais entre estradas de diferente titularidade considéranse insuficientes e son susceptibles 

de mellora. Entre elas cabe citar,  
- intersección entre AC-550 e DP-5704, moi concorrida por ser o acceso ao centro comercial. 
- intersección entre AC-550 e AC-310, a altura da Loxe (Barro). 
- intersección en San Breixo, na confluencia da Avda. da Arxentina e a estrada do Couto. 

• A comunicación viaria rodada e peonil entre os distritos de Casco Histórico, San Lázaro e Campo de Noia é 
insuficiente ou inexistente nalgúns casos, o que leva a reflexionar sobre a necesidade de realizar novas pontes 
sobre os ríos Traba e Tállara. 

• Cómpre atender a problemática de falla de aparcamento ou de accesibilidade a algúns equipamentos da Vila, entre 
eles no Casco Histórico ou nos accesos aos equipamentos da zona de Bergondo. 

2.3.3. A Infraestrutura portuaria 

O territorio de Noia conta con tres portos adscritos á Comunidade Autónoma que son xestionados pola entidade 
Portos de Galicia. A Barquiña, Noia e Testal. 
O Porto da Barquiña é un pequeno peirao vinculado ao núcleo histórico da Barquiña, na parroquia de Barro, que 
desenvolve unha actividade reducida enmarcada nas actividades tradicionais relacionadas co marisqueo na Ría. 
O Porto de Noia é un porto de marea que goza dunha forte carga histórica, mais desaparecido ou perdido en canto a 
súa actividade por mor do deterioro sufrido nas derradeiras décadas pola acumulación de lodos que o inhabilita para 
a navegación. Na actualidade a explanada ou recheo portuario está destinado a espazos libres e paseos marítimos e 
non hai ningún tipo de instalación portuaria, a excepción dos peiraos históricos e as canles de dragado construídos a 
mediados do século XX con finalidade, estes últimos, de recuperar o calado; mais ditas obras non foron rematadas e 
o depósito de lodos segue a súa dinámica. 
Esta problemática está a ser tema de discusión e debate social, técnico e político en Noia nas derradeiras décadas, 
no cal se dan argumentos que xustifican diferentes accións a emprender para darlle solución. Uns en sentido de 
demoler as escolleras das canles e outros en proceder ao remate das actuacións inicialmente planeadas. 
O caso é que namentres non involucione o proceso de depósito de lodos e se recupere o calado mínimo para 
embarcacións, o Porto de Noia non pode asumir funcións portuarias propiamente ditas. 
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O Porto do Testal é, sen dúbida, o máis importante dos situados no termo municipal, constituíndo unha referencia en 
Galicia no que atinxe á actividade marisqueira na produción de ameixa e berberecho. É unha infraestrutura que dá 
apoio a unha actividade da que depende unha porcentaxe elevada da poboación ocupada de Noia, cun nivel de 
facturación dos máis elevados da comunidade autónoma. É por isto que as súas instalacións están en permanente 
estado de mellora e ampliación. 

2.3.4. As infraestruturas de servizos 

En relación ás infraestruturas de servizos, forman parte da estrutura territorial os elementos funcionais e principais das 
redes e instalacións para o subministro de auga e enerxético (electricidade, gas, ...), as infraestruturas de 
telecomunicacións e a evacuación e xestión dos residuos (augas, lixo, ...). 
A infraestrutura de subministro de auga potable de Noia dá cobertura á práctica totalidade da poboación municipal, 
deixando sen cobertura a parroquia de Roo a cal se abastece mediante pequenas redes veciñais, dado o seu carácter 
disperso. Está formada por dúas captacións no Río San Xusto, unha principal en Boña e outra de reforzo na Alvariza e 
unha liña principal que alimenta o depósito da ETAP (2.000 m³) situada en Vilarvello. Un segundo depósito (500 m³) é 
alimentado dende o principal e sitúase no Polígono Empresarial de Augalevada a unha cota onde é posible cubrir por 
gravidade a zona alta da parroquia de Barro. 
Dende os citados depósitos parte un conxunto de arterias principais de distribución con diámetros comprendidos entre 
125 e 200 mm que abrangue a parte occidental do Concello. Dende a rede de arterias principais descolga en estrutura 
ramificada unha tupida rede de subministro apoiada na estrutura viaria urbana e nas estradas. 
O subministro de auga á Vila de Noia remóntase á antigüidade. Xa na idade media a auga era traída dende o Monte 
de San Marcos mediante unha canle artificial. O topónimo Augalevada leva implícito este feito. Mais a rede descrita 
nos parágrafos anteriores, non sendo tan antiga, ten orixe na metade do século XX, de feito, moitos tramos da rede 
aínda con tubaxes de fibrocemento levan máis de trinta anos. 
O problema de obsolescencia está sendo abordado polo Concello dende a década pasada, en primeiro lugar mediante 
estudos e informes técnicos e recentemente mediante un Plan Director de Abastecemento no cal se describe a 
problemática e defínense as liñas mestras para a modernización e mellora da infraestrutura. Dos citados documentos 
extráese un conxunto de problemas e debilidades que o presente Plan recolle: 
• Trátase dunha rede que foise conformando co paso dos anos, dun xeito espontáneo e cubrindo as necesidades do 

momento. O resultado deste proceso materialízase nunha rede de estrutura ramificada, formada por tramos de 
diferente sección (escaso en xeral) e material. Os tramos en fibrocemento que aínda perduran rompen con 
frecuencia, causando grandes perdas na rede. 

• A capacidade de almacenaxe mediante os depósitos de 2.000 e 500 m³ está a piques de se esgotar. Un aumento 
na demanda implicaría ampliar a capacidade para garantir o subministro para 1 día. 

• A captación principal no Río San Xusto (Boña) atópase en precario xa que a caseta de precloración se sitúa preto 
do canle e sofre inundacións periódicas. 

En relación á infraestrutura de evacuación e depuración de augas, forman parte da estrutura básica a rede principal de 
colectores de evacuación, o conxunto de estacións de bombeo e a EDAR situada en Punta Abruñeiras. 
A citada infraestrutura ven arrastrando unha problemática similar á exposta no apartado adicado ao subministro de 
auga, e dicir, ao seu estado obsoleto. Ben é certo que dende hai unha década estanse acometendo melloras na 
infraestrutura, a máis importante é a posta en funcionamento da EDAR, que ven a paliar a evacuación directa á Ría 
das augas fecais durante décadas. 
Por outra banda, a Xunta de Galicia está acometendo obras de execución de colectores principais no contexto dun 
proxecto de mellora da infraestrutura, polo que na data de elaboración desta fase do PXOM a realidade é dinámica 
sendo preciso actualizar os datos e as determinacións do Plan na fase final do mesmo. 
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Aínda así o Documento de Plan Director de Saneamento, elaborado polo Concello, tiña recollida unha problemática 
que se expón deseguido: 
• Trátase dunha rede unitaria conformada no tempo consonte as necesidades do momento e, nun primeiro momento, 

co vertido directo á Ría. Aínda que xa existen algúns colectores conectados a EDAR, noutros casos vértese 
directamente. 

• Carece de tanques de tormenta. Isto provoca o desaugadoiro directo cunha forte carga contaminante en tempo de 
choiva. 

• Algúns tramos dos colectores, debido á antigüidade, infiltran auga de mar cun efecto negativo na EDAR. 
• Diferenzas en xeral derivadas do mal estado da rede, mal funcionamento dalgúns bombeos, confusión en relación á 

interconexión da rede de fecais coa de pluviais, existencia de contrapendentes, ausencia de rexistros, etc. 

En relación ao subministro de electricidade, forman parte da estrutura básica territorial as instalacións de produción e 
transformación de enerxía eléctrica da Central do Tambre, as liñas de alta tensión de evacuación e as liñas de 
subministro en media tensión (15kV) que parte da citada Central e dan cobertura á totalidade do Concello. 

2.4. O SISTEMA AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS 

2.4.1. O espazo rural de sustento  

Dende a antigüidade o solo ten sido empregado como base do sustento nun sistema agro-gandeiro e forestal de tipo 
autárquico que entrou en declive no século XX. O espazo rural xa non soporta aquela relación equilibrada entre o 
home e o ambiente; xa a partir da década dos anos sesenta abriuse unha fenda resultado dos cambios acontecidos na 
sociedade contemporánea, que está a producir o abandono da terra e a despoboación dos asentamentos. 
Mais o solo, co seu potencial e valores ambientais, produtivos e culturais segue a ser, baixo os vaivéns da conxuntura, 
un recurso fundamental para o equilibrio do territorio. Así o entende o Plan que inclúe como parte integrante da súa 
estrutura territorial o solo da natureza rústica, soporte dos montes e das agras, garante dunha estrutura produtiva e 
ambiental. 
O espazo de produción forestal ten representación na súa meirande parte na parroquia de Roo (Montes da Ferradura, 
Castelo, Pedrido, Sampaio, O Castro, O Outeiro, San Marcos, ...) e en menor medidas nas parroquias de Argalo e Boa 
(Alto de San Lois, estribacións da Serra de Barbanza, ...). O seu potencial é certo, mais, para acadar maiores cotas de 
produción cómpre resolver o atranco que supón a estrutura da propiedade, excesivamente fragmentada a excepción 
daquelas propiedades en réxime de mancomunidade que están a xestionar o monte dun xeito máis racional. 
Entre as ameazas que ten o recurso forestal cabería citar o abandono das explotacións e os lumes, os cales levan 
anos causando verdadeiros estragos nos montes da Comarca do Barbanza. 
O espazo agrícola constitúe outro elemento básico do territorio rural de Noia o cal se estende polas abas dos vales do 
Tambre, do Río San Xusto, do Río Traba, do Tállara e do Vilaboa, na procura de solos máis profundos, de menor 
pendente e mellor asollados. Mesmo acadando a chaira costeira en contacto co mar, como é o caso das agras de 
Barro, Obre e Boa. 
Algunhas das agras de Noia, localizadas nas parroquias de Argalo e Roo principalmente, contan co valor engadido das 
estruturas en terrazas ou ribazos. Estas estruturas ten sido feitas dende a antigüidade polo que o seu valor transcende 
xa do mero valor produtivo e aportan un elevado valor ambiental, paisaxístico e cultural. 
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O Plan non se esquece do solo mariño, fonte de sustento da poboación de Noia que se localiza nas chairas 
intermareais dos areais do Testal. Tampouco da pesca, tanto nas augas da Ría como no Río Tambre no cal destaca a 
pesca de salmónidos e da lamprea, actualmente en fase de recuperación tras o desastre que supuxo a construción de 
embalse Barrié da Maza na década dos sesenta. 

2.4.2. Espazos de interese ecolóxico ou ambiental 

Forman parte da estrutura básica do territorio de Noia aqueles espazos de grande interese ecolóxico ou ambiental 
cuxo valor transcende do valor produtivo. 
Ditos espazos atópanse recoñecidos por figuras de protección e conservación da natureza ou mesmo por documentos 
de ordenación do territorio (Plan de Ordenación do Litoral, Plan Hidrolóxico Galicia-Costa) que os complementan e que 
o Plan asume e recoñece como espazos de conservación e protección propios. 
O principal espazo de interese en Noia o conforma o Lugar de Interese Comunitario “Esteiro do Tambre” que abrangue 
dende O Porto de Boa ata o encoro Barrié da Maza, afectando a todo o bordo litoral e fluvial de Noia na conca do 
Tambre. 
Mais existen outros espazos de interese que en realidade son unha extensión do LIC “Esteiro de Tambre”. Así, o Plan 
Hidrolóxico Galicia-Costa recoñece, aínda que sen o detalle cartográfico necesario, o espazo natural do Tambre 
estendéndose polas abas do citado río ata cotas máis elevadas que as do espazo lo LIC, incluíndo nel ámbitos de 
asentamento humano, agras e montes, polo que será precisa a súa concreción no presente Plan Xeral. 
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O Plan de Ordenación do Litoral recoñece cun maior grao de detalle e fiabilidade un conxunto de espazos ou áreas de 
valor ambiental para a súa protección. 
Así, atendendo á caracterización do territorio en áreas continuas e descontinuas, en Noia o POL recoñece as 
seguintes áreas de protección ambiental, ecolóxica ou paisaxística: 
• Áreas continuas 

- Protección ambiental-intermareal 
Abrangue as áreas afectadas polas dinámicas fluviomariñas, chairas intermareais, solos lamacentos e marismas. 
En Noia localízanse nas bocarribeiras do Tambre, costa da Barquiña, costa de Barro, esteiro de Noia, 
bocarribeiras do Traba, do Vilaboa e do Tállara, costa de Obra e areal do Testal. 

- Protección ambiental-costeira 
Constituído polas áreas costeiras que conforman os elementos xeomorfolóxicos, areais (sistemas praia-duna) e 
formacións vexetais asociadas, todos eles afectados directamente pola dinámica litoral. 
En Noia pódese recoñecer ao longo de toda a bocarribeira esquerda do Tambre e da Ría de Noia, as veces dun 
xeito lineal e outras conformando espazos de certa entidade como é o caso da punta norte da parroquia de Barro, 
na denominada Enseada do Engano. 

• Áreas descontinuas 
- Corredores ecolóxicos 

Conforman espazos lineais asociados aos cursos de auga onde se concentran hábitats de interese e prodúcense 
funcións de conectividade biolóxica entre as áreas costeiras e o interior. 
Dentro do ámbito de aplicación do POL no Concello de Noia reflíctese un conxunto de corredores asociados aos 
canles da conca do Tambre, dende Castro Lampreeiro ata A Ponte Ceilán, ao canle do Rego das Redondas e 
Río do Porto en Barro, ao Río Traba e os seus tributos Ousoño e A Rasa, ao Río Tállara e ao Río Vilaboa. 
Mais o POL deixa fóra do seu ámbito de aplicación varios corredores que poderían ser tipificados co mesmo 
criterio. Entre eles, o Plan recoñece os corredores asociados aos regos Busto de Frades, Vilardante, Nimo e 
Rolda de San Xusto, tributarios do Tambre, ao Río San Xusto (Traba) e o seu tributario o Vilacoba. 
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En conclusión, o Plan na súa capacidade integradora resultado da análise do territorio municipal e da información 
procedente das diferentes figuras de protección e conservación da natureza e figuras de ordenación do territorio, 
establece as seguintes áreas de solo con funcións ecolóxicas merecentes dunha especial protección: 

• A ribeira esquerda do Río Tambre, dende o contacto co dominio hídrico ou marítimo-terrestre ata os niveis en altura 
que acadan os hábitats de interese, entre os que cabería citar os 9230 “carballeiras galaico portuguesas con 
Quercus robur” ”e 9260 soutos de Castanea sativa, moi desenvolvidos na denominada Devesa de Nimo e mesmo o 
hábitat 9240 Bosque de galería de Salix alba e Populus alba mais con especies abundantes de Alnus glutinosa, 
Fraxinus excelsior e Salix atrocinerea.  

• Costa norte da parroquia de Barro, dende o límite do dominio público marítimo terrestre ata a nova variante de Noia 
e con prolongación polos corredores fluviais que ascenden cara o Monte de San Marcos, caracterizada pola 
existencia de hábitats mixtos de soutos de castiñeiros e fragas de carballos, piñeiros de repoboación naturalizados e 
bosque de galería nas inmediacións das liñas de desaugadoiro. 

• Ribeiras dos ríos Traba e San Xusto, Tállara e Vilaboa coa extensión polas áreas de relación ambiental e coa 
presenza de hábitats de Bosque de galería mesturado con fragas e ribeiras de castiñeiros, carballos e especies de 
recolonización. 

• Costa de Boa e Obre, dende o límite do dominio público marítimo-terrestre ata o límite físico dos asentamentos e a 
estrada AC-550, con funcións ecolóxicas e paisaxísticas e onde se detectaron hábitats mixtos de fragas e ribeiras, 
plantacións de piñeiros xa naturalizados e restos do espazo agrícola coa vexetación separadora do parcelario 
(sebes ou ribazos) moi desenvolvida. 

A meirande parte destes espazos, pola súa posición lindeira co dominio público hídrico ou marítimo-terrestre, atópanse 
en solución de continuidade e, polo tanto, de relación con hábitats de gran valor ecolóxico e ambiental como son os 
dos bancos de area e auga pouco profundas, os xa comentados e tidos en conta polo POL, chanceiras intermareais, 
esteiros, pastizais de Spartina e praderías salinas atlánticas das que cabería citar pola súa importancia o entorno de 
Pontenafonso, a enseada do Engano e a bocarribeira do Tállara ou Esteiro de Noia, así como os hábitats 
caracterizados polos complexos duna-praia dos que destaca o areal do Testal e as praias de Boa. 

É moi importante decatarse da importancia dos ecosistemas de esteiro en relación á biodiversidade e múltiples e 
complexas relacións da biocenose que se dan nestes lugares. Son ecosistemas fráxiles onde a acción antrópica 
repercute na súa dinámica. 

Durante o século XX produciuse unha forte transformacións dos espazos intermareais por mor do aumento de materia 
en suspensión nos Ríos Traba, Tállara e Vilaboa a cal foise decantando dun xeito concentrado no Esteiro de Noia. As 
accións de enxeñería postas en práctica, mais sen acadar o remate, co obxectivo de facilitar a dragaxe dos fondos son 
de difícil valoración, o que leva á administración actuante á dúbida constante sobre o seu futuro. 

Ao antedito débese engadir outro tipo de agresións directas ao medio, resultado de recheos sobre espazos 
intermareais. 

O recheo de San Lázaro de principios do século XX, o segundo recheo, contemporáneo, para a construción do 
Estadio, o recheo de Labarta (actual porto de Noia), as actuacións no areal do Testal para a execución do porto son 
exemplos de alteracións con consecuencias impredicíbeis dada á dinámica tan complexa do medio. 

Outro elemento que no seu momento provocou danos importantes e irreversíbeis ao medio e que segue a ser unha 
ameaza sobre as dinámicas prelitorais é o embalse Barrié da Maza, construído a mediados do século XX no Río 
Tambre coa finalidade de producir electricidade. A execución da presa e a alteración do réxime de caudal do río, 
provocou alteracións na fauna piscícola e, en consecuencia, en toda a cadea do ecosistema. Na actualidade estanse a 
desenvolver proxectos experimentais de recuperación de salmónidos e de recuperación das pesqueiras de lamprea. 
Por outra banda, a alteración do caudal e da calidade da auga ten consecuencias na dinámica do Esteiro de Tambre 
das que se descoñece a evolución futura. 
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• As praias de Noia 
O P.O.L. recoñece un total de seis praias no tramo de costa de Noia. Reprodúcese de seguido un estrado do listado 
e caracterización que o P.O.L. fai das mesmas. 

NOME CATEGORÍA UNIDADE DE PAISAXE TIPOLOXÍA UNIDADE DE PAISAXE 
BARQUIÑA 

PERIURBANA 
COSTA DA BARQUIÑA D2. COSTA BAIXA DE MARISMAS E CHAIRAS INTERMAREAIS 

TESTAL 
TARAMANCOS B2. VERTENTES ACANTILADAS DE PERFIL COMPOSTO XURXOSIÑOS 

RURAL 
MEXILLOEIRA 

BOA PEQUENA 
PERIURBANA PUNTA BATUDA B4. PAISAXES APLANADAS MIXTAS 

BOA GRANDE 
 
A praia da barquiña é unha praia lamacenta de marea, cunha estreita orla de area en baixamar. Non pode 
considerarse de interese recreativo pois non é apta para o baño e mesmo carece de espazo de estancia. Mais o seu 
interese atópase na configuración do encontro co espazo humanizado, con interesantes exemplos de peiraos, 
recheos e edificios da etapa preindustrial que evidencian a vinculación e dependencia do mar e os seus recursos. 
Pola contra o cese da actividade está a ser o motivo do abandono e deterioro do bordo litoral neste tramo de costa. 
A praia do Testal, aínda que se sitúa outrabanda da Vila de Noia, é a praia máis frecuentada, xunto coas de Boa, 
pola poboación noiesa. Ten, polo tanto, un dobre uso, recreativo e produtivo, este último relacionado coa actividade 
de extracción de molusco. 
Dende o punto de vista xeomorfolóxico O Testal constituíu un complexo dunar con dúas pequenas lagoas nos seus 
estremos.  
A naturalidade orixinal perdeuse a finais do século XX coa construción do porto, os seus accesos e a explanada 
recreativa. 
Dispón de espazo de aparcamento, mais este non encaixa plenamente no concepto de integración paisaxística 
definido polo P.O.L. e podería ser obxecto, xunto ao espazo da explanada e o porto, dunha intervención de mellora 
que en todo caso dependería das administracións estatal e autonómica ao estaren situados ditos espazos en 
dominio público martítimo-terrestre. 
A praia de Xurxosiños é continuación da do Testal, mais confórmase en forma de orla estreita, accesible 
unicamente en baixa mar. O acceso realízase dende o aparcamento estremeiro do Testal mediante camiño de terra 
non cualificado. 
A praia de Mexilloeira semella ser da mesma tipoloxía que a de Xurxosiños. Confórmase en estreita orla que se 
cubre case totalmente en preamar. Carece de acceso agás un sinxelo carreiro dende a agrupación de vivendas que 
adoptou o nome desta praia. 
As praias de Boa Pequena e Boa Grande atópanse nun contexto humanizado e en contacto cos asentamentos de 
Boa e O Cabalo (Porto do Son). Son praias de areais máis profundos e con mellores calidades para o baño e o uso 
recreativo. É por elo que son praias frecuentadas no período estival e mesmo son motivo de aumento de poboación 
estacionaria e de dinamismo da segunda residencia. Esta afirmación debe entenderse baixo o contexto de sinerxía 
co fenómeno turístico no veciño concello de Porto do Son, e en particular á influencia que exerce o porto deportivo 
de Portosin. 
A praia de Boa Pequena preséntase máis naturalizada, facendo contacto con solos do antigo espazo agrícola e 
algunha vivenda nova. Ten un único acceso principal e comparte o aparcamento coa praia de Boa Grande. 
A praia de Boa Grande sofre máis presión urbana debido ao seu contacto directo cos asentamentos de Boa e O 
Cabalo, e en particular debido ao contacto cun vial asfaltado que percorre en paralelo o bordo de contacto entre a 
praia e as leiras do espazo agrícola. 
O espazo de aparcamento sitúase equidistante entre ambas, mais non se presenta como espazo cualificado e 
integrado, se non como mera extensión do vial de acceso. 
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2.4.3. Patrimonio histórico e cultural 

Forman parte da estrutura básica territorial aqueles elementos do pasado que perduraron ata os nosos días en forma 
de vestixio, referencia ou construción en diverso estado de mantemento e uso, mesmo os que aínda están por 
redescubrir ou recuperar logo do seu esquecemento e que constitúen testemuña da cultura, das formas de vida e de 
relación co medio, e das crenzas e relacións co mundo transcendental en tempos pasado. 

O territorio de Noia soportou durante séculos unha intensa actividade humana deixando unha gran cantidade de restos 
ou elementos da historia que dende a lexislación específica na materia, os instrumentos de ordenación territorial e 
mesmo a vontade municipal expresada no planeamento, deben ser obxecto dun especial recoñecemento cara á súa 
protección e posta en valor. 

Da totalidade do inventario de elementos do patrimonio faise fincapé da importancia dos seguintes: 

• Da cultura megalítica merece especial consideración o xacigo “Cova da Moura” (tamén denominado “Anta de 
Argalo”), o cal conserva a cámara, mais coa espoliación da peza de cubrición. 

• Da cultura castrexa, o Castro de San Lois, Castro Lampreeiro e Castro da Barquiña constitúen os asentamentos 
fortificados de referencia, mais cun grao de alteración elevado. 

• De fundación medieval e posuidor dunha forte carga histórica, o Casco Histórico de Noia, declarado Conxunto 
Histórico Artístico no ano 1985 e ordenado na actualidade cun Plan especial de protección e reforma interior. 

• De probable orixe romana, nalgúns casos, e desenvolvidos durante a idade media o territorio de Noia conta con 
restos das trazas e elementos da rede viaria antiga. Entre estes citamos a Calzada de Balbargos, a Ponte da 
Chaínza, a Ponte de Noia, a Ponte de Traba e a Ponte Nafonso. 

• De orixe medieval os asentamentos rurais do Concello entre os que se destacan por conservar as estruturas 
morfotipolóxicas ou mesmo construcións relixiosas (igrexas e cemiterios), etnográficas, etc; os núcleos históricos de 
Boa, Obre, Argalo, Balbargos, Mosteiro, a Ponte de Trabe, Barro, A Barquiña, Orro, Ponte Nafonso, Nimo, Roo, 
entre outros. 

Mesmo as arquitecturas do territorio que se estenden fóra deles, expresión do alto grao de humanización acadado e 
que se concretan en múltiples construcións entre lugares, a organización da propiedade, os espazos comunitarios, 
... 

• As construcións e instalacións de tipo industrial e preindustrial relacionadas coa industria do mar ou aquelas que 
empregan a auga como fonte de enerxía ou de lavado como é o caso das curtidorías, batáns, muíños. 

Entre elas destacamos pola súa monumentalidade e adscrición cultural as edificacións da Central Eléctrica do 
Tambre, do arquitecto Antonio Palacios. A Fábrica da Chaínza, curtidoría que ten orixe no século XVIII e perdurou 
activa ata entrado o século XX. O conxunto de muíños e curtidorías do Río Traba, concentrados na zona de San 
Bernardo e Pedrachán. 

• A arquitectura pacega, nobiliaria e civil, con moitos exemplos dentro do perímetro do Casco Histórico, mais outros 
fóra del como son os casos do Pazo de Pena do Ouro ao cal se lle trasladou o claustro do desaparecido mosteiro 
de Toxosoutos (Lousame), o Pazo de Bergondo e o Pazo do Asilo, ámbolos dous no barrio de Bergondo. 

• Os tramados urbanos de orixe antiga que conforman os barrios de Campo de Noia e San Bernardo que quedaron 
no seu día excluídos do perímetro do Casco Histórico de Noia e que precisan dunha atención especial cara a súa 
protección e posta en valor. 
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3. OBXECTIVOS E ESTRATEXIA 
XERAL DO PLAN 

3.1. OBXECTIVOS DE INTEGRACIÓN E ARTICULACIÓN NO CONTEXTO SUPRAMUNICIPAL. 

O Plan Xeral debe contribuír a reforzar a estrutura social e económica de Noia en aras de manter a hexemonía no 
contexto xeográfico da Ría. Para isto o Plan Xeral definirá un modelo territorial capaz de canalizar o desenvolvemento 
e as inversións en base a un proxecto onde os recursos se utilicen de xeito responsábel e respectuoso co ambiente e 
o territorio asuma as funcións que lle son propias, segundo a os seus valores e potencialidades. 
Así, dende unha perspectiva comarcal, Noia debe reforzar a súa función residencial, turística, administrativa, 
comercial, cultural e de servizo, apoiándose nunha estrutura territorial lóxica e ben definida.  
Neste eido as DOT, referíndose ao sistema urbano intermedio, falan de aumentar o rango urbano de xeito que se 
incremente a calidade e variedade dos servizos e o atractivo do lugar como espazo de residencia e actividade. 

3.2. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN. 

O Plan Xeral establécese entón como instrumento que ordena e regula usos e actividades e propón a definición dun 
conxunto de sistemas (de asentamento, de dotacións e infraestruturas, de recursos e valores) capaces de apoiar e 
fomentar o desenvolvemento das funcións atribuídas. Para elo o Plan Xeral plantexa os seguintes obxectivos xerais: 
- Identificar e recoñece-los valores inherentes do territorio natural e construído e establece-la súa protección e 

potenciación como recurso. O medio natural, a terra e o mar como fonte de recurso ancestral que, pese aos 
cambios estruturais da sociedade moderna, segue procurando sustento aos que habitan en Noia. 

- A paisaxe da Ría, conxunción de elementos naturais e artificiais que en composición harmónica constitúen reclamo 
de visitantes e outorga calidade de vida aos habitantes. É sen dúbida o recurso máis fráxil e menos valorado. 

- Os bens culturais e do patrimonio construído, signo de identidade dunha sociedade e recurso pendente da súa 
posta en valor. 

- Facilitar a implantación de usos con escasa representación na actualidade, capaces de dinamiza-lo tecido social e 
empresarial de Noia. 
Noia esperou 15 anos para dispor dun espazo onde desenvolver actividades de industria e comercio trala práctica 
defunción da industria artesanal. A rapidez coa que o novo polígono desenvolveuse invita a formular una 
ampliación ao obxecto de dar cobertura a unha demanda local xustificada. Máis o Plan propón articular solucións 
onde se facilite a compatibilidade e convivencia entre o uso residencial maioritario e outros usos terciarios en 
ámbitos espaciais compartidos sen caer na sectorización ou exclusión. 
As actividades relacionadas co turismo, a cultura do descanso e as actividades relacionadas co goce do medio 
natural, atópanse pendentes de desenvolvemento en Noia. A ausencia dunha infraestrutura hoteleira sólida invitan 
a considera-las posibilidades de implantación dun maior número de hospedaxes de carácter rural, dun hotel de alta 
categoría ou a instalación dun cámping de calidade en relación a un medio natural de interese.  

- Recoñece-las funcións do medio rural e comprende-lo modelo de asentamento é unha tarefa iniciada na fase de 
análise do territorio e sintetizada nos documentos de información que integran o Plan Xeral. A racionalización dos 
usos no medio rural ten un punto de partida no feito de diferenciar aquel solo destinado a residir e desenvolve-las 
funcións sociais, daqueloutro necesario para desenvolve-las funcións produtivas ou naturais. 
Este camiño xa se abriu nos planeamentos anteriores mediante o recoñecemento dos asentamentos rurais e a 
especialización do Solo Rústico. 
Tralo estudo do medio rural e do modelo de asentamento, o presente Plan Xeral pretende recoñece-lo sistema de 
asentamento disperso de orixe antigo. Mediante a súa delimitación e clasificación tratarase de fomenta-lo seu 
mantemento e mellora. 
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- Acadar un estatus urbano de calidade na Vila de Noia, mellorando a súa funcionalidade, a súa estrutura urbana e 
a relación cos elementos do medio físico e natural, sen mais pretensión que a de mellorar a calidade de vida dos 
seus habitantes e o goce dos visitantes sen comprometer os valores naturais e culturais. 

3.3. OBXECTIVOS DO PLAN NO QUE ATINXE AS ÁREAS DE ASENTAMENTO. 

En relación á Vila de Noia e á pretensión de acadar o estatus de calidade, compre marcarse os seguintes obxectivos 
específicos: 
- Evitar a degradación do medio urbano alterando o rumbo respecto á dinámica que estábase a producir en 

aplicación do planeamento anterior en relación á desaparición dos entramados antigos, a substitución tipolóxica e 
a falta de dotacións públicas. 

- Tentar o acabado e mellora do medio urbano, 

 Sinalando áreas con déficits de urbanización ou dotación. 

 Delimitando áreas de reparto de cargas e beneficios naquelas zonas pendentes de desenvolvemento integral. 

 Formulando propostas de ordenación que integren e resolvan a interrelación entre as distintas tramas urbanas, 
compatibilizando usos e tipoloxías, deseñando o espazo urbano. 

 Advertindo sobre a necesidade de resolución de problemas de detalle. 
- A debilidade da trama urbana en determinadas zonas de transición ou contacto cos asentamentos ou co medio 

rural invita á formulación de novos ámbitos de desenvolvemento tendentes a reforzar ese tecido e a atopar un 
motivo de solución a problemas colaterais como poda se-la necesidade de unha determinada actividade, dotación 
ou infraestrutura. 

- A sucesión de problemas detectados nos que a causa derívase da relación do medio urbano co mar, invita a 
formular como obxectivo a mellora e ordenación do bordo marítimo. 

 Necesidade de deseñar novos espazos públicos en contacto coa ribeira do mar así como novos percorridos e 
itinerarios onde o mar é un condicionante de deseño ou ben un obstáculo natural que se interpón na malla 
urbana. 

 Necesidade de deseñar e dotar de calidade o fronte marítimo naquelas zonas onde contémplanse áreas de 
desenvolvemento integral, recuperando espazos e reciclando instalacións mariñeiras. 

 Necesidade dunha rexeneración, tratamento de reposición e limpeza do bordo costeiro ao obxecto de recupera-
lo seu valor ambiental característico. Noia ten o privilexio de estar asentada sobre un escenario natural de gran 
valor que débese integrar e formar parte da paisaxe urbana. 

En relación as áreas de asentamento periférico na contorna da Vila e as áreas de asentamento rural, o Plan márcase 
os seguintes obxectivos: 
- Evitar a degradación ou perda das estruturas de asentamento antigo baixo a ameaza dos patróns de crecemento e 

urbanización urbana que mantense coa inercia do planeamento anterior. 
- Recoñecer a súa orixe rural antiga, conservando os seus tramados orixinais e respectando as estruturas 

morfotipolóxicas e o patrimonio cultural construído. 
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- Confinar os novos crecementos, evitando a expansión indiscriminada polo espazo agrícola ou polo monte e 
recoñecendo areas de mellora ou desenvolvemento integral baixo estándares de calidade. 

- Mellorar a relación e a integración recíproca das areas de bordo ou contacto co solo urbano. 
- Mellorar a relación co medio natural ou produtivo e a integración no ambiente circundante. 
- Advertir da necesidade de atender a problemáticas específicas ou de detalle coa finalidade de acadar estándares 

de calidade adecuados e adaptados as ditas problemáticas. 

En relación as áreas de asentamento de uso empresarial constitúe obxectivo do Plan a creación de solo para ditas 
actividades ampliando a capacidade do Parque empresarial de Augalevada así como o recoñecemento e ordenación 
explícita do enclave empresarial da Torriña. 

3.4. OBXECTIVOS DO PLAN NO QUE ATINXE AS DOTACIÓNS E INFRAESTRUTURAS. 

En relación á estrutura de comunicación viaria márcanse os seguintes obxectivos de mellora: 
- É obxectivo do Plan Xeral reformula-la estrutura viaria da área urbana establecendo a oportuna xerarquía herdada 

do planeamento anterior e adoptando as propostas en materia de estradas dirixidas dende a administración 
sectorial. 

- O Plan pretende completa-lo sistema viario principal ao obxecto de buscar alternativas a itinerarios preexistentes 
en contribución á desconxestión do Casco Histórico e en particular ao cruce na Alameda. A estrutura radial 
converxente débese completar con elementos principais en malla ou anel, caso dos distritos de Calvario e Campo 
de Noia-Bergondo. 

- Preténdese ademais, contribuír á solvencia do sistema viario mediante a mellora e cualificación en puntos 
concretos con problemas de intersección, escaso dimensionado, etc.  

- A necesidade de reforza-la comunicación entre as zonas da cidade actualmente afastadas polos canles, implica a 
previsión de novas pontes para acceso rodado e peonil no contexto dos obxectivos previstos para a mellora da 
relación da cidade co bordo litoral. 

- Plan Xeral articulará medidas tendentes a implantar percorridos peonís en reforzo dos existentes. Entre as 
prioridades aparece a necesidade de crear un viario peonil entre a cidade e a praia – porto de Testal, así como 
mellora-la comunicación peonil entre áreas incomunicadas: A Barquiña – O Cruceiro de Barro, A Rasa - Calvario, 
mesmo a comunicación entre os distritos separados pola auga, Casco Histórico – San Lázaro, San Lázaro – 
Campo de Noia. 

En relación as redes e infraestruturas de servizo é obxectivo do Plan: 
- Mellorar a capacidade e calidade da rede e infraestruturas para o abastecemento de auga municipal, solucionando 

os problemas técnicos detectados na captación no Río San Xusto, aumentando a capacidade de almacenaxe e de 
tratamento e modernizando tramos deficitarios das arterias. 

- Mellorando a rede de recollida de augas residuais, continuando co proceso xa iniciado de escisión das redes de 
fecais e de pluviais para acadar un funcionamento mais eficiente da E.D.A.R. e rematando e modernizando a rede 
de colectores principais. 
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En relación aos equipamentos, 
- Recoñecer e potenciar a papel que debe asumir  a Vila de Noia en relación a unha oferta de servizo público que 

excede das necesidades locais, mais trascende ao ámbito territorial da Ria. A consideración de Noia no sistema 
urbano intermedio implica reforzar a oferta de equipamento público de dimensión supralocal. Considerando que a 
oferta xa existente apunta en dita dirección, cabería reforzar o sistema mediante equipamentos de referencia de 
tipo social, cultural e deportivo. 

- Reforzar a rede de equipamentos principais de alcance municipal, entre os que cabe citar tras a exposición da 
problemática, 

 Previsión de ampliación do cemiterio municipal. 

 Solución do problema do centro de saúde propoñendo unha nova ubicación en terreos municipais. 

 Ampliación dos equipamentos deportivos, a piscina municipal e o campo de fútbol de Roo, este último como 
referencia parroquial da zona rural do municipio. 

 Dar cobertura educativa e asistencial municipal á primeira infancia. 

 Ampliar a dotación administrativa, de seguridade e de continxencia da institución municipal. 
- Ampliar a oferta local de equipamento, 

 Reforzando a rede de equipamentos nalgúns asentamentos rurais. 

 Atendendo as demandas de ampliación dos cemiterios da Igrexa Católica nos asentamentos de Boa, Argalo e 
Barro. 

 Distribuíndo dunha forma eficiente e lóxica, baixo criterios de necesidade e de boa inserción na trama urbana, 
os equipamentos que se deriven da cesión obrigatoria nas áreas de reparto do solo urbano.  

En relación as zonas verdes e espazos libres públicos, o Plan considera obxectivo prioritario resolver o déficit de solo 
destinado a parques prazas e xardíns públicos. Este déficit implica o reforzo cuantitativo de superficie de solo 
incorporada a sistema xeral que o Plan debe abordar baixo os seguintes enfoques: 
- Acadar un sistema de parques públicos en condicións de accesibilidade e proximidade á poboación urbana e 

periurbana nun contexto de integración recíproco entre o medio natural e a cidade, aproveitando o enorme 
potencial ambiental do territorio noiés que permitiría o achegamento da poboación e dos visitantes as paisaxes 
naturais e a convivencia cos espazos naturais e culturais, todo elo baixo actuacións respectuosas con aquilo que 
se pretende enxalzar e protexer. 

 Visionando un conxunto coherente de espazos libres en rede, baixo criterios de integración urbana, de creación 
de percorridos de mobilidade sostible e atendendo as potencialidade do medio natural para a formación de 
espazos de calidade para a poboación. 

 Completando a estrutura básica de espazos libres no medio rural mediante actuacións de referencia en 
enclaves estratéxicos que contribúan ao equilibrio territorial, como poden ser os lugares de Praia de Boa, Ponte 
Nafonso ou Igrexario de Roo. 

 Distribuíndo os espazos libres de alcance local procedentes das áreas de reparto ou de actuacións puntuais nos 
asentamentos con criterios de integración na estrutura urbana e de asentamento, de respecto ao medio e en 
atención as necesidades das diferentes zonas. 
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3.5. OBXECTIVOS DO PLAN NO QUE ATINXE AOS VALORES AMBIENTAIS E AOS RECURSOS 
NATURAIS. 

En relación aos valores ambientais e os recursos naturais, Noia conta cun conxunto de elementos e sistemas 
ambientais merecentes de protección e posta en valor: 
- É obxectivo de planeamento protexer os valores naturais do territorio municipal coa finalidade de preservar os 

hábitats máis salientables como son o bordo litoral, os esteiros e espazos intermareais, os corredores hidrolóxicos, 
en especial a conca principal dos ríos Tambre, Traba, Tállara e Vilaboa así como os bosques e áreas forestais do 
Concello. 

- A paisaxe de Noia e, en especial, a paisaxe litoral e prelitoral constitúe un recurso que se pretende salvagardar, 
buscando o equilibrio entre o desenvolvemento urbanístico ordenado e os criterios de protección, tomando como 
referencia os principios expostos no Plan de Ordenación do Litoral, en especial as súas áreas de protección. 

- En canto núcleos de identidade do litoral, a Vila de Noia o núcleo de Ponte Nafonso e o núcleo da Barquiña 
constitúen un asentamentos cunha localización estratéxica no bordo costeiro que lle confire unha singularidade 
que o  fai merecente dun tratamento e atención especial. 

- O patrimonio histórico e cultural de Noia precisa dun axeitado tratamento no Plan co obxectivo de impedir a súa 
desaparición, 

 Realizando unha sondaxe intensiva dos elementos existentes no territorio de tipo arquitectónico, etnográfico, 
arqueolóxico, etc., ao obxecto de elaborar un inventario máis amplo ao xa existente e proceder a súa 
catalogación, coa atribución do grao de protección que corresponda. 

 Promovendo, no seu caso, as medidas oportunas para a súa posta en valor cando estes sexan susceptibles de 
ser gozados pola cidadanía. Neste senso é obxectivo do Plan tentar a recuperación do patrimonio histórico e 
cultural abandonado incorporándoo  aos procesos de xestión urbanística. 
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4.  CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
E ORDENACIÓN DO SOLO 

4.1 SOLO URBANO 
4.1.1. Criterio de clasificación do solo urbano 

Para determinar o alcance do Solo Urbano tivéronse en conta as condicións e regras establecidas na lexislación 
urbanística. 
A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia establece no seu 
artigo 11. Solo Urbano: 

“1. Os plans xerais clasificarán como solo urbano, incluíndoos na delimitación que para tal efecto 
establezan, os terreos que estean integrados na malla urbana existente sempre que reúnan algún dos 
seguintes requisitos: 
a) Que conten con acceso rodado público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación de augas 

residuais e subministración de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes redes 
públicas con características adecuadas para servir á edificación existente e á permitida polo plan. 
Para estes efectos, os servizos construídos para a conexión dun sector de solo urbanizable, as 
estradas e as vías da concentración parcelaria non servirán de soporte para a clasificación como 
urbanos dos terreos adxacentes, agás cando estean integrados na malla urbana. 

b) Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos citados na alínea anterior, estean comprendidos en áreas 
ocupadas pola edificación, polo menos nas dúas terceiras partes dos espazos aptos para ela, segundo 
a ordenación que o plan xeral estableza. 

2. Para os efectos desta lei, considéranse incluídos na malla urbana os terreos que dispoñan dunha 
urbanización básica constituída por unhas vías de acceso e comunicación e unhas redes de servizos das 
que poidan servirse os terreos e que estes, pola súa situación, non estean desligados do urdido 
urbanístico xa existente.” 

Terán consideración de Solo Urbano Consolidado as áreas que comprenden os solares e parcelas que, polo seu grao 
de urbanización efectiva e recoñecida nos Planos de Información do presente Plan Xeral, podan adquirir a condición 
de solar mediante obras accesorias e de escasa entidade que poden executarse simultaneamente coas de edificación. 
O solo urbano non consolidado está integrado pola restante superficie de solo urbano e, en todo caso, polos terreos 
nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións 
urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas, así como por aqueles sobre os que o Plan planea unha 
ordenación substancialmente diferente da realmente existente. 
Atendendo ao criterio exposto, o Plan recoñece como solo urbano de uso global residencial e terciarioo núcleo capital 
da Vila de Noia.  
Mesmo, o Plan recoñece como solo urbano de uso global industrial, o enclave empresarial de Augalevada 
desenvolvido en base ás previsións do planeamento anterior; é dicir, o ámbito ordenado polo Plan parcial do “Polígono 
industrial, comercial e de servizos de Augalevada”. 
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 4.1.2. Criterios e obxectivos para a ordenación do solo urbano 

A ordenación do solo urbano abórdase dende tres maneiras posibles: 
▪ Áreas ou zonas sobre as que é preciso establecer unha ordenación dende o Plan mediante determinacións gráficas 

e normativas que regulan os sistemas, usos, niveis de intensidade, tipoloxías edificatorias, etc. 
▪ Ámbitos de ordenación pormenorizada provenientes do planeamento anterior cuxas determinacións se consideran 

vixentes e operativas en tanto que regulamentan cun alto grao de especificidade. 
As áreas de planeamento subsistente rexeranse polos instrumentos de ordenación orixinais, agás indicación 
expresa na normativa do Plan ou determinacións gráficas contrarias reflectidas nos planos de ordenación e que 
poderían afectar parcialmente ao ámbito, deixándoo sen vixencia, aos sistemas, aliñacións, etc., na medida en que 
a súa ordenación detallada se considere inadecuada. 
O Plan mantén vixente as ordenacións pormenorizadas dos seguintes ámbitos, 
▫ Plan parcial do “Polígono industrial, comercial e de servizos de Augalevada” coas alteracións puntuais 

expresadas en determinacións gráficas nos correspondentes planos de ordenación detallada do presente PXOM 
▫ Ámbito da UA-3, ordenada polas anteriores NN.SS. e, con mais detalle, polo Estudo de Detalle da UA-3. 
▫ Ámbito do Plan especial de reforma interior e conservación do Casco Histórico de Noia, coas seguintes 

alteracións: 

 Alteración puntual do seu ámbito coa proposta de exclusión dos quinteiros situados no núcleo de Ponte do 
Traba, os cales intégranse no ámbito do Plan especial do citado núcleo, e mesmo a exclusión do ámbito de 
solo adscrito a Portos de Galicia e cualificado de Sistema Xeral Portuario, o cal intégrase no ámbito do Plan 
especial do Porto de Noia. 

 Reordenación detallada das unidades de actuación número 1, 2, 3 e 4, coa finalidade de se adaptar ás 
esixencias da Lei 9/2002 no que atinxe aos límites de edificabilidade e calidade de vida e cohesión social. 

 Derrogación do réxime de fóra de ordenación previsto no Plan especial e remisión e aplicación do réxime de 
fóra de ordenación previsto na Normativa do presente PXOM. 

 Aplicación dos conceptos de aliñación, fondo e recuamento consonte á definición expresada na Normativa do 
presente PXOM, en consonancia coa confusión do Plan especial en relación ao dominio público e viarios e 
espazos libres e dominio público. 

▪ Ámbitos de solo urbano cuxa problemática específica requira da formulación dun instrumento de ordenación 
detallada, de cuxas determinacións xurdirá unha solución axeitada e co suficiente nivel de detalle. 
Para os ámbitos de solo urbano non consolidado, o Plan remite a ordenación pormenorizada a Plans especiais de 
reforma interior coa finalidade de completar o mallado urbano. 
No caso de que a problemática específica dunha zona requira da protección e da reordenación urbana coa obriga 
de cesión de solo para dotacións e espazos libres e, polo tanto, co necesario reparto de cargas e beneficios, o 
PXOM remite a ordenación a un Plan especial de protección e reforma interior. Este é o caso da zona de San 
Bernardo, no distrito 1 do Casco Histórico, e do barrio antigo de Campo de Noia, no distrito 5, ámbolos dous 
merecedores dunha ordenación que considere os valores históricos dos seus tramados urbanos e determine a súa 
protección e posta en valor. 

Os criterios e obxectivos concretos para cada ámbito do solo urbano desenvólvese deseguido: 
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 A Vila de Noia 
O solo urbano da Vila de Noia ordénase baixo os principios de respecto polos tramados urbanos históricos e 
contemporáneos na medida en que estes cumpren un estándar de calidade urbana aceptado polo Plan e pódense 
manter como soporte para a actividade principal, a función residencial e terciaria ou de servizos. 
Nos casos en que dito tramado se atope en situación deficitaria en relación á falta de acabado urbano, necesidades de 
dotación, inadecuación de uso ou incoherencia morfolóxica, o Plan determinará a necesidade de acometer actuacións 
de acabado e/ou transformación urbanística consonte os obxectivos de planeamento e os obxectivos específicos de 
cada área ou zona. 
Así, nas áreas que son asumidas polo Plan no seu actual estado serán ordenadas mediante determinacións gráficas e 
normativas que recoñecen o mallado e o sistema morfotipolóxico predominante que servirá de soporte aos usos 
previstos e, en calquera caso, o sistema será reforzado mediante un réxime coherente de compatibilidade de usos. 
No solo urbano consolidado da Vila de Noia, o Plan establece seis ordenanzas en atención aos trazados 
diferenciadores da trama urbana tal e como foron recoñecidos na análise e documentos de información do Plan: 
- Vivenda colectiva en rueiro compacto. 

Para aqueles rueiros cuxa dimensión ou proporción implica a imposibilidade de establecer espazo libre no seu 
interior. A ocupación pola edificación é total, agás pola necesidade de realizar patios de ventilación e iluminación 
regulamentarios. Esta ordenanza ten antecedente no planeamento anterior e de feito existe unha boa proporción de 
rueiros baixo esta solución. 

- Vivenda colectiva en rueiro con patio. 
Atribúese esta solución tipolóxica aos rueiros cuxa dimensión permite a formación dun patio de rueiro. 
Este tipo de ordenación maila anterior, deixan as plantas baixas para usos terciarios e as vivendas sitúanse nas 
plantas superiores. 

- Edificación agrupada e aliñada a viario. 
Comprende agrupacións que forman conxuntos lineais, con fronte principal ou fachada á rúa e espazos libres 
privados na parte posterior con maior ou menor grao de cualificación. Esta ordenanza divídese en tres variantes 
consonte as diferentes realidades observadas na trama urbana. 

- Vivenda unifamiliar illada. 
Comprende as zonas onde se ordena mediante vivenda unifamiliar e un grao de ocupación extensivo que permite 
deixar unha proporción significativa de parcela destinada a espazo libre ou xardín. 

- Finca singular protexida. 
Atribúese esta ordenanza aos recintos ou fincas con inmobles que precisan dunha ordenación especial en 
consideración ao seu valor histórico que será obxecto de protección. 

- Actividades terciarias. 
Comprende as zonas ou parcelas para o desenvolvemento de uso terciario que precisan dunha ordenación que 
responda aos requirimentos tipolóxicos deste tipo de actividade. 

Nos casos que a problemática urbanística requira dunha atención especial motivada pola existencia de valores 
urbanos a protexer, o Plan remitirá a súa ordenación pormenorizada a Plans especiais de protección. Este é o caso 
dos barrios de Campo de Noia, no distrito 5, e San Bernardo, no distrito 1. 
No solo urbano non consolidado da Vila de Noia, a ordenación é asumida directamente polo Plan ou ben remítese aos 
Plans especiais de reforma interior coas determinacións que, para cada unha delas, se establecen nas fichas 
normativas. Os criterios e obxectivos varían dependendo da súa problemática particular, se ben, existen motivos de 
ordenación específicos para cada distrito: 
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 • Distrito 1. Casco Histórico: 

A meirande parte da superficie do distrito do Casco Histórico atópase dentro do ámbito do Plan especial de 
protección, o cal, como xa se ten indicado, mantén as súas determinacións vixentes a excepción, entre outros 
temas, das áreas de reparto en solo urbano non consolidado, que son reordenados polo presente Plan. 
Xa fóra do Casco Histórico, o Plan recoñece no barrio de San Bernardo unha área de transformación e mellora que 
deberá someterse a un proceso de ordenación e xestión para acadar os obxectivos previstos. 
Os obxectivos previstos para as áreas de solo urbano non consolidado do Distrito 1 son os seguintes, 
▪ As áreas de reordenación integradas no ámbito do Plan especial de protección, antigas Unidades de Actuación nº 

1, 2, 3 e 4, serán sometidas ao cumprimento dos límites de sostibilidade e aos estándares para a calidade de 
vida e cohesión social da Lei 9/2002 dado que aínda non foron desenvolvidas na vixencia das anteriores NN.SS. 
Os motivos e intencións ordenadoras que proveñen do Plan especial de protección considéranse vixentes e 
adecuadas, mais a nova área de reparto AR-D.1.3/4, que refunde o ámbito das U.A. 3 e U.A.4 nun só, debe por 
imperativo legal e por motivos de integración no entramado urbano histórico, rebaixar o seu aproveitamento e as 
condicións de volume das inicialmente previstas. 

▪ En relación a área prevista en San Bernardo, AR-D1.5, planéase mediante un Plan especial de protección e 
reforma interior a reordenación integral do entorno da Igrexa homónima procurando a recuperación do carácter 
histórico do lugar, eixo de acceso ao burgo dende Compostela, arquitecturas preindustriais e mesmo a 
recuperación dos espazos lindeiros co Río Traba, dun gran potencial ambiental e hoxe moi degradados polo 
abandono e a invasión da edificación. 
Por outra banda, a área ten unha problemática derivada da dinámica hidrolóxica por ser lugar de asolagamento, 
que debe ser resolto mediante actuacións de defensa e encanamento ao obxecto de alterar a área de fluxo 
preferente. 

• Distrito 2. Calvario: 
O distrito de Calvario abarca a expansión urbana contemporánea e densa de Noia. É por isto que as áreas de solo 
urbano non consolidado comprenden ámbitos baleiros na trama que precisan do remate urbano en dito contexto de 
cidade densa e compacta. 
O obxectivo é, polo tanto, acadar o acabado de rueiros, a urbanización de viais non rematados, a obtención de 
dotacións, en especial de espazos libres públicos, a substitución de edificacións que responden a usos e tipoloxías 
sen encaixe na trama ou mesmo o remate da fachada litoral na zona de Labarta. 

• Distrito 3. Barro: 
O distrito de Barro esténdese polas áreas de crecemento urbano extensivo ao norte do núcleo denso de Noia 
(Calvario) e abrangue áreas de asentamento histórico e contemporáneo da parroquia homónima baixo o eixo 
principal da estrada autonómica AC-552 e os eixos transversais que conectan co litoral. 
Os criterios e obxectivos no distrito tentan dar resposta a problemáticas específicas, que poden expresarse de 
seguinte xeito esquemático: 
▪ Áreas vacantes ou, nalgúns casos, áreas edificables que deben someterse a transformación tipolóxica situadas 

entre a estrada autonómica e os núcleos rurais de Igrexario de Barro, Xilvir, A Loxe, nas que o Plan debe resolver 
a transición entre o entramado urbano e ditos núcleos históricos mesmo rematando rueiros, rúas e cuarteiróns xa 
iniciados consonte as previsións do paneamento anterior. 
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▪ Áreas intersticiais vacantes na Horza da Zapateira, nas que cómpre rematar o entramado urbano nun contexto de 

asentamento extensivo, mais na procura de comunicar a Rúa Castelao cos rueiros que converxen en Cruceiro de 
Barro e de obter terreo para dotacións públicas. 

▪ Área do bordo litoral, dende Aldea de Arriba (zona da piscina) ata a volta de Punta Abruñeiras (zona Hotel Park), 
onde cómpre resolver a beira litoral mediante o remate urbano. 
Dito remate urbano móstrase ante o Plan como unha oportunidade para acadar obxectivos de integración e 
relación urbana, incorporación de usos terciarios interesantes, recuperación do patrimonio construído relacionado 
coas actividades vencelladas ao mar e obtención dun corredor ou espazo público costeiro de calidade. 

• Distrito 4. San Lázaro:  
Os obxectivos a acadar no distrito de San Lázaro son os seguintes: 
▪ Rematar o entramado urbano nas áreas baleiras ou mesmo naquelas xa edificadas con tipoloxías desconformes 

que cómpre transformar, como é o caso da área lindeira coa Avda. Da Arxentina e o núcleo rural de Loureiro. 
▪ Resolución e remate do fronte litoral, con intervencións na bocaribeira do Río Traba (Monte do Bolo), no Malecón 

de San Lázaro e na traseira da Avda. da Arxentina, con novo fronte dando ao recheo do Estadio Municipal. 
▪ Obtención de importantes dotacións como é o caso do novo Centro de Saúde ou a ampliación dos espazos libres 

do Paseo Marítimo. 

• Distrito 5. Campo de Noia - Bergondo:  
En Campo de Noia – Bergondo os obxectivos a acadar son os seguintes: 
▪ Remodelar o espazo de bordo litoral da hoxe desaparecida conserveira “La Noyesa” no contexto da ordenación 

que, no seu momento, formule o Plan especial de protección e reforma interior de Campo de Noia. 
Tentarase o remate do cuarteirón da rúa Sosfreixos cunha nova fachada marítima mesmo a recuperación e 
protección da edificación que aínda permanece en pé. 

▪ Proceder á transformación urbanística das áreas nas que existen usos e tipoloxías industriais desconformes coa 
ordenación residencial nas rúas Manuel Murguía, Alexandre Cadarso e na estrada de Argalo, mesmo a 
recuperación ambiental e a obtención do espazo público na beira do Río Vilaboa nos casos en que as industrias 
invaden ditas ribeiras. 

▪ Promover o remate urbano nas áreas con déficit de dotación. 

• Distrito 6. Augalevada:  
O distrito de Augalevada abrangue o ámbito do Plan parcial do polígono industrial de Augalevada, o cal considérase 
xa baixo o réxime do solo urbano consolidado en tanto que cumpriu coas obrigas de xestión e urbanización do solo. 
O Plan Xeral mantén vixente e subsistente o citado documento de ordenación detallada. 
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4.2. SOLO DE NÚCLEO RURAL 

4.2.1. Criterios de clasificación de solo de núcleo rural 

A decisión de clasificar solo de núcleo rural ven dada trala interpretación integrada do artigo 13 da Lei 9/2002 e as 
Directrices de Ordenación do Territorio e como consecuencia das conclusións do análise do modelo de asentamento 
de Noia. 
Dita decisión non está exenta de dúbida, en especial referida ás áreas de asentamento periférico que pivotan arredor 
da Vila de Noia, as cales desenvolveranse nas derradeiras décadas baixo patróns de crecemento de notable influencia 
urbana e mesmo co recoñecemento do réxime de clasificación de solo urbano polo planeamento anterior. 
Un elemento a considerar no exercicio de deslinde do solo urbano e do solo de núcleo rural podería ser a vinculación 
dos seus habitantes ao medio rural produtivo, mais na parte occidental do concello obsérvase que o uso agrícola é un 
uso complementario na economía familiar e mesmo as actividades vencelladas ao mar ocupan aos habitantes que 
indistintamente habitan calquera tipo de asentamento, sexa de estrutura xenuinamente urbana ou rural. 
Finalmente a escisión practícase atendendo a motivos morfolóxicos, tipolóxicos e de uso advertidos no entramado 
urbano, o que levou a considerar núcleo rural a nebulosa de asentamento periférico constituída polos núcleos 
complexos aos que o Plan recoñece o xerme ou núcleo histórico e unha área de crecemento contemporáneo, poñendo 
o seu fin na cidade densa e compacta, recoñecida na análise do modelo de asentamento da área urbana. 
A delimitación dos núcleos rurais e a súa división nos tipos básicos que define o artigo 13 da Lei 9/2002, plasmado nos 
correspondentes planos de ordenación, cumpre as regras establecidas no citado artigo. 
En Anexo a esta memoria expóñense os cadros xustificativos que avalan o grao de consolidación esixido para cada 
tipo de núcleo. 
De xeito complementario ás regras establecidas no artigo 13 da Lei 9/2002 e en atención ao análise do modelo de 
asentamento, establécense os seguintes criterios que acaban de conformar a proposta definitiva do solo de núcleo 
rural: 
• O planeamento anterior constitúe unha referencia conceptual en tanto que recoñece como núcleo rural e solo 

urbano unha serie de asentamentos, se ben, non constitúe unha referencia literal que limite a capacidade do Plan 
para propor o seu propio sistema de núcleos en coherencia co estudo do medio rural e do modelo de asentamento. 

• O crecemento ou ampliación dos núcleos debe ser moderado en atención á actual dinámica demográfica que 
apunta cara a unha poboación estabilizada. Mais o Plan entende que o sistema de núcleos periurbanos goza dun 
maior dinamismo o que permite a decisión de prever o crecemento naqueles núcleos da contorna da Vila de Noia. 

• Consonte as determinacións das DOT e os criterios das administracións titulares das estradas, evitarase o 
crecemento ao longo das estradas.  

4.2.2. Criterios de ordenación do solo de núcleo rural 
A ordenación dos núcleos rurais formúlase baixo o criterio básico de respecto e integración das estruturas de 
asentamento, especialmente nos núcleos rurais históricos, máis necesitados de medidas ou determinacións tendentes 
á súa protección. Nas zonas de núcleo común o Plan adoptará un criterio máis flexible en canto que as súas 
determinacións van orientadas a súa consolidación mediante o desenvolvemento residencial de áreas vacantes e á 
mellora da súa funcionalidade mediante a mellora nas súas dotacións e infraestruturas.  
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Os ámbitos de núcleo histórico ordénanse acorde aos indicadores xurdidos do análise do modelo de asentamento. 
Terán capacidade para soportar maior densidade edificatoria, comprendida entre 15 e 20 viv/ha, establecéndose para 
elo unha parcela mínima de 300 m² (500 m² en caso de parcelación) e admitindo a edificación agrupada. 
A estrutura viaria, determinada pola fixación de aliñacións, terá en conta a consolidación existente e o respecto polos 
elementos físicos conformadores. 
Os ámbitos de núcleo común ordenaranse para a implantación de vivenda unifamiliar illada en parcela mínima de 600 
m² (800 m² en caso de parcelación) dando lugar a unha densidade que se achega ás 10 vivendas por hectárea. 
O Plan determina a necesidade de acometer actuacións integrais mediante a formulación de Plans especiais de 
ordenación de núcleo rural en aquelas zonas de núcleo común que presentan características ou motivos para elo: 

− Áreas de solo vacante interior. 
− Necesidade de completar a urbanización. 
− Necesidade de obter solo para dotacións de carácter local. 

Deste xeito o Plan pretende conseguir un maior grao de consolidación e de cohesión social nos núcleos, mellorando 
alí onde sexa posible as condicións de urbanización e acabado. 
Por outra banda o Plan determina a necesidade de formular plans especiais de protección, ordenación e de dotación 
en determinados ámbitos que inclúen solo de núcleo rural e unha parte de solo rústico correspondente a súa zona de 
influencia funcional e paisaxística. 
É necesario acometer estes plans nos seguintes ámbitos, 

• Área occidental do núcleo de Boa, dende a estrada autonómica  ata o mar, recollendo os ámbitos de núcleo común 
e os ámbitos de solo rústico lindeiros co asentamento e co mar. 
É obxectivo do Plan ordenar con detalle o solo atendendo á problemática derivada da proximidade dos 
asentamentos ao mar, resolvendo os problemas de aplicación da servidume de protección de costas e abordando o 
problema de acceso á praia de Boa Grande e Boa Pequena. 
Mesmo o Plan especial deberá prever a reserva de espazo público anexo ao areal suprimindo as barreiras físicas e 
desviando a mobilidade motorizada. 

• Área nordeste de Obre, incluíndo os núcleos históricos da Igrexa e A Chaínza, e ademais o solo rústico entre estes 
e o mar. 
Coa intención de acadar unha protección adecuada consonte os valores históricos e culturais dos núcleos citados e 
o espazo litoral circundante, lugar portuario na antigüidade (Punta do Sino, Guindastre e Chaínza) que debe ser 
recuperado e posto en valor para a súa vivencia e interpretación. 

• Núcleo complexo da Barquiña e ámbitos de solo rústico atrapados entre o asentamento e o mar. 
Preténdese acadar mediante a ordenación pormenorizada un estándar de calidade elevado, definindo con precisión 
o bordo ou fachada marítima, xerando espazo público de ribeira que conecte o embarcadoiro de Punta Barquiña co 
peirao e coa praia, aclarando as cuestións relacionadas coa servidume de protección de costas e o seu réxime 
transitorio e, en definitiva, poñendo en valor o asentamento en relación ao seu patrimonio construído, a súa 
estrutura, as súas dotacións públicas e ao entorno natural de contacto. 
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 • Núcleos de Ponte Nafonso e Mirou e ámbito de solo rústico de influencia que abrangue dende o mar e o esteiro ata 
o outeiro. 
Preténdese establecer determinacións detalladas para a correcta protección das áreas de núcleo histórico e a 
correcta ordenación das áreas de núcleo común tendo en consideración a excepcionalidade do ambiente natural 
circundante e as calidades paisaxísticas do conxunto. 
Por outra banda, cómpre atender ás cuestións relacionadas coa mellora da calidade do espazo público en Ponte 
Nafonso, ampliando a rede de espazos libres e percorridos peonís do bordo litoral e actuando no rueiro histórico 
(actual estrada autonómica) en aras de acadar a humanización do espazo viario. 
É importante o tratamento que o Plan especial lle dea ao solo rústico que se estende cara o outeiro, no senso de se 
converter nun fondo escénico de calidade dende a perspectiva ou visión producida no Concello de Serra de Outes. 

• Núcleos da Ponte de Traba e ámbito do solo rústico da zona de Pedrachán. 
O obxectivo é a protección e revalorización do núcleo histórico da Ponte de Traba, primitiva porta de entrada á 
cidade dende o sur, con determinacións específicas sobre o seu entramado en rueiro, o seu patrimonio histórico e 
etnográfico e a relación coa vertente ribeirán dos muíños de Pedrachán. 

Mediante a formulación dun Plan especial tense a oportunidade de establecer as determinacións orientadas á 
protección dos seus núcleos orixinais e a ordenar o seu crecemento con criterios de respecto e integración, por elo, o 
Concello poderá formular Plans especiais de ordenación ou de protección de núcleo rural cando concorran as 
circunstancias de complexidade non detectadas polo presente Plan ou sobrevidas unha vez entre este en vigor. 

4.3. SOLO URBANIZABLE 

4.3.1. Criterios e obxectivos xerais para a clasificación do solo urbanizable 
Consonte establece o artigo 14 da Lei 9/2002, o solo urbanizable estará formado polos terreos que non teñan a 
condición de solo urbano, de núcleo rural nin rústico e poidan ser obxecto de transformación urbanística nos termos 
establecidos na propia Lei. 
Por outra banda, resulta necesario considerar o artigo 2 do Texto Refundido de la Ley del Suelo de ámbito estatal, o 
cal nos fala de aplicar os principios da utilización racional do recurso solo e do desenvolvemento sostible, adaptando 
ditos principios ás peculiaridades que resulten do modelo territorial proposto na ordenación territorial e urbanística. 
Mesmo as Directrices de Ordenación do Territorio falan no seu apartado 4.3.1.1 dos requisitos de necesidade e 
idoneidade nas determinacións para o desenvolvemento e ordenación dos asentamentos. 
Estes preceptos condúcenos a ponderar e valorar de forma precisa a necesidade de dispor de novo solo para o 
desenvolvemento urbanístico, establecendo unha relación directa cos obxectivos do Plan e o modelo territorial 
proposto. 
A determinación de ocupar e transformar solo de natureza rústica mediante a clasificación de solo urbanizable 
susténtase na consecución dalgúns dos obxectivos marcados polo Plan e que terían relación cos seguintes asuntos: 
− A mellora do bordo urbano en zonas ou áreas periféricas en contacto co solo rústico. 
− Atender ás necesidades de vivenda consonte a dinámica de crecemento poboacional. 
− Atender á demanda de usos e dotacións deficitarias consonte a dinámica subrexional e ao reforzamento de Noia no 

contexto do Sistema Urbano Intermedio previsto nas D.O.T. 
Noutro suposto, o que se pretende é recualificar ámbitos xa transformados. Este é o caso do asentamento industrial da 
Torriña que se incorpora ao solo urbanizable no contexto de aplicación da Disposición transitoria decimo terceira da 
Lei 9/2002. 
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4.3.2. Sectores de uso mixto residencial-terciario 
O Plan delimita dous sectores de uso mixto nos bordos urbanos de Barro, no lugar de Vista Fermosa e no Outonil, coa 
intención de resolver o acabado urbano nunha situación de bordo e contacto co solo rústico inadecuada.  
O sector de Vista Formosa formúlase como oportunidade para dar solución de continuidade e de encontro a un 
conxunto de viais que rematan en leiras, en especial, o vial do centro comercial, que podería ter saída en dirección sur. 
Por outra banda, o sector poder dar remate ás traseiras dos cuarteiróns xurdidos ao carón da estrada autonómica e da 
estrada de Barro (Rúa Castelao), mesmo ampliar a oferta de solo terciario en colindancia á parcela do centro 
comercial. 
Das suaves condicións topográficas do terreo xorde a oportunidade de atribuír ao sector a cesión do solo necesario 
para implantar a futura Cidade Deportiva na que o Concello instalaríaa un conxunto de campos deportivos de 
referencia a escala supramunicipal. 
O sector proposto no Outonil pretende resolver o acabado da trama urbana densa na súa vertente oriental procurando 
a transición co sistema de asentamento extensivo de Agra dos Paxaros e A Calzada. En relación a isto o sector leva 
asociado a consecución do anel viario do Outonil (SXV-08), confirmando a cidade densa no citado anel e mesmo 
resolvendo en estrutura concéntrica a interconexión dos eixos radiais da AC-552 (Rúa Calvario) e da AC-311 (Rúa San 
Bernardo). 
A proposta de uso e tipoloxía mixta ven motivada dadas as súas características topográficas, de bordo urbano e de 
accesibilidade o que propicia a implantación de usos terciarios, dotacionais ou comerciais, en coexistencia co uso 
residencial. 

4.3.3. Sector de uso industrial. Ampliación do Polígono de Augalevada 

En consonancia coa dinámica económica do Concello e considerando o nivel de ocupación acadado no Polígono 
Industrial de Augalevada, o Plan estima oportuna e necesaria a ampliación do mesmo nos terreos contiguos ao carón 
da estrada autonómica AC-543. 
Dita ampliación aproveita as sinerxías que, neste caso, son presenza consolidada dun núcleo empresarial e un 
conxunto de instalacións e dotacións como son a existencia dunha intersección de acceso dende a estrada 
autonómica baixo un estándar de calidade, a existencia dun depósito de almacenaxe de auga, centro de tratamento de 
residuos e un conxunto de redes de servizos dende as cales produciríase a ampliación. 
O novo sector deberá contribuír á mellora do estándar xeral dotacional mediante a reserva de solo para a continxencia 
e intendencia municipal (depósito de vehículos, almacén municipal, etc.). 
O sector deberá implantarse respectuosamente no medio físico e natural. A opción de ampliación rexeita a zona 
noroeste do actual polígono pois se considera que produciría efectos negativos na paisaxe no interior da conca visual 
da Ría e afírmase na extensión do novo sector cara ao leste, nunha posición máis resgardada. 
A topografía é unha variable que debe condicionar a forma de implantación dun xeito integrador, adaptando o 
desenvolvemento lineal do eixo principal á cota do terreo ao obxecto de minimizar os movementos de terra. 
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4.3.4. Sector de uso industrial. Asentamento da Torriña 

Delimítase un sector na Touriña en atención ao disposto na Disposición transitoria decimo terceira da Lei 9/2002 baixo 
o suposto da existencia dun asentamento de uso industrial que xurdiu de xeito espontáneo á marxe dos planeamentos 
anteriores. 
Preténdese acometer unha actuación recualificadora do actual asentamento procurando a consolidación da 
urbanización, a mellora do acceso dende a estrada provincial e mesmo unha adecuada inserción e solución do bordo 
de contacto coa área de asentamento residencial da Rasa de Abaixo. 

4.4. SOLO RÚSTICO 

4.4.1. Criterios e obxectivos xerais para a clasificación do solo rústico 

Conforme á lexislación urbanística autonómica e básica do Estado, constitúen o Solo Rústico os terreos que están 
sometidos a algún réxime de protección pola lexislación sectorial (augas, costa, espazos naturais, etc.) ou pola 
lexislación de ordenación do territorio que os fai incompatibles coa transformación urbanística. 
Serán ademais Solo Rústico os terreos que, tralo estudo do medio rural, teñan evidentes valores naturais, produtivos, 
paisaxísticos, culturais, etc. que fagan necesaria a súa protección; así como aqueles que por pertencer ao medio rural 
non son adecuados para sometelos ao desenvolvemento urbanístico polo impacto territorial que puidera producir a súa 
transformación. 
Conforme se establece na lexislación urbanística, o propio Plan Xeral debe determinar as áreas do territorio nas que o 
valor fai necesaria a súa protección, en consecuencia co estudo do medio rural e a información urbanística. 
Tívose en conta ademais a valoración ambiental, paisaxística e determinacións contidas no Plan de Ordenación do 
Litoral e que servirá de pauta para conseguir un nivel axeitado de protección no ámbito de influencia do litoral. 

4.4.2. Solo rústico de protección ordinaria 

A lexislación urbanística establece que o solo rústico de protección ordinaria comprende aqueles terreos inadecuados 
para o seu desenvolvemento urbanístico, en razón as súas características morfolóxicas, polo alto impacto territorial 
que implicaría a súa urbanización, polos riscos naturais ou tecnolóxicos ou en consideración aos principios de 
utilización racional dos recursos naturais ou de desenvolvemento sostible. Non son merecedores de protección 
especial. 
Tralo análise do medio rural de Noia, e por exclusión das restantes clases de solo previstas polo Plan, o solo rústico de 
protección ordinaria ten un carácter residual, comprendendo áreas de solo illadas e de escasa entidade superficial que, 
en gran parte dos casos, atópanse edificadas por agrupacións de vivenda unifamiliar illada ou edificacións industriais 
ou terciarias illadas. O réxime que o Plan outorga a estas bolsas de solo concorda cunha realidade detectada no 
estudo do modelo de asentamento onde se recoñecen agrupacións de vivenda dispersa ou edificacións illadas, de 
implantación desestruturada, xurdida nun pasado no que existía a posibilidade legal de edificar en solo non 
urbanizable en réxime normal. 
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4.4.3. Solo rústico de protección agropecuaria 

Outórgase esta protección ao solo agrícola que tradicionalmente ten sido utilizado para a plantación de cereais ou 
produtos de horta, e que polas súas condicións de insolación, edafolóxicas, así como pola súa estrutura parcelaria, 
presenta un gran valor agrícola e medio ambiental. Foi recoñecido e identificado durante o traballo de información e 
plasmado nos correspondentes Planos de Información a escala 1/25.000. 
Consonte ao artigo 32.2. letra a) da Lei 9/2002 exclúense desta categoría os terreos que o Plan considera axeitados 
para o seu desenvolvemento urbanístico en termos de sostibilidade e baixo a estratexia e obxectivos marcados e 
consecuentemente clasifica de solo urbanizable e núcleo rural.  

4.4.4. Solo rústico de protección forestal 

Comprende as áreas do solo de monte, destinados a explotacións ou plantacións forestais ou aquelas que sustentan 
masas arbóreas dignas de protección por cumprir funcións ecolóxicas, produtivas, paisaxísticas, recreativas e de 
protección do solo, mesmo os terreos de monte que, carecendo de masa arborada, cumpran ditas funcións. 
Consonte o artigo 32.2. letra b) da Lei 9/2002 exclúense desta categoría os terreos que o Plan considera axeitados 
para o seu desenvolvemento urbanístico en termos de sostibilidade e baixo a estratexia e obxectivos marcados, e 
consecuentemente clasifica de solo urbanizable e núcleo rural. 

4.4.5. Solo rústico de protección das augas 
Comprende o dominio público hidráulico definido na lexislación de augas e a súa zona de servidume como mínimo, e 
que se estenderá en virtude da importancia dos leitos ata a zona de policía ou nas zonas húmidas, brañentas e 
inundables, conforme á información obtida no estudo do medio rural e que constitúen por isto corredores ambientais 
garantes da biodiversidade. 
No Plano de Información “Hidrolóxico” a escala 1/25.000 reflíctense as concas e subconcas que dividen o territorio e 
que se teñen en conta para o establecemento da protección. 
O criterio básico adoptado para establecer a dimensión da franxa de protección é o seguinte: 
- Banda de 100 metros, adaptada as condicións do territorio. Establécese esta máxima protección aos canles dos 

Ríos Tambre, Traba, Tállara e Vilaboa. 
- Banda de 25 metros a cada lado da beira. Outórgase esta protección ao resto dos regos e canles cartografados que 

verten as augas nas canles principais. 
Estas distancias poden ser ampliadas cando as condicións topográficas, contrastadas polo traballo de campo e análise 
da fotografía aérea, evidencien a presenza de auga, terreos húmidos ou brañentos mesmo vexetación de ribeira. 
Tivéronse en consideración e foron incluídos os terreos que o POL recoñece dentro dos corredores ambientais. 
Noutro caso a distancia tómase como referencia básica de partida para logo adaptar o límite de protección á realidade 
física, sendo a vexetación, o parcelario, os camiños, peches e, en especial, os cómaros, os elementos para unha 
definición precisa desta clase de solo. 
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4.4.6. Solo rústico de protección da costa 
Comprende os terreos situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano que se atopan  baixo a influencia da costa e 
como mínimo a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do mar. 

4.4.7. Solo rústico de protección do patrimonio 
Constituído polos enclaves do patrimonio arquitectónico e arqueolóxico, que se localizan no Solo Rústico e que 
merecen unha protección integral en virtude da lexislación sectorial de patrimonio. 

4.4.8. Solo rústico de protección de infraestruturas 
Comprende os terreos rústicos destinados ao emprazamento de grandes infraestruturas e das súas zonas de 
servidume definidas na lexislación e normativa sectorial, que non poden ser obxecto de transformación urbanística. 
No termo municipal de Noia considéranse merecedoras desta protección os terreos afectados polas estradas e as 
liñas aéreas de alta tensión.  
No caso particular das estradas onde se toman como referencia as distintas zonas definidas na lexislación autonómica 
e estatal nesta materia, se adoptan os seguintes criterios de protección: 
- Estradas das redes autonómica e provincial. 

Establécese unha especial protección, fóra dos ámbitos de solo urbano e núcleo rural, a ámbolos dous lados da 
estrada ata atinxir a liña limite de edificación definida na Lei de Estradas de Galicia. 

4.4.9. Solo rústico de protección de espazo natural 
Inclúense nesta categoría as áreas de territorio que presentan importante valor ambiental en relación aos hábitats 
existentes en cada zona así como aquelas sobre as que cómpre establecer a protección por imperativo legal, logo de 
constatar que se atopan incluídas ou baixo a influencia do L.I.C. “Esteiro do Tambre”. 

4.4.10. Solo rústico de protección da paisaxe 
Comprende as áreas de solo rústico de interese e fraxilidade paisaxística constituídas en outeiros, cotos e abas de 
forte exposición visual, consonte o analizado nas correspondentes áreas de intervisibilidade do Estudo da Paisaxe. 
As áreas consideradas inclúen os ámbitos descontinuos denominados “Espazos de interese” no Plan de Ordenación 
do Litoral. 
Cómpre sinalar a existencia de dereitos mineiros dentro dalgún destes ámbitos protexidos polo POL (plano de 
información IM-15), cuxa clasificación fai incompatible o desenvolvemento da actividade estractiva. 
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4.5. TÁBOA RESUMO DA CLASIFICACIÓN DO SOLO 

CLASE DE SOLO EXTENSIÓN (Ha) 

URBANO 
CONSOLIDADO 99,39 

NON CONSOLIDADO 37,93 

NÚCLEO RURAL 
HISTÓRICO  165,76 

COMÚN 127,64 

URBANIZABLE DELIMITADO 
RESIDENCIAL - TERCIARIO 10,45 

INDUSTRIAL 14,78 

URBANIZABLE NO DELIMITADO 10,92 

RÚSTICO 

PROTECCIÓN ORDINARIA 12,68 

PROTECCIÓN AGROPECUARIA 496,54 

PROTECCIÓN DE AUGAS 493,46 

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO 20,57 

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS 242,33 

PROTECCIÓN FORESTAL 1.507,26 

PROTECCIÓN DA COSTA 191,07 

PROTECCIÓN DE ESPAZO NATURAL 902,04 

PROTECCIÓN DA PAISAXE 603,45 
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5. CAPACIDADE EDIFICATORIA 
PREVISTA. 
LÍMITES DE SOSTIBILIDADE 

En base á proposta de clasificación do solo e aos niveis de intensidade para cada caso, é posible facer unha 
estimación da capacidade edificatoria prevista polo Plan. 
Os valores resultantes débense entender como parte integrante das determinacións do Plan e servirán para poñelos 
en relación cos sistemas de infraestruturas e dotacións que estruturan e vertebran o territorio. 
Preséntase a continuación un resumen das distintas clases de solo, cunha xustificación do cumprimento do artigo 46 
da Lei 9/2002 onde se establece para concellos con poboación superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 
habitantes, os seguintes límites de edificabilidade: 
- Solo Urbano Non Consolidado de uso residencial, hoteleiro ou terciario: 0,85 m² edificables por cada m² de solo. 
- Solo Urbanizable Delimitado de uso residencial, hoteleiro ou terciario contiguo ao Solo Urbano: 0,60 m² edificables 

por cada m² de solo. 
- Solo Urbanizable Delimitado de uso industrial: ocupación máxima pola edificación das dúas terceiras partes do 

ámbito.  
O índice de edificabilidade aplícase sobre a superficie total do ámbito, computando os terreos destinados a novos 
sistemas xerais incluídos no mesmo, pero excluíndo os terreos reservados para dotacións públicas existentes que o 
Plan mantén, e dos destinados a sistemas xerais adscritos ao ámbito. 
Preséntanse deseguido unha serie de táboas onde se recolle a capacidade edificatoria residencial derivada do Plan, 
así como a superficie edificable, de xeito que se poda comprobar que os índices de edificabilidade asignados cumpren 
os límites establecidos. 
Para coñecer a capacidade edificatoria do Plan tivéronse en conta os seguintes criterios: 
• En solo urbano consolidado, a capacidade residencial prevista polo Plan obtense como resultado de aplicar as 

posibilidades de aproveitamento de casa ordenanza. 
Para os ámbitos de ordenanza SU-1, SU-2 e SU-3a, o aproveitamento máximo resulta de multiplicar a ocupación 
máxima en planta polo número máximo de alturas permitidas, sen contar a planta baixa xa que é de uso terciario, e 
contabilizando o aproveitamento baixo cuberta como 0,5 unidades. 
Os ámbitos de ordenanza SU-3b e SU-5 contabilizan o aproveitamento existente xa que se trata dunhas 
ordenanzas de conservación. 
Os ámbitos de ordenanza SU-3c (vivenda acaroada) contabilizan o resultado de multiplicar a ocupación en planta 
polo número de alturas permitidas, e dicir, 2,5. 
Para os ámbitos de ordenanza SU-4 (vivenda illada) o aproveitamento resulta de multiplicar a superficie da parcela 
edificada polo coeficiente de edificabilidade de 0,30 m²/m² 
Para converter o aproveitamento máximo, expresado en m² edificables, en número de vivendas, considerouse 
dunha forma estimada que unha vivenda en edificio colectivo consume uns 130 m² edificables ou construídos, 
incluíndo a parte proporcional de zonas comúns, e que unha vivenda unifamiliar consume unha media de 180 m² 
edificables. 
A capacidade residencial estimada no ámbito do Casco Histórico é a expresada en número máximo de vivendas no 
documento do Plan especial de protección. Estímase que cada vivenda consume de media 80 m² construídos. 

• En solo urbano non consolidado e urbanizable a capacidade residencial resulta de recontar e sumar o 
aproveitamento lucrativo de cada área de reparto. A conversión en número de vivendas é igual á empregada solo 
para urbano consolidado. 

• En núcleo rural a capacidade residencial resulta de engadir ao número de vivendas existentes as novas ou previstas 
ata acadar o 100% de consolidación. Dita capacidade total de vivendas está recollida nas táboas xustificativas do 
cumprimento da consolidación dos núcleos rurais do Anexo a esta Memoria. 
A capacidade total expresada en m² edificables resulta de multiplicar o número de vivendas por unha superficie 
media construída de 150 m². 
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CAPACIDADE RESIDENCIAL EN SOLO URBANO CONSOLIDADO 

DISTRITO APROVEITAMENTO (m²c) 
TIPOLOXÍA UNIFAMILIAR 

APROVEITAMENTO (m²c) 
TIPOLOXÍA COLECTIVA 

Nº VIVENDAS 
TIPOLOXÍA 

UNIFAMILIAR 

Nº VIVENDAS 
TIPOLOXÍA 
COLECTIVA 

DISTRITO 1. CASCO HISTÓRICO. 
(ÁMBITO P.E.P.C.H.) 83.280 1.041 

DISTRITO 1. CASCO HISTÓRICO 1.703 25.215 9 194 

DISTRITO 2. CALVARIO 8.954 270.709 50 2.082 

DISTRITO 3. BARRO 82.566 18.347 459 141 

DISTRITO 4. SAN LAZARO 1.168 175.958 6 1.353 

DISTRITO 5. CAMPO DE NOIA 13.985 38.092 78 296 

 719.977 m²c 4.665 viv. 
 

 
 
CAPACIDADE RESIDENCIAL EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

ÁREA DE REPARTO APROVEITAMENTO (m²c) Nº DE VIVENDAS 

DISTRITO 1 
CASCO HISTÓRICO 

AR-D1.1 700 5 
AR-D1.2 1.800 14 
AR-D1.3/4 2.438 19 
AR-D1.5 4.800 37 

DISTRITO 2 
CALVARIO 

AR-D2.1 3.400 26 
AR-D2.2 4.720 36 
AR-D2.3 8.663 67 
AR-D2.4 4.222 32 
AR-D2.5 8.430 65 
AR-D2.6 2.150 17 
AR-D2.7 9.265 70 
AR-D2.8 5.000 38 
AR-D2.9 1.800 14 
AR-D2.10 2.826 22 

DISTRITO 3 
BARRO 

AR-D3.1 2.700 15 
AR-D3.2 6.200 44 
AR-D3.3 20.500 158 
AR-D3.4 6.111 34 
AR-D3.5 12.390 69 
AR-D3.6 650 5 
AR-D3.7 0 0 
AR-D3.8 3.600 26 
AR-D3.9 4.200 32 
AR-D3.10 1.550 9 
AR-D3.11 1.000 6 
AR-D3.12 4.530 34 
AR-D3.13 1.150 6 

DISTRITO 4 
SAN LÁZARO 

AR-D4.1 900 5 
AR-D4.2 8.200 63 
AR-D4.3 10.000 77 
AR-D4.4 4.700 36 
AR-D4.5 2.700 21 
AR-D4.6 7.500 58 
AR-D4.7 800 6 

DISTRITO 5 
CAMPO DE NOIA 

BERGONDO 

AR-D5.1 3.100 22 
AR-D5.2 2.300 13 
AR-D5.3 2.100 16 
AR-D5.4 3.400 26 
AR-D5.5 900 7 
AR-D5.6 3.300 25 
AR-D5.7 1.000 8 

  175.695 m²C 1.283 
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CAPACIDADE RESIDENCIAL EN SOLO URBANIZABLE 

SECTOR APROVEITAMENTO (m²c) Nº VIVENDAS 
NOVAS 

SECTOR-M1 “VISTA FERMOSA” 15.000  83  

SECTOR-M2 “OUTONIL” 3.000  17  

 

CAPACIDADE RESIDENCIAL EN NÚCLEO RURAL 
HISTÓRICO 

 CAPACIDADE RESIDENCIAL EN NÚCLEO RURAL 
COMÚN 

PARROQUIA APROVEITAMENTO (m²c) Nº VIVENDAS  PARROQUIA APROVEITAMENTO (m²c) Nº VIVENDAS 

ARGALO ----- 310  ARGALO ----- 179 

BARRO ----- 941  BARRO ----- 497 

BOA ----- 190  BOA ----- 77 

NOIA ----- 185  NOIA ----- 148 

OBRE ----- 250  OBRE ----- 196 

ROO ----- 326  ROO ----- 57 

TOTAL 330.300 m²c 2.202  TOTAL 172.950 m²c 1.153 
 

CAPACIDADE RESIDENCIAL TOTAL 
CLASE DE SOLO APROVEITAMENTO (m²c) Nº VIVENDAS 

URBANO CONSOLIDADO 719.977  4.665 

URBANO NON CONSOLIDADO 175.695  1.283 

URBANIZABLE 18.000  100 

NÚCLEO RURAL HISTÓRICO 330.300 2.202 

NÚCLEO RURAL COMÚN 172.950 1.153 

TOTAL 1.416.922 9.403 
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Para pór en relación a capacidade residencial prevista polo Plan coa dinámica de vivenda actual resulta preciso 
consultar os cadros estatísticos expostos no documento de Información Xeográfica e Histórica de Noia, no apartado 
adicado aos sectores de actividade. 
Durante o período comprendido entre os anos 2000 e 2010 construíronse en Noia un total de 832 vivendas de nova 
planta. 
O reparto anual obsérvase moi desigual, cun valor máximo de 190 vivendas no ano 2005, en plena euforia 
inmobiliaria, e un valor mínimo de 1 vivenda, en plena crise económica e financeira, no ano 2009, o que dá unha 
media de 75 vivendas o ano. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VIVENDAS DE NOVA PLANTA 112 19 112 55 100 190 103 89 31 1 20

POBOACIÓN 14.404 14.410 14.391 14.586 14.481 14.637 14.702 14.808 14.875 14.970 14.947

 
Pola contra, a dinámica demográfica obsérvase homoxénea, cunha feble tendencia á alza.  
Parece claro, e así o amosa a análise do medio social e económico do traballo de información, que Noia presenta 
unha dinámica tranquila e sostida no tempo, cousa que non pode cualificarse mais que como un feito desexable por 
canto as decisións na órbita técnico-política responderán dun xeito sosegado as necesidades que xurdan. No 
aspecto urbanístico, experiencias convulsas acontecidas noutros lugares, froito de dinámicas de forte crecemento, 
tiveron repercusións negativas na forma de ocupar o territorio. 
A capacidade residencial proposta no Plan ascende a 9.403 vivendas, das cales 7.941 son vivendas xa existentes 
consonte a seguinte distribución: 
 

 VIVENDAS EXISTENTES 

SOLO URBANO CONSOLIDADO 5.333 

NÚCLEO RURAL HISTÓRICO 1.934 

NÚCLEO RURAL COMÚN 674 

 7.941 

 
Estímase que o Plan permitiría a construción de 1.462 novas vivendas. 
Dita capacidade semella ser superior ás necesidades de crecemento residencial as cales poderíanse cuantificar 
“grosso modo” atendendo a unha proxección cara aos vindeiros 16 anos de vixencia do Plan e considerando unha 
medida anual de 75 novas vivendas (16 anos x 75 viv/ano = 1.200 vivendas). Mais o presente Plan, aínda que 
cunha capacidade sobrada, non se concibe en clave expansionista se non que obedece a unha necesidade de 
acabado e mellora urbana obrigada en atención aos antecedentes dun solo urbano sobredimensionado na súa 
extensión polos instrumentos de planeamento precedentes que si viviron en etapas de marcado carácter expansivo. 
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6. A PROPOSTA DOS SISTEMAS 

6.1. SISTEMA VIARIO 

O sistema viario está formado por toda a rede de comunicación viaria de titularidade pública destinada ao transporte e 
mobilidade de persoas e mercadorías. 
En atención á problemática exposta, o Plan propón unha rede básica ou de sistema xeral de carácter orgánico e 
estruturante que obedece a unha orde xerárquica e ao contexto territorial metropolitano e rexional no que se inserta. 
Está formado polas vías e estradas autonómicas e provinciais así como as vías de titularidade municipal consideradas 
estruturantes, consonte a expresión gráfica contida nos planos de ordenación. 
Inclúese no sistema viario a parte da infraestrutura da estación de autobuses non afectada polo Dominio Público 
Marítimo-Terrestre. 
Como determinacións vinculantes o Plan contempla unha serie de actuacións viarias de mellora ou novo trazado que 
se resumen deseguido: 

− SXV-01. Novo vial A Barquiña-Orro. 
Consiste en facer un novo vial municipal que conecte o CEIP “Rodriguez Cadarso”, situado no núcleo da Barquiña, 
coa estrada autonómica AC-552, no lugar de Orro. 
O vial aproveita parcialmente a traza da pista que une a zona do colexio co núcleo de Eiroa e cruza a nova variante 
de Noia polo paso inferior contemplado no proxecto da citada variante. 

− SXV-02. Novo vial A Barquiña-Barro. 
Consiste en prolongar a Rúa Fernando Sande Lago, en Barro, ata o núcleo da Barquiña, pasando pola traseira do 
núcleo Río do Porto baixo a ponte da Variante de Noia. 
Esta actuación, xunto coa SXV-01, tenta minimizar o illamento da Barquiña, actualmente accesible unicamente 
dende a estrada provincial. 

− SXV-03. Vial de conexión entre as estradas AC-311 e AC-308. 
Consiste na mellora da traza existente e das interseccións nas citadas estradas autonómicas ao obxecto de acadar 
un acceso máis directo ao Polígono Industrial da Torrina e ao Concello de Lousame dende a estrada AC-311.  

− SXV-04. Nova ponte sobre o Río Traba. 
Consiste en construír unha nova ponte que comunique os distritos de Casco Histórico e San Lázaro na bocarribeira 
do Río Traba. 

− SXV-05. Área de acceso e aparcamento en Bergondo. 
Preténdese obter unha parcela e habilitala para crear aparcamento público e un espazo de estacionamento de 
buses ao servizo das dotacións educativas e asistenciais existentes na zona. 

− SXV-06. Mellora na intersección no cruce da Barquiña. 
Consiste na execución dunha glorieta que solucione a problemática de tráfico na citada intersección entre as 
estradas AC-552 e DP-5704, tendo en conta os novos fluxos orixinados polo acceso ao Centro Comercial. 
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− SXV-07. Mellora de intersección no cruce de Barro. 
Consiste na execución dunha glorieta que solucione a problemática de tráfico na intersección da estrada 
autonómica AC-552 e a Rúa Castelao (AC-310), tendo en conta os fluxos de tráfico actuais e os derivados do 
crecemento urbano previsto en Barro. A actuación impútase á área de reparto AR-D3.2 en concepto de sistema 
xeral adscrito de conexión exterior. 

− SXV-08. Anel de Outonil. 
Consiste en rematar a traza dun vial concéntrico que conecta a Rúa Calvario (AC-552) coa Rúa San Bernardo (AC-
311), coa mellora técnica da intersección coa citada Rúa San Bernardo mediante glorieta. 
A actuación divídese en varios tramos que teñen correspondencia coas áreas de desenvolvemento e xestión do 
solo que soportan a carga da cesión e urbanización do vial. 

− SXV-09. 
Consiste na ampliación da estación de autobuses coa finalidade de facilitar as manobras de entrada e saída e 
mesmo crear máis prazas de aparcamento. 

− SLV-10. 
Apertura e prolongación da rúa Xosé da Ponte ata o seu encontro coa rúa Pintor Arximiro. 

− SLV-11. 
Consiste na apertura dun novo vial de acceso ao núcleo de Curral de Orrro dende a estrada autonómuca AC-543. 

− SLV-12. 
Consiste na apertura dun novo vial de acceso á parte norte do núcleo de Vilas (Boa) dende a estrada autonómica 
AC-550. 

− SXV-13. 
Consiste na realización dunha variante de circunvalación no núcleo da Igrexa (Argalo). 
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6.2. SISTEMA PORTUARIO 

O sistema portuario é recoñecido polo Plan Xeral consonte a definición que provén da transferencia do Estado á 
Autonomía. 
Comprende o ámbito de dominio público adscrito á entidade Portos de Galicia dos portos da Barquiña, Noia e O 
Testal, sendo a súa regulamentación allea ás determinacións do Plan, en tanto que está afectado pola lexislación 
sectorial de portos e, polo tanto, pendente da redacción dos cadanseus Plans especiais de usos do porto, actualmente 
en tramitación. 

6.3. SISTEMA DE INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS 

Forman parte deste sistema todas aquelas infraestruturas de servizos que compoñen as redes de abastecemento, 
saneamento, enerxía, telecomunicacións, así como os elementos de apoio ou vinculados a elas. 
Forman parte do sistema xeral os elementos e redes fundamentais: 
• As captacións do sistema municipal de augas.  
• A rede de alimentación ao depósito de auga situado en A Rasa, mesmo o segundo depósito no Polígono de 

Augalevada.  
• A rede principal de distribución de auga. 
• A rede principal de recollida de augas residuais e a E.D.A.R situada en Abruñeiras. 
• A rede de alta tensión superior a 20 kV, mesmo os terreos onde se sitúa a central do Tambre. 
O Plan contempla un conxunto de actuacións de mellora do sistema de infraestruturas. A súa definición exprésase nas 
correspondentes fichas de accións no documento da Estratexia de Actuacións. 

6.4. SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 

O sistema de espazos libres está composto polo conxunto de terreos destinados a parques, zonas verdes, prazas e, 
en xeral, espazos libres ao servizo da poboación. 
Compoñen o sistema xeral aqueles de uso e titularidade pública de carácter estruturante o fundamental, en atención a 
súa ubicación, extensión e calidades. 
O Plan Xeral parte dunha situación deficitaria en canto á existencia de espazos libres con consideración de sistema 
xeral, pois, como quedou analizado no traballo da diagnose, unicamente merecerían tal consideración os terreos do 
Miradoiro de San Luis e a Área Recreativa “Cova da Moura”, na parroquia de Argalo, a Área Recreativa de Ponte 
Nafonso, en Roo, e xa no ámbito urbano da Vila de Noia, a porción de paseo marítimo non afectada ao Porto de Noia 
do recheo de Labarta, o conxunto do parque e xardíns da Alameda (Campo da Feira, Felipe de Castro e Praza das 
Angustias), o paseo marítimo en San Lázaro, a área recreativa do Monte do Bolo e a Praza do Tapal, no Casco 
Histórico. 
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Todos eles sumando unha extensión superficial de 59.702 m² de solo, a todas luces cantidade deficitaria consonte as 
necesidades actuais da poboación. 
É obxectivo e determinación do Plan armar unha estrutura básica de espazos libres públicos que satisfaga as 
necesidades da poboación baixo os seguintes criterios: 

− Dende a necesidade cuantitativa, o Plan debe dar resposta como mínimo ao estándar fixado no artigo 47.1 da Lei 
9/2002. A situación de partida dista moito do cumprimento de dito estándar o que converte en prioritaria a 
necesidade de aumentar a superficie en atención á capacidade residencial prevista polo Plan. 

− Considerando que dous terzos da poboación municipal se concentra na Vila de Noia e asentamentos da periferia 
urbana e que na idea do Plan está o reforzo e consolidación deste núcleo de referencia e a contención do 
crecemento no medio rural, cobra valor a idea de incidir na consecución dunha estrutura de espazos libres no 
entorno da área urbana. 

− É argumento de deseño do Plan armar unha estratexia para a obtención dunha rede de espazos libres no bordo 
marítimo. Dita rede vaise concretar en, 

• Bordo costeiro de Barro, dende a bocarribeira do Rego de Porto ata o paseo marítimo do Peirao do Marqués 
(Porto de Noia). 

• Ampliando o Paseo marítimo de San Lázaro. 

• Parque litoral de Obre, dende a Fábrica da Chaínza ata A Igrexa, e continuación mediante roteiros peonís ata O 
Testal. 

− Atribuíndo  a determinadas áreas de interese ambiental a función de espazos públicos de calidade para goce e 
disfrute da poboación. Este é o caso das áreas previstas en Ponte Nafonso, en Igrexa de Roo, en San Bernardo e 
na Rasa, este último cunha clara función integradora de dúas áreas de asentamento desconectados. 

− Reforzando a rede de espazos públicos nas áreas de maior densidade de poboación e más deficitarias, caso do 
distrito de Calvario. 

− Contribuíndo ao reforzo da centralidade na parroquia de Roo mediante as actuacións previstas no igrexario. 

En canto aos espazos libres de carácter local o Plan contempla a previsión de novos ámbitos vinculados a áreas de 
reparto en solo urbano e urbanizable e a actuacións integrais en núcleo rural común consonte os estándares do artigo 
47 da Lei 9/2002 e ás determinacións vinculantes contidas nos desenvolvementos en solo urbano non consolidado, 
pendentes de concretar mediante o planeamento de desenvolvemento. 

A relación de ámbitos cualificados de sistema de espazo libre e a previsión de novos sistemas xerais exprésanse nas 
táboas que se xuntan. 
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SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES 
 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SXEL‐01‐01(Pb)  ÁREA RECREATIVA "COVA DA MOURA"  O PÁRAMO  ESPAZO LIBRE  3.916  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  EXISTENTE 

SXEL‐01‐02(Pb)  MIRADOR DE SAN LOIS  SAN LOIS  ESPAZO LIBRE  14.882  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  EXISTENTE 

SXEL ‐01‐05(Pb)  AMPLIACIÓN DA ÁREA RECREATIVA "COVA DA MOURA" NO PÁRAMO (ARGALO) O PÁRAMO  ESPAZO LIBRE  24.701  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐10(Pb)  PARQUE DA RASA (BARRO)  A RASA DE ABAIXO  ESPAZO LIBRE  24.970  PÚBLICA     RÚSTCO/SOLO DE 
NÚCLEO RURAL  PREVISTA 

SXEL ‐02‐11(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.13 (BARRO)  BARRO  ESPAZO LIBRE  1.059  PÚBLICA  3  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐12(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.5 (BARRO)  ABRUÑEIRAS  ESPAZO LIBRE  13.606  PÚBLICA  3  RÚSTCO/SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐13(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" (MUSEO DO MAR) (BARRO)  ABRUÑEIRAS  ESPAZO LIBRE  1.873  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐14(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.11 (BARRO)  ABRUÑEIRAS  ESPAZO LIBRE  4.487  PÚBLICA  3  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐15(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.10 (BARRO)  ABRUÑEIRAS  ESPAZO LIBRE  7.565  PÚBLICA  3  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐16(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.9 (I) (BARRO)  O CRUCEIRO DE BARRO  ESPAZO LIBRE  2.568  PÚBLICA  3  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐17(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.9 (II) (BARRO)  O CRUCEIRO DE BARRO  ESPAZO LIBRE  4.107  PÚBLICA  3  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐20(Pb)  ESPAZO LIBRE EN VISTA FERMOSA (AR‐Sector‐M1) (BARRO)  VISTA FERMOSA  ESPAZO LIBRE  3.467  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐21(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.4 (BARRO)  ABRUÑEIRAS  ESPAZO LIBRE  8.198  PÚBLICA  3  RÚSTCO/SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐22(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.12 (BARRO)  ABRUÑEIRAS  ESPAZO LIBRE  10.225  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PREVISTA 

SXEL ‐02‐23(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.7 (BARRO)  BARRO  ESPAZO LIBRE  1.184  PÚBLICA  3  RÚSTCO/SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐03‐02(Pb)  ESPAZO LIBRE PRAIA DE BOA GRANDE (BOA)  A CARREIRA  ESPAZO LIBRE  14.772  PÚBLICA     SOLO RÚSTICO  PREVISTA 

SXEL‐04‐01(Pb)  PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO MARQUÉS  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  3.174  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEL‐04‐02(Pb)  CAMPO DA FEIRA  NOIA  ESPAZO LIBRE  4.440  PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEL‐04‐03(Pb)  XARDÍNS FELIPE DE CASTRO (ALAMEDA)  NOIA  ESPAZO LIBRE  11.282  PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEL‐04‐04(Pb)  PRAZA DAS ANGUSTIAS  NOIA  ESPAZO LIBRE  1.343  PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEL‐04‐05(Pb)  PASEO MARÍTIMO DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  13.254  PÚBLICA     CONCESIÓN EN D.P.M.T.  EXISTENTE 

SXEL‐04‐06(Pb)  PRAZA DO TAPAL  NOIA  ESPAZO LIBRE  1.201  PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEL‐04‐07(Pb)  ÁREA RECREATIVA MONTE DO BOLO (EXISTENTE)  MONTE DO BOLO  ESPAZO LIBRE  2.730  PÚBLICA  4  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEL ‐04‐24(Pb)  ESPAZO LIBRE CAMPO DAS RODAS NA CHAÍNZA (NOIA)  CAMPO DAS RODAS  ESPAZO LIBRE  3.986  PÚBLICA  5  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐04‐26(Pb)  PARQUE LITORAL "COSTA DE ABRUÑEIRAS" AR‐D3.8 (NOIA)  ALDEA DE ARRIBA  ESPAZO LIBRE  4.881  PÚBLICA  3  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐04‐27(Pb)  PARQUE URBANO EN CALVARIO (AR‐D2.3) (NOIA)  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  3.297  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐04‐28(Pb)  PARQUE DE SAN BERNARDO (AR‐D1.5) (NOIA)  NOIA  ESPAZO LIBRE  4.697  PÚBLICA  1  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐04‐29(Pb)  ÁREA RECREATIVA MONTE DO BOLO (AR‐D4.1) (NOIA)  MONTE DO BOLO  ESPAZO LIBRE  1.322  PÚBLICA  4  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐04‐30(Pb)  ÁREA RECREATIVA MONTE DO BOLO (NOIA)  MONTE DO BOLO  ESPAZO LIBRE  2.473  PÚBLICA  4  SOLO URBANO  PREVISTA 

SXEL ‐04‐31(Pb) 
PARQUE URBANO EN SAN LÁZARO (AR‐D4.2) (NOIA) 

SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  9.638  PÚBLICA  4  SOLO URBANO/SOLO 
RÚSTICO  PREVISTA 

SXEL ‐04‐32(Pb)  PARQUE FLUVIAL DO RÍO TRABA (NOIA)  A PEDRACHÁN  ESPAZO LIBRE  15.329  PÚBLICA     SOLO RÚSTICO  PREVISTA 

SXEL ‐05‐02(Pb)  PARQUE LITORAL DE OBRE (OBRE) OBRE  ESPAZO LIBRE  43.098  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PREVISTA 

SXEL ‐05‐03(Pb)  PARQUE DO RÍO VILABOA EN BERGONDO (AR‐D5.2) (NOIA)  BERGONDO  ESPAZO LIBRE  3.061  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PREVISTA 

SXEL‐06‐01(Pb)  ÁREA RECREATIVA (I)  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  3.291  PÚBLICA     SOLO RÚSTICO  EXISTENTE 

SXEL ‐06‐06(Pb)  AMPLIACIÓN DA ÁREA RECREATIVA LITORAL (I) NA PONTE NAFONSO (ROO)  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  977  PÚBLICA     SOLO RÚSTICO  PREVISTA 

SXEL ‐06‐07(Pb)  ÁREA RECREATIVA LLITORAL (II) NA PONTE NAFONSO (ROO)  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  2.893  PÚBLICA     SOLO RÚSTICO  PREVISTA 

SXEL ‐06‐11(Pb) 
NOVO CAMPO DA FESTA NA IGREXA (ROO) 

A IGREXA  ESPAZO LIBRE  10.022  PÚBLICA     SOLO RÚSTICO/SOLO DE 
NÚCLEO RURAL  PREVISTA 

 
TOTAL SISTEMAS XERAIS DE ESPAZOS LIBRES EXISTENTES  ...............................................  59.513 m² 
TOTAL SISTEMAS XERAIS DE ESPAZOS LIBRES PREVISTO  .................................................  228.456 m²    

TOTAL SISTEMAS XERAIS DE ESPAZOS LIBRES ....................................................................  287.969m² 
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SISTEMA LOCAL DE ESPAZOS LIBRES 
 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓN 

SLEL‐01‐03(Pv)  CAMPO DA FESTA  A PONTE DE SAN FRANCISCO  ESPAZO LIBRE  893  PRIVADA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐01‐04(Pv)  XARDÍN DA CAPELA DE NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS  A PONTE DE SAN FRANCISCO  ESPAZO LIBRE  189  PRIVADA     SOLO RÚSTCO  EXISTENTE 

SLEL‐01‐06(Pb)  ESPAZO LIBRE NA PONTE DE SAN FRANCISCO (ARGALO)  A PONTE DE SAN FRANCISCO  ESPAZO LIBRE  1.427  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO    

SLEL‐02‐01(Pb)  PARQUE INFANTIL  ORRO  ESPAZO LIBRE  177  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐02‐02(Pb)  PARQUE INFANTIL  A BARQUIÑA  ESPAZO LIBRE  789  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐02‐03(Pb)  XARDÍN  A BARQUIÑA  ESPAZO LIBRE  349  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐02‐04(Pb)  XARDÍN  CARRACIDO  ESPAZO LIBRE  298  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐02‐05(Pb)  ADRO DA IGREXA  A IGREXA  ESPAZO LIBRE  358  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐02‐06(Pb)  PRAZA DO CRUCEIRO  O CRUCEIRO DE BARRO  ESPAZO LIBRE  807  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐02‐07(Pb)  ESPAZO LIBRE   POLÍGONO AUGALEVADA  ESPAZO LIBRE  11.035  PÚBLICA  6  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐02‐08(Pb)  ESPAZO LIBRE   ORRO  ESPAZO LIBRE  107  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐02‐09(Pb)  ESPAZO LIBRE   VISTA FERMOSA / CENTRO 
COMERCIAL  ESPAZO LIBRE  6.037  PÚBLICA  3  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐02‐18(Pb)  PARQUE PUNTA BARQUIÑA (I) (BARRO)  PUNTA BARQUIÑA  ESPAZO LIBRE  1.586  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PREVISTO 

SLEL‐02‐19(Pb)  PARQUE PUNTA BARQUIÑA (II) (BARRO)  PUNTA BARQUIÑA  ESPAZO LIBRE  3372  PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PREVISTO 

SLEL‐02‐24(Pb)  ZONA VERDE EN DEVESA DO MARQUÉS (BARRO)  DEVESA DO MARQUÉS  ESPAZO LIBRE   1.679  PÚBLICA  SOLO DE NÚCLEO RURAL  PREVISTO 

SLEL‐03‐01(Pb)  ESPAZO LIBRE EN BOA (BOA)  BOA/O SINO  ESPAZO LIBRE  3.387  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  PREVISTO 

SLEL‐04‐08(Pb)  PARQUE INFANTIL  R. IRMÁNS LABARTA  ESPAZO LIBRE  1.276  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐09(Pb)  XARDÍN RÚA PINTOR XENARO  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  225  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐10(Pb)  XARDÍNS DO POLIDEPORTIVO  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  1.070  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐11(Pb)  PRAZA DA FONTE  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  119  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐12(Pb)  XARDÍN  R. OURENSE   ESPAZO LIBRE  414  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐13(Pb)  PRAZA DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  2.754  PÚBLICA  4  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐14(Pb)  PRAZA DO MARQUÉS DE MONROY  O CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  1.284  PÚBLICA  5  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐15(Pb)  PRAZA DE SOSFREIXOS  O CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  612  PÚBLICA  5  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐16(Pb)  XARDÍN  R. SANTIAGO ABELLA, O 
CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  189  PÚBLICA  5  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐17(Pb)  PRAZA DE BERGONDO  BERGONDO  ESPAZO LIBRE  282  PÚBLICA  5  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐18(Pb)  XARDÍN  R. MANUEL MURGUÍA, 
BERGONDO  ESPAZO LIBRE  218  PÚBLICA  5  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐19(Pb)  XARDÍN  R. CALZADA, CALVARIO  ESPAZO LIBRE  371  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐20(Pb)  PRAZA DA FANEQUEIRA  NOIA  ESPAZO LIBRE  291  PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐21(Pb)  PARQUE INFANTIL  RÚA SANTÍSIMA TRINIDAD  ESPAZO LIBRE  179  PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐22(Pb)  ZONAS VERDES UA‐3  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  7.158  PÚBLICA  4  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐23(Pb)  XARDÍNS DO GRUPO ESCOLAR  NOIA  ESPAZO LIBRE  375  PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEL‐04‐25(Pb)  AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA RÚA IRMÁNS LABARTA 
(NOIA)  R. IRMÁNS LABARTA  ESPAZO LIBRE  536  PÚBLICA  2  SOLO URBANO  PREVISTO 

SLEL‐05‐01(Pv)  ÁREA RECREATIVA VECIÑAL  A PORTELA  ESPAZO LIBRE  2.045  PRIVADA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐06‐02(Pb)  ÁREA RECREATIVA  SAN PAIO  ESPAZO LIBRE  685  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐06‐03(Pb)  ESPAZO LIBRE  A IGREXA  ESPAZO LIBRE  252  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐06‐04(Pb)  ESPAZO LIBRE  O MUÍÑO  ESPAZO LIBRE  1.001  PÚBLICA     SOLO RÚSTICO  EXISTENTE 

SLEL‐06‐05(Pb)  ESPAZO LIBRE  O CASTRO  ESPAZO LIBRE  129  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEL‐06‐08(Pb)  ESPAZO LIBRE NA PONTE NAFONSO (ROO)  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  1.503  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  PREVISTO 

SLEL‐06‐09(Pb)  PRAZA DO LOCAL SOCIAL EN PONTE NAFONSO (ROO)  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  1.156  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  PREVISTO 

SLEL‐06‐10(Pb)  ESPAZO LIBRE EN SAN PAIO (ROO)  SAN PAIO  ESPAZO LIBRE  1.471  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  PREVISTO 

SLEL‐06‐12(Pb)  PARQUE DO MUÍÑO EN PASTORIZA (ROO)  PASTORIZA  ESPAZO LIBRE  403  PÚBLICA     SOLO RÚSTICO  PREVISTO 

SLEL‐06‐13(Pb)  PRAZA EN NIMO (ROO)  NIMO  ESPAZO LIBRE  743  PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  PREVISTO 
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6.5. SISTEMA DE EQUIPAMENTOS 

O sistema de equipamentos comprende o conxunto de terreos, instalacións e edificacións que desenvolven unha 
función de servizo público á poboación en materia sanitaria, asistencial, educativa, deportiva, comercial, relixiosa, de 
seguridade, cultural, etc. 
Consonte a definición dos elementos estruturantes, o territorio de Noia dá soporte a un conxunto de equipamentos que 
cobren as necesidades básicas da poboación. Mais púxose en evidencia a necesidade de que Noia asuma un papel 
importante na oferta de servizo público a escala comarcal e no contexto do espazo territorial da Ría. 
Por outra banda cómpre reforzar certos equipamentos de interese municipal para o aumento da calidade da oferta. 
Mesmo xa se indicou na diagnose a oportunidade xurdida para pór en valor o patrimonio histórico esquecido nun 
proceso de incorporación á oferta pública de servizo. 
Baixo este criterio que ten en conta as debilidades e as oportunidades, o Plan propón as seguintes actuacións no 
sistema de equipamentos, 
− Cunha clara vocación supramunicipal, preténdese crear un equipamento deportivo de certa magnitude, onde poder 

instalar un conxunto de pistas e campos de deporte. Así mesmo, o Plan pretende que Noia dispoña dun edificio 
socio-cultural multiusos de referencia para o desenvolvemento de eventos relacionados coa cultura, o espectáculo, 
etc. Preténdese ademais reforzar a oferta cultural mediante outros equipamentos que enxalzan o pasado e as 
tradicións de Noia e contribúen á difusión da cultura local. Nesta liña planéanse novos museos como o Museo do 
Mar, Casa do Libro, ampliación do Museo das Laudas e un centro cultural na antiga Fábrica da Chaínza. 

− Xa na órbita das necesidades municipais, o Plan contempla reforzar a rede de equipamentos públicos mediante 
ampliacións ou novos usos: 
• Ampliación do cemiterio municipal 
• Ampliación da piscina 
• Colexio infantil 
• Intendencia e continxencia municipal 
• Reubicación do Centro de Saúde de San Lázaro 
• Edificio administrativo e de intendencia para a policía local e xulgados. 

− Na idea do Plan de reforzar a centralidade da parroquia de Roo, planéase a ampliación das instalacións sociais e 
deportivas na Igrexa. 

− Dentro do concepto das dotacións privadas e de sistema local, o Plan contempla as seguintes actuacións, 
• Os terreos cesión obrigatoria para sistema local de equipamento na área de reparto AR-D4.6 destinaranse, 

mediante convenio de cesión temporal á entidade da Cruz Vermella, para o traslado da súa actual ubicación. 
• O Plan cualificará de sistema local privado suficiente cantidade de solo para as ampliacións dos cemiterios 

parroquiais de Obre, Boa, Argalo e Barro. 
• O Plan contempla equipamento público de carácter rural nos núcleos de Boa, San Paio e Manle (Barro). 

Nos cadros que se xuntan exprésase a proposta do sistema de equipamentos de Noia. 
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SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMENTOS 

 

ARGALO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SLEdp‐01‐01(Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  PIÑEIRO DEPORTIVO 2.201 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEdp‐01‐02(Pb)  CAMPO DE FÚTBOL DE O PÁRAMO O PÁRAMO DEPORTIVO 6.976 PÚBLICA SOLO RÚSTCO  EXISTENTE 

SLEsc‐01‐02(Pb)  LOCAL SOCIAL EN PIÑEIRO (ARGALO) PIÑEIRO SOCIO‐CULTURAL 351 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  PROPOSTO 

SLEre/sa‐01‐01(Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA A IGREXA RELIXIOSO/SANITARIO 729 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEre‐01‐02(Pv)  CAPELA DE NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS  A PONTE DE SAN 
FRANCISCO 

RELIXIOSO 82 PRIVADA SOLO RÚSTCO  EXISTENTE 

SLEre/sa‐01‐03(Pv)  NOVO CEMITERIO PARROQUIAL  A IGREXA RELIXIOSO/SANITARIO 5.972 PRIVADA SOLO RÚSTICO  EXISTENTE 

SLEsc‐01‐01(Pb)  LOCAL SOCIAL  A PONTE DE SAN 
FRANCISCO 

SOCIO‐CULTURAL 435 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

 
 

BARRO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SLEas‐02‐01(Pv)  CENTRO OCUPACIONAL A CREBA  POLÍGONO AGUALEVADA ASISTENCIAL 1.175 PRIVADA 6 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEed‐02‐02(Pv)  CPR JAIME BALMES  A RASA DE ARRIBA EDUCATIVO 27.223 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL / 
SOLO RÚSTICO  EXISTENTE 

SLEdp‐02‐01(Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  O CRUCEIRO DE BARRO DEPORTIVO 1.801 PÚBLICA 3 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEdp‐02‐02(Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  A BARQUIÑA DEPORTIVO 1.122 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEre‐02‐01(Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA CRISTINA  A IGREXA RELIXIOSO 250 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEre/sa‐02‐02(Pv)  CEMITERIO VELLO  A IGREXA RELIXIOSO/SANITARIO 1.102 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEre/sa‐02‐03(Pv)  NOVO CEMITERIO PARROQUIAL  MANLE RELIXIOSO/SANITARIO 13.319 PRIVADA SOLO RÚSTICO  EXISTENTE 

SLEsa‐02‐01(Pv)  TANATORIO   A RASA DE ABAIXO SANITARIO 6.439 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL / 
SOLO RÚSTICO  EXISTENTE 

SLEsc‐02‐01(Pb)  LOCAL SOCIAL  ORRO SOCIO‐CULTURAL 62 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc‐02‐02(Pb)  LOCAL SOCIO‐CULTURAL A.V. DE CARRACIDO  CARRACIDO SOCIO‐CULTURAL 342 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc‐02‐03(Pb)  LOCAL SOCIAL ANTIGA ESCOLA  A BARQUIÑA SOCIO‐CULTURAL 251 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc‐02‐04(Pb)  CENTRO SOCIAL DE BARRO  O CRUCEIRO DE BARRO SOCIO‐CULTURAL 1.854 PÚBLICA 3 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEsc‐02‐05(Pb)  A.V. VIRXE DO CARME. LOCAL SOCIAL DE OUSOÑO  OUSOÑO SOCIO‐CULTURAL 259 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc/co‐02‐06(Pv)  PARCELA DOTACIONAL  POLÍGONO AUGALEVADA SOCIO‐CULTURAL/ COMERCIAL 2.195 PRIVADA 6 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEsc‐02‐09(Pb)  SOCIO‐CULTURAL SANTA CRISTINA EN MANLE (BARRO)  MANLE SOCIO‐CULTURAL 2.860 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  PROPOSTO 

 
 

BOA 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SLEdp‐03‐01(Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA EN MERUSO (BOA)  MERUSO DEPORTIVO 2.995 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  PROPOSTO 

SLEre/sa‐03‐01(Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO BOA RELIXIOSO/SANITARIO 2.558 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc‐03‐01(Pb)  CENTRO SOCIAL  BOA SOCIO‐CULTURAL 370 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 
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NOIA 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 
SLEad‐04‐06(Pv)  SEDE DA CONFRARÍA DE PESCADORES SAN BARTOLOMÉ  SAN LÁZARO ADMINISTRATIVO 1.758 PRIVADA 4 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEas‐04‐01(Pv)  RESIDENCIA DE ANCIANOS "GERIATROS"  BERGONDO ASISTENCIAL 3.680 PRIVADA 5 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEas‐04‐02(Pv)  RESIDENCIA DE ANCIANOS ROMERO BLANCO MONROY  O CAMPO DE NOIA ASISTENCIAL 12.434 PRIVADA 5 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEed‐04‐05(Pv)  CPR PLURILÍNGÜE  MARÍA ASSUMPTA BERGONDO EDUCATIVO 10.945 PRIVADA 5 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEed‐04‐06(Pv)  COLEXIO ATENEA  PONTE DO TRABA EDUCATIVO 1.171 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEre‐04‐01(Pv)  CAPELA DE SAN BERNARDO  NOIA RELIXIOSO 611 PRIVADA 1 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEre‐04‐02(Pv)  IGREXA E CONVENTO DE SAN FRANCISCO  NOIA RELIXIOSO 1.839 PRIVADA 1 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEre‐04‐03(Pv)  CAPELA DE SAN XOSÉ  NOIA RELIXIOSO 181 PRIVADA 1 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEre‐04‐04(Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTIÑO NOIA RELIXIOSO 709 PRIVADA 1 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEre/sa‐04‐05(Pv)  CEMITERIO DE SANTA MARÍA A NOVA NOIA RELIXIOSO 4.458 PRIVADA 1 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEre‐04‐06(Pv)  CAPELA DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO RELIXIOSO 110 PRIVADA 4 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEsc‐04‐03(Pb)  CENTRO DA TERCEIRA IDADE  NOIA SOCIO‐CULTURAL 422 PÚBLICA 1 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEsc‐04‐04(Pv)  MUSEO DAS LAUDAS  NOIA SOCIO‐CULTURAL 552 PRIVADA 1 SOLO URBANO  EXISTENTE 

SLEsc‐04‐05(Pv)  SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA LICEO  CALVARIO SOCIO‐CULTURAL 1.771 PRIVADA 2 SOLO URBANO  EXISTENTE 

 
 

OBRE 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SLEdp‐05‐01(Pv)  PISTA POLIDEPORTIVA  A PORTELA DEPORTIVO 1.223 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEre/sa‐05‐01(Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARIÑA  A IGREXA RELIXIOSO/SANITARIO 2.343 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc‐05‐01(Pb)  LOCAL SOCIAL DO OBRE  CATRO CAMIÑOS SOCIO‐CULTURAL 705 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

 
 

ROO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SLEdp‐06‐01(Pb)  CAMPO DE FÚTBOL  A IGREXA DEPORTIVO 8.983 PÚBLICA SOLO RÚSTICO  EXISTENTE 

SLEdp‐06‐02(Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  SAN PAIO DEPORTIVO 616 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEdp‐06‐03(Pb)  INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NA IGREXA (ROO)  A IGREXA DEPORTIVO 7.013 PÚBLICA SOLO RÚSTICO  PROPOSTO 

SLEre/sa‐06‐01(Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE ROO  A IGREXA RELIXIOSO/SANITARIO 1.402 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEre/sa‐06‐02(Pv)  CEMITERIO NOVO  A IGREXA RELIXIOSO/SANITARIO 4.724 PRIVADA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc‐06‐01(Pb)  LOCAL SOCIAL  A IGREXA SOCIO‐CULTURAL 174 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc‐06‐02(Pb)  LOCAL SOCIAL  SAN PAIO SOCIO‐CULTURAL 95 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc‐06‐03(Pb)  LOCAL SOCIAL  A PONTE NAFONSO SOCIO‐CULTURAL 64 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SLEsc/dp‐06‐04(Pb)  AMPLIACIÓN DO LOCAL SOCIAL EN SAN PAIO (ROO)  SAN PAIO SOCIO‐CULTURAL/DEPORTIVO 828 PÚBLICA SOLO DE NÚCLEO RURAL  PROPOSTO 

SLEsc/dp‐06‐05(Pb)  LOCAL SOCIAL "A CARPINTERÍA" NA IGREXA (ROO)  A IGREXA SOCIO‐CULTURAL/DEPORTIVO 1075 PÚBLICA SOLO RÚSTICO  PROPOSTO 
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SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS 

 

ARGALO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SXEsa‐01‐01(Pb)  CEMITERIO MUNICIPAL  O PÁRAMO  SANITARIO  3.926 PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  EXISTENTE 

SXEsa‐01‐02(Pb)  AMPLIACIÓN DO CEMITERIO MUNICIPAL (ARGALO)  O PÁRAMO  SANITARIO  6.756 PÚBLICA     SOLO RÚSTCO  PROPOSTO 

 

 

 

BARRO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SXEit/ad‐02‐01(Pb)  INTENDENCIA MUNICIPAL (AR‐Sector I1) (BARRO)  POLÍGONO AGUALEVADA  ALMACENAXE/  
ADMINISTRATIVO  7.846 PÚBLICA  6  SOLO URBANIZABLE  PROPOSTO 

SXEed‐02‐01(Pb)  C.E.I.P. PLURILÍNGÜE ALEXANDRE RODRÍGUEZ CADARSO  A BARQUIÑA  EDUCATIVO  9.182 PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SXEed‐02‐03(Pb)  ESCOLA INFANTILESCOLA INFANTIL NO CRUCEIRO DE BARRO 
(BARRO)  O CRUCEIRO DE BARRO  EDUCATIVO  2.679 PÚBLICA  3  SOLO URBANO  PROPOSTO 

SXEdp‐02‐03(Pb)  CIDADE DEPORTIVA (AR‐Sector‐M1) (BARRO)  VISTA FERMOSA  DEPORTIVO  15.002 PÚBLICA     SOLO URBANIZABLE  PROPOSTO 

SXEse‐02‐01(Pb)  CASA‐CUARTEL DA GARDA CIVIL  A RASA DE ARRIBA  SEGURIDADE  3.040 PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  EXISTENTE 

SXEse‐02‐02(Pb)  PROTECCIÓN CIVIL  POLÍGONO AUGALEVADA  SEGURIDADE  910 PÚBLICA     SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEsc‐02‐07(Pb)  MUSEO DO MAR (BARRO)  ABRUÑEIRAS  SOCIO‐CULTURAL  608 PÚBLICA     SOLO RÚSTICO/D.P.M.T.  PROPOSTO 

SXEsc‐02‐08(Pb)  SOCIO‐CUTURAL MULTIUSOS  EN XILVIR (AR‐D3.3) (BARRO)  XILVIR  SOCIO‐CULTURAL  12.004 PÚBLICA     SOLO URBANIZABLE  PROPOSTO 
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NOIA 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SXEad‐04‐01(Pb)  CASA DO CONCELLO  NOIA  ADMINISTRATIVO  738 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEad‐04‐02(Pb)  CONCELLERÍA DE CULTURA  NOIA  ADMINISTRATIVO  129 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEad‐04‐03(Pb)  XULGADOS  NOIA  ADMINISTRATIVO  191 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEad‐04‐04(Pb)  CENTRO COMARCAL  NOIA  ADMINISTRATIVO  222 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEad‐04‐05(Pb)  CAPITANÍA MARÍTIMA  CALVARIO  ADMINISTRATIVO  183 PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEco‐04‐01(Pb)  MERCADO MUNICIPAL  NOIA  COMERCIAL  967 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEdp‐04‐01(Pb)  PISCINA CUBERTA MUNICIPAL  CALVARIO  DEPORTIVO  1.590 PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEdp‐04‐02(Pb)  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO ALONSO RODRÍGUEZ  CALVARIO  DEPORTIVO  2.009 PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEdp‐04‐03(Pb)  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  CALVARIO  DEPORTIVO  1.776 PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEdp‐04‐04(Pb)  COMPLEXO DEPORTIVO SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  DEPORTIVO  24.829 PÚBLICA  4  CONCESIÓN EN D.P.M.T.  EXISTENTE 

SXEdp‐04‐05(Pb)  AMPLIACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL (AR‐D3.8) (NOIA)  CALVARIO  DEPORTIVO  2.269 PÚBLICA  2  SOLO URBANO  PROPOSTO 

SXEed‐04‐01(Pb)  I.E.S. CAMPO DE SAN ALBERTO  CALVARIO  EDUCATIVO  8.031 PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEed‐04‐02(Pb)  I.E.S. VIRXE DO MAR  NOIA  EDUCATIVO  3.751 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEed‐04‐03(Pb)  C.E.I.P. FELIPE DE CASTRO  BERGONDO  EDUCATIVO  12.031 PÚBLICA  5  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEed‐04‐04(Pb)  CMUS PROFESIONAL FEDERICO PAZ CARBAJAL  O CAMPO DE NOIA  EDUCATIVO  263 PÚBLICA  5  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEsa‐04‐01(Pb)  NOVO CENTRO DE SAÚDE (AR‐D4.6) (NOIA)  SAN LÁZARO  SANITARIO  2.101 PÚBLICA  4  SOLO URBANO  PROPOSTO 

SXEsc‐04‐01(Pb)  CASA DA XUVENTUDE  CALVARIO  SOCIO‐CULTURAL  736 PÚBLICA  2  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEsc‐04‐02(Pb)  TEATRO COLISEO NOELA  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  691 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

SXEsc‐04‐06(Pb)  CASA DA CULTURA (NOIA)  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  634 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  PROPOSTO 

SXEsc‐04‐07(Pb)  CASA DO LIBRO AR‐D2.2 (NOIA)  CALVARIO  SOCIO‐CULTURAL  560 PÚBLICA  2  SOLO URBANO  PROPOSTO 

SXEse‐04‐01(Pb)  PROTECCIÓN CIVIL  NOIA  SEGURIDADE  228 PÚBLICA  1  SOLO URBANO  EXISTENTE 

 
 
 

OBRE 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO SOLO  OBSERVACIÓNS 

SXEsc‐05‐02(Pb)  CENTRO CULTURAL FÁBRICA DA CHAINZA (OBRE)  A CHAINZA  SOCIO‐CULTURAL  2.910 PÚBLICA     SOLO DE NÚCLEO RURAL  PROPOSTO 

 
 
 
 

TOTAL SISTEMAS XERAIS DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES  ........................  75.423 m² 

TOTAL SISTEMAS XERAIS DE EQUIPAMENTOS PROPOSTOS  ........................  53.369 m²    

TOTAL SISTEMAS XERAIS DE EQUIPAMENTOS ....................................  128.792 m² 
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7. CUMPRIMENTO DE ESTÁNDARES  
 

 

 

 

CALIDADE DE VIDA E COHESIÓN SOCIAL. CUMPRIMENTO DE ESTÁNDARES. 

Sistemas Xerais. Calidade de vida e cohesión social. 

Sistemas Xerais de Espazos Libres  
No artigo 47: Calidade de vida e cohesión social, establécese unha reserva no Sistema Xeral de Espazos Libres e 
zonas verdes de dominio e uso públicos, en proporción non inferior a 15 metros cadrados por cada 100 metros 
cadrados edificables de uso residencial.  
Sendo a capacidade edificatoria residencial prevista polo Plan Xeral de 1.416.922 m² construídos, implica dispor dun 
Sistema Xeral de Espazos Libres mínimo de 212.538 m². A suma dos distintos ámbitos, existentes e previstos, 
reflectidos no Plan alcanza a cifra de 287.969 m². 

212.538 m². < 287.969 m². Cumpre. 

Sistema Xeral de Equipamentos 
No mencionado artigo establécese unha reserva para o Sistema Xeral de Equipamento comunitario de titularidade 
pública en proporción non inferior a 5 metros cadrados por cada 100 metros cadrados edificables de uso residencial. 
Segundo a capacidade edificatoria recollida polo Plan é necesaria a reserva mínima de 70.846 m². Os terreos, edificios 
e instalacións destinadas a usos públicos colectivos, que pola súa dimensión ou función, transcenden a todo o concello 
suman un total de 128.792 m². 

70.846 m²< 128.792 m². Cumpre 
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Reserva de solo para vivenda suxeita a algún réxime de protección pública 
Consonte o disposto no punto 11 do artigo 47 os plans xerais deberán prever a contía de aproveitamento residencial 
con destino á construción de vivendas sometidas a algún réxime de protección pública. 
É decisión do Goberno e, polo tanto, decisión discrecional do Plan manter no posible a porcentaxe do 30% do 
aproveitamento residencial que establece o citado artigo. 
Baixo a excepcionalidade de redución entrarían aqueles supostos de inadecuación entre os que cabe citar 
expresamente a exención da reserva en aqueles ámbitos de solo urbano non consolidado de escaso aproveitamento 
lucrativo absoluto e mesmo os ámbitos que contemplan a tipoloxía de vivenda unifamiliar, ao entender que este non 
responde adecuadamente aos requirimentos da vivenda protexida.  
Baixo este criterio o Plan propón áreas de desenvolvemento en solo urbano nas cales establécese a obriga da reserva 
do 30%, mentres que noutras, as citadas anteriormente, exímese da reserva. 
Consonte a Lei, o cumprimento para cada Distrito de solo urbano produciríase sempre que se supere a porcentaxe 
media da Comunidade Autónoma e mesmo a porcentaxe derivada do Rexistro de Demandantes no Concello de Noia. 
Como se verá na táboa xustificativa que se xunta, a porcentaxe de reserva supera sobradamente o mínimo legal. 

IRT (noia) = 47 
IPM (Noia) = 14.757 

PRTC (Noia) = IRT x 10 x 100 = 3,2 % IPM 
 

PRTC (C.A.) = 8,9% 
Edificabilidade mínima = IRT (Noia) x 2 x 100 = 9.400 m² edificados 

 
En solo urbanizable o Plan establece a reserva mínima do 30% do aproveitamento residencial 
 
 

Solo Urbano Non Consolidado: 
Na seguinte táboa exponse o cumprimento das esixencias para solo urbano non consolidado que proveñen da lei 
9/2002: 
- Artigo 46.2 Límites de sostibilidade 
- Artigo 47.2 Calidade de vida e cohesión social, en canto ao cumprimento de dotacións de sistemas locais 
Tal e como di o artigo 49.1, o presente Plan esíxelle ao conxunto de solo urbano non consolidado que cumpra os 
requisitos antes mencionados en cada un dos distritos, de xeito que as distintas áreas de reparto contidas nun mesmo 
distrito poidan compensarse entre si, ata obter un resultado de conxunto que cumpra ás esixencias da lei 9/2002. 
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CUMPRIMENTO DOS LÍMITES DE SOSTIBILIDADE EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

 BRUTA (m²)  NETA (m²) RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL TOTAL
18m² cada 

100m²c  10% ámbito
10m² cada 

100m²c  2% ámbito RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL

537 537 700 0 0 700 1,304 126 54 0 70 11 0 14 0 0 4 0 0 0 0% 0
1775 1775 1800 0 0 1800 1,014 324 178 350 180 36 0 36 0 0 9 0 0 6 0% 0
8127 8127 2438 0 0 2438 0,300 439 813 5000 244 163 280 49 0 0 12 0 0 20 30% 731
10814 10814 4800 0 0 4800 0,444 864 1081 0 480 216 1000 96 0 0 24 0 0 24 30% 1440
21253 21253 9738 0 0 9738 0,458 1753 2125 5350 974 425 1280 195 0 0 49 0 0 50 22% 2171

6655 6655 3400 0 0 3400 0,511 612 666 2500 340 133 800 68 0 0 17 0 0 25 30% 1020
6077 5724 4720 1780 0 6500 1,136 1170 608 1200 650 122 0 94 36 0 24 7 0 20 30% 1416
10192 10192 8663 0 0 8663 0,850 1559 1019 0 866 204 2000 173 0 0 43 0 0 43 30% 2599
4968 4968 4222 0 0 4222 0,850 760 497 2000 422 99 0 84 0 0 21 0 0 15 30% 1267
10538 10538 8430 0 0 8430 0,800 1517 1054 2000 843 211 1100 169 0 0 42 0 0 50 30% 2529
3867 3867 2150 250 0 2400 0,621 432 387 0 240 77 0 43 5 0 11 1 0 20 30% 645
11100 10900 9265 0 0 9265 0,850 1668 1110 1800 927 222 0 185 0 0 46 0 0 46 30% 2780
8818 8818 5000 0 0 5000 0,567 900 882 0 500 176 1500 100 0 0 25 0 0 25 30% 1500
2497 2497 1800 0 0 1800 0,721 324 250 1000 180 50 0 36 0 0 9 0 0 9 30% 540
2093 2093 2826 0 0 2826 1,350 509 209 1000 283 42 0 57 0 0 14 0 0 14 30% 848
66805 66252 50476 2030 0 52506 0,793 9451 6681 11500 5251 1336 5400 1010 41 0 252 8 0 267 30% 15143

13182 13182 2700 0 0 2700 0,205 486 1318 2000 270 264 0 54 0 0 14 0 0 15 30% 810
20106 19583 6200 0 0 6200 0,317 1116 2011 2800 620 402 850 124 0 0 31 0 0 35 30% 1860
46610 45875 20500 0 0 20500 0,447 3690 4661 9000 2050 932 2200 410 0 0 103 0 0 110 30% 6150
18197 17462 6111 0 0 6111 0,350 1100 1820 2000 611 364 1000 122 0 0 31 0 0 35 0% 0
35399 35399 12390 0 0 12390 0,350 2230 3540 2500 1239 708 1500 248 0 0 62 0 0 65 0% 0
1380 1380 650 650 0 1300 0,942 234 138 400 130 28 0 13 13 0 3 3 0 0 0% 0
5500 4970 0 4224 0 4224 0,850 760 550 0 422 110 0 0 84 0 0 17 0 5 0% 0
12168 11187 3600 0 0 3600 0,322 648 1217 1250 360 243 0 72 0 0 18 0 0 15 30% 1080
27718 27362 4200 4000 0 8200 0,300 1476 2772 2000 820 554 820 84 80 0 21 16 0 40 0% 0
15506 15506 1550 0 0 1550 0,100 279 1551 0 155 310 0 31 0 0 8 0 0 8 0% 0
4878 4708 1000 0 0 1000 0,212 180 488 1500 100 98 0 20 0 0 5 0 0 5 0% 0
9878 9038 4530 0 0 4530 0,501 815 988 1000 453 198 1000 91 0 0 23 0 0 25 0% 0
4491 4080 1150 0 0 1150 0,282 207 449 0 115 90 0 23 0 0 6 0 0 0 0% 0

215013 209732 64581 8874 0 73455 0,350 13222 21501 24450 7346 4300 7370 1292 177 0 323 35 0 358 15% 9900

4475 4475 900 0 0 900 0,201 162 448 0 90 90 700 18 0 0 5 0 0 0 0% 0
13827 13685 8200 0 0 8200 0,599 1476 1383 1600 820 277 0 164 0 0 41 0 0 42 30% 2460
12387 12387 10000 0 0 10000 0,807 1800 1239 2500 1000 248 1150 200 0 0 50 0 0 50 30% 3000
2118 2118 4700 0 0 4700 2,219 846 212 0 470 42 0 94 0 0 24 0 0 24 30% 1410
2078 2078 2700 0 0 2700 1,299 486 208 700 270 42 0 54 0 0 14 0 0 14 30% 810
14063 14063 7500 0 0 7500 0,533 1350 1406 2000 750 281 2000 150 0 0 38 0 0 50 30% 2250
604 604 800 0 0 800 1,325 144 60 300 80 12 0 16 0 0 4 0 0 4 30% 240

49552 49410 34800 0 0 34800 0,704 6264 4955 7100 3480 991 3850 696 0 0 174 0 0 184 29% 10170

8146 7731 3100 0 0 3100 0,401 558 815 2800 310 163 0 62 0 0 16 0 0 20 0% 0
5168 5168 2300 0 0 2300 0,445 414 517 0 230 103 0 46 0 0 12 0 0 12 0% 0
2202 2202 2100 0 0 2100 0,954 378 220 400 210 44 0 42 0 0 11 0 0 5 30% 630
3121 3121 3400 0 0 3400 1,089 612 312 800 340 62 0 68 0 0 17 0 0 18 30% 1020
603 603 900 0 0 900 1,493 162 60 0 90 12 0 18 0 0 5 0 0 5 30% 270
4623 4623 3300 0 0 3300 0,714 594 462 600 330 92 1250 66 0 0 17 0 0 16 30% 990
2838 2838 1000 0 0 1000 0,352 180 284 2000 100 57 400 20 0 0 5 0 0 5 0% 0
26701 26286 16100 0 0 16100 0,612 2898 2670 6600 1610 534 1650 322 0 0 81 0 0 81 18% 2910

SOLO URBANO NC 379324 372933 175695 10904 0 186599 0,500 55000 19550 3514 218 0 878 44 0 940 23% 40294

AR-D1.5

AR-D2.3

AR-D2.10

AR-D2.4

DISTRITO 1

DISTRITO 2

 SUPERFICIE  (m²)  SLEL ESIXIDO SUPERFICIE  EDIFICABLE (m²c)

AR-D1.1
AR-D1.2

AR-D2.1

AR-D2.5

AR-D1.3/4

AR-D2.2

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDADE

(m²/m²)

APARCAMENTO ESIXIDO DE D.PÚBLICO 
según uso APARCAMENTO 

PREVISTO D. 
PÚBLICO

% VIVENDA 
PÚBLICA

RESERVA DE APARCAMENTO ESIXIDO  
según uso SLEL 

PREVISTO
 SLE 

PREVISTO

 SLE  ESIXIDO

DISTRITO 4

DISTRITO 5

AR-D5.2

AR-D4.7

AR-D5.6
AR-D5.7

AR-D5.1

AR-D5.4
AR-D5.5

AR-D5.3

AR-D3.2

AR-D2.6
AR-D2.7

AR-D3.10
AR-D3.11

AR-D3.3

AR-D2.9
AR-D2.8

AR-D3.7

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

VIVENDA 
PÚBLICA

DISTRITO 3

AR-D4.6

AR-D4.3
AR-D4.4
AR-D4.5

AR-D3.1

AR-D3.4

AR-D3.6

AR-D3.9

AR-D3.12
AR-D3.13

AR-D3.8

AR-D4.1

AR-D3.5

AR-D4.2
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INFORMACIÓN DO MEDIO FÍSICO 

E-01 Encadre territorial, Escala 1:50.000 
IM-01 Fotografía aérea do ano 2.004, Escala 1:25.000 
IM-02 Distribución parroquial, Escala 1:20.000 
IM-03 Demográfico, Escala 1:25.000 
IM-04 Hipsográfico, Escala 1:25.000 
IM-05 Clinométrico, Escala 1:25.000 
IM-06 Orientación de ladeiras, Escala 1:25.000 
IM-07 Hidrolóxico, Escala 1:25.000 
IM-08 Litolóxico, Escala 1:25.000 
IM-09 Cobertura e usos do solo, Escala 1:25.000 
IM-10 Estrutura da propiedade, Escala 1:25.000 
IM-11 Rede viaria, Escala 1:25.000 
IM-12 Infraestrutura e redes de servizo, Escala 1:25.000 
IM-13 Infraestruturas turísticas e elementos asociados, Escala 1:25.000 
IM-14 Patrimonio, Escala 1:25.000 
IM-15 Valores, potencialidades e fortalezas, Escala 1:15.000 
IM-16 Fraxilidade ambiental e riscos naturais, Escala 1:15.000 
IM-17 Planeamento vixente e dos concellos limítrofes, Escala 1:25.000 
IM-18 Plan de ordenación do litoral (modelo de xestión), Escala 1:25.000 

 

 

ESTUDO DO MODELO DE ASENTAMENTO  

PLANOS-FICHA DOS ASENTAMENTOS. ESCALA 1:3.000 (PLANO), . ESCALA 1:9.000 (FOTO) 

ARGALO (SANTA MARÍA) 

A-01-01 
A BAIA, BECOLLO, BEIRO, BEIRO NOVO LESTE, BEIRO NOVO SUR, A IGREXA, PIÑEIRO, A IGREXA NOVO - 
PIÑEIRO NOVO, ENTRERRÍOS, O TORNO, ENTRERRÍOS NOVO - O TORNO NOVO, O TORNO NOVO SUR, A 
DEVESA, A PONTE  ARGALO 

A-01-02 
ARGOTE, ARGOTE NOVO, O PIRILLUEIRO, O PIRILLUEIRO NOVO, SAN BREIXO – A COSTANEIRA, SAN 
BREIXO NOVO NORTE, SAN BREIXO NOVO OESTE, O MOSTEIRO, PORTUGALETE, SOBREVIÑAS, A VIÑA 
NOVA, RÚA NOVA, SUEIRO, SUEIRO NOVO, A PONTE DE SAN FRANCISCO 

A-01-03 O CANAVAL, FIGUEIRA, VILABOA NORTE, VILABOA SUR 
 

BARRO (SANTA CRISTINA) 

A-02-01 
A BARQUIÑA, A BARQUIÑA NOVO NORTE, A BARQUIÑA NOVO - CARRACIDO NOVO, CARRACIDO, O 
CRUCEIRO DA BARQUIÑA, CRUCEIRO DA BARQUIÑA NOVO, ORRO,ORRO NOVO NORTE, ORRO NOVO SUR, 
EIROA, EIROA NOVO NORTE, EIROA NOVO SUR, O TELLEIRO – VILANOVA, O TELLEIRO NOVO SUR 

A-02-02 A IGREXA, A LOXE, PONTE,VISTA ALEGRE, XILVIR, MANLE, MANLE NOVO, A IGREXA NOVO, AUGALEVADA 
LESTE, AUGALEVADA OESTE,  CRUCEIRO DE BARRO, RÍO DO PORTO 

A-02-03 
ALVARIZA, ALVARIZA NOVO, ALVARIZA OESTE, A FIALLA, CRUCEIRO DO RÍO – A RASA DE ABAIXO - A RASA 
DE ARRIBA, A RASA DE ABAIXO NOVO, A RASA DE ARRIBA NOVO, O PIÑEIRO, VILARVELLO, OUSOÑO, 
OUSOÑO NOVO, VILAR DE OUSOÑO, VILAR DE OUSOÑO NOVO 

 
BOA (SAN PEDRO) 

A-03-01  ANTELO, BOA, A CORREDOIRA, A DEVESA, MERUSO, O RIAL, O SINO, MERUSO NOVO, O VILAR, A 
CARREIRA, REDONDELO, TARAMANCOS 

 
NOIA (SAN MARTIÑO) 

A-04-01 COUTO DE ABAIXO, COUTO DE ARRIBA, PONTE DO TRABA, OS PAZOS, LOUREIRO, CAMPO DE LAMAS, 
CAMPO DE LAMAS NOVO – COUTO - SABARDES 

 
OBRE (SANTA MARIÑA) 

A-05-01 
O PEREIRO DE ABAIXO - O PEREIRO DE ARRIBA – NEGRAL - O CHAN DE MAROÑAS - A PORTELA - O REGO 
DE HORTAS, A IGREXA, A CHAÍNZA, FONTE PERNAL, OBRE DE ABAIXO-MIRAFLORES, O FEAL, VALBARGOS, 
VALBARGOS NOVO 

 
ROO (SANTA MARÍA) 
A-06-01 AGRELO, MIROU, MIROU NOVO, A PONTE NAFONSO, A PONTE NAFONSO NOVO 
A-06-02 A IGREXA, A IGREXA NOVO, PARADELA, ROO DE ABAIXO, VILAVERDE 
A-06-03 O CASTRO, LIÑAIO, O MATO, MUÍÑO, PASTORIZA 
A-06-04 BOÑA, SAN PAIO, SAN PAIO NOVO 
A-06-05 NIMO 
A-06-06 VILAFABEIRO, VILARDANTE 
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INFORMACIÓN URBANA 
IU-01a Fotografía aérea do ano 1956, Escala 1:3.000 
IU-01b Fotografía aérea do ano 1974, Escala 1:3.000 
IU-01c Fotografía aérea do ano 2004, Escala 1:3.000 
IU-02   Estrutura da propiedade, Escala 1:3.000 
IU-03   Planeamento vixente, Escala 1:3.000 
IU-04   Estrutura viaria, Escala 1:3.000 
IU-05   Transporte e mobilidade, Escala 1:3.000 
IU-06   Rede de abastecemento, Escala 1:3.000 
IU-07   Rede de saneamento, Escala 1:3.000 
IU-08   Rede de eléctrica, Escala 1:3.000 
IU-09   Rede de alumeado público, Escala 1:3.000 
IU-10   Rede de gas, Escala 1:3.000 
IU-11   Rede de telecomunicacións, Escala 1:3.000 
IU-12   Usos edificatorios e dotacións, Escala 1:3.000 
IU-13   Tipoloxías, Escala 1:3.000 
IU-14   Ocupación da parcela, Escala 1:3.000 
IU-15   Alturas das edificacións, Escala 1:3.000 
IU-16   Densidades, Escala 1:3.000 
IU-17   Distritos, Escala 1:3.000 

 

 
 

 
PLANOS DO INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 
AO-01 Alternativa 01, Escala 1:15.000 
AO-02 Alternativa 02, Escala 1:15.000 

ESTRUTURA XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO 
POL Clasificación do solo vs áreas do P.O.L., Escala 1:10.000 
EX Estrutura xeral e orgánica do territorio, Escala 1:5.000 (8 planos) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
ZA Zonificación acústica 

ORDENACIÓN DETALLADA 
OD-Z    Zonificación, Escala 1:2.000 (22 planos) 
OD-X    Xestión do solo, Escala 1:4.000 (17 planos) 
OD-CR  Cotas e rasantes, Escala 1:4.000 (22 planos) 
OD-SV  Seccións viarias tipo, Escala 1:800 (3 planos) 
OD-RA  Rede de abastecemento de auga, Escala 1:4.000 (15 planos) 
OD-RS  Rede de saneamento, Escala 1:4.000 (16 planos) 
OD-RE  Rede de electricidade, Escala 1:4.000 (20 planos) 
OD-RG  Rede de gas, Escala 1:4.000 (3 planos) 
OD-RT  Rede de telecomunicacións, Escala 1:4.000 (5 planos) 
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ANEXO 1 

CUMPRIMENTO DO GRAO DE CONSOLIDACIÓN 
EN SOLO DE NÚCLEO RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O presente Anexo inclúe as táboas xustificativas do cumprimento do grao de consolidación dos núcleo 
rurais delimitados no Plan. 
A metodoloxía empregada é a que se desprende do método numérico ou simplificado que describe a 
INSTRUCIÓN 4/2011, do 12 de abril, sobre a metodoloxía de cálculo do grao de consolidación 
edificatoria na delimitación do solo de núcleo rural, ao abeiro do disposto na 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. 
De seguido apórtanse as táboas xustificativas dos núcleos rurais ordenados por parroquias: 
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ARGALO 

CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO 

SUPERFICIE DO 
ASENTAMENTO 

(m2) 
TIPO DE NÚCLEO  Nº  DE PARCELAS 

EDIFICADAS 
Nº  DE PARCELAS 
EDIFICABLES 

GRAO DE 
CONSOLIDACIÓN 

Nº  DE VIVENDAS 
EXISTENTES 

Nº  DE 
VIVENDAS 
NOVAS ATA 

100% 

Nº DE VIVENDAS 
TOTAIS 

A‐01‐01  A BAIA  13.593  NRH  13  19  69%  10  6  16 
A‐01‐01  BECOLLO  17.972  NRH  23  25  91%  19  2  21 
A‐01‐01  BEIRO  15.442  NRH  27  22  124%  23  0  23 
A‐01‐01  BEIRO NOVO LESTE  3.610  NRC  2  3  58%  1  1  2 
A‐01‐01  BEIRO NOVO SUR  7.786  NRC  4  7  58%  3  3  6 
A‐01‐01  A IGREXA  22.650  NRH  37  32  116%  25  0  25 
A‐01‐01  PIÑEIRO  14.985  NRH  15  21  71%  14  6  20 
A‐01‐01  A IGREXA NOVO ‐ PIÑEIRO NOVO  59.348  NRC  31  56  55%  30  25  55 
A‐01‐01  ENTRERRÍOS  28.924  NRH  33  41  80%  29  8  37 
A‐01‐01  ENTRERRIOS NOVO ‐ O TORNO NOVO  8.262  NRC  4  7  54%  4  3  7 
A‐01‐01  O TORNO  10.083  NRH  12  14  84%  10  2  12 
A‐01‐01  O TORNO NOVO SUR  3.670  NRC  2  3  58%  2  1  3 
A‐01‐01  A DEVESA ‐ A PONTE DE ARGALO  32.725  NRC  18  31  58%  14  13  27 
A‐01‐02  ARGOTE  13.700  NRH  27  19  139%  19  0  19 
A‐01‐02  ARGOTE NOVO  39.344  NRC  25  37  67%  23  12  35 
A‐01‐02  O MOSTEIRO  5.642  NRH  13  8  163%  6  0  6 
A‐01‐02  PORTUGALETE  2.735  NRH  5  3  146%  4  0  4 
A‐01‐02  SOBREVIÑAS  45.352  NRH  57  65  88%  51  8  59 
A‐01‐02  SOBREVIÑAS NOVO  22.309  NRC  9  21  43%  7  12  19 
A‐01‐02  A VIÑA NOVA  3.384  NRC  3  3  105%  3  0  3 
A‐01‐02  RÚA NOVA  8.336  NRH  16  11  140%  11  0  11 
A‐01‐02  SUEIRO  21.750  NRH  26  31  84%  24  5  29 
A‐01‐02  SUEIRO NOVO  12.619  NRC  5  12  42%  4  7  11 
A‐01‐02  A PONTE DE SAN FRANCISCO   12.289  NRC  10  11  88%  8  1  9 
A‐01‐02  O CANAVAL  5.509  NRH  8  7  108%  3  0  3 
A‐01‐02  FIGUEIRA  6.142  NRH  16  9  187%  11  0  11 
A‐01‐03  VILABOA SUR  9.648  NRH  9  14  66%  4  5  9 
A‐01‐03  VILABOA NORTE  3.909  NRH  3  5  58%  2  2  4 

TOTAIS 451.718     453  539     364  124  488 
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BARRO 

CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO 

SUPERFICIE DO 
ASENTAMENTO 

(m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

Nº  DE PARCELAS 
EDIFICADAS 

Nº  DE PARCELAS 
EDIFICABLES 

GRAO DE 
CONSOLIDACIÓN 

Nº  DE VIVENDAS 
EXISTENTES 

Nº  DE VIVENDAS 
NOVAS ATA 100% 

Nº DE VIVENDAS 
TOTAIS 

A‐02‐01  O CRUCEIRO  DA BARQUIÑA   75.583  NRH  128  107  119%  121  0  121 
A‐02‐01  O CRUCEIRO DA BARQUIÑA NOVO  10.227  NRC  6  10  62%  6  4  10 
A‐02‐01  A BARQUIÑA   27.821  NRH  36  39  91%  35  3  38 
A‐02‐01  A BARQUIÑA NOVO NORTE  51.657  NRC  24  49  49%  22  25  47 
A‐02‐01  CARRACIDO  27.717  NRH  29  39  74%  28  10  38 
A‐02‐01  A BARQUIÑA NOVO‐CARRACIDO NOVO  44.242  NRC  35  42  84%  29  7  36 
A‐02‐01  ORRO  48.365  NRH  65  69  95%  57  4  61 
A‐02‐01  ORRO NOVO SUR  101.349  NRC  53  96  55%  47  43  90 
A‐02‐01  ORRO NOVO NORTE  3.907  NRC  5  3  146%  5  0  5 
A‐02‐01  EIROA‐O TELLEIRO ‐ VILANOVA  73.105  NRH  79  104  76%  77  25  102 
A‐02‐01  EIROA NOVO SUR  7.824  NRC  3  7  40%  2  4  6 
A‐02‐01  EIROA NOVO NORTE  11.465  NRC  11  11  101%  11  0  11 
A‐02‐01  O TELLEIRO NOVO  39.636  NRC  30  38  80%  29  8  37 

A‐02‐02  A IGREXA‐A LOXE‐PONTE‐VISTA ALEGRE‐
XILVIR‐MANLE  159.905  NRH  206  228  90%  194  22  216 

A‐02‐02  MANLE NOVO  14.694  NRC  5  14  36%  5  9  14 
A‐02‐02  A IGREXA NOVO  14.003  NRC  11  13  84%  11  2  13 
A‐02‐02  AUGALEVADA OESTE  3.871  NRH  4  5  78%  3  1  4 
A‐02‐02  AUGALEVADA LESTE  7.373  NRH  7  10  68%  5  3  8 
A‐02‐02  CRUCEIRO DE BARRO  55.090  NRH  101  78  129%  99  0  99 
A‐02‐02  RÍO DO PORTO  1.445  NRH  3  2  175%  3  0  3 
A‐02‐03  ALVARIZA  22.165  NRH  27  31  86%  20  4  24 
A‐02‐03  ALVARIZA OESTE  5.997  NRC  4  5  78%  4  1  5 
A‐02‐03  ALVARIZA NOVO  24.762  NRC  9  23  38%  7  14  21 
A‐02‐03  VILAR DE OUSOÑO  4.687  NRH  6  6  95%  4  0  4 
A‐02‐03  VILAR DE OUSOÑO NOVO  4.531  NRC  3  4  75%  3  1  4 
A‐02‐03  A FIALLA  15.663  NRH  14  22  63%  13  8  21 
A‐02‐03  OUSOÑO  48.365  NRH  90  69  131%  80  0  80 
A‐02‐03  OUSOÑO NOVO  56.880  NRC  28  54  52%  26  26  52 

A‐02‐03  CRUCEIRO DO RÍO‐RASA DE ABAIXO‐A 
RASA  DE ARRIBA   80.350  NRH  97  114  85%  92  17  109 

A‐02‐03  A RASA DE ARRIBA NOVO ‐ DEVESA DO 
MARQUÉS 

98.338  NRC  64  93  69%  53  29  82 

A‐02‐03  A RASA  DE ABAIXO NOVO   11.529  NRC  10  11  92%  9  1  10 
A‐02‐03  VILARVELLO  61.608  NRC  33  58  57%  29  25  54 
A‐02‐03  O PIÑEIRO  7.347  NRH  11  10  107%  11  0  11 

TOTAIS  1.221.501     1.237  1.467     1.140  298  1.438 

76 
 

A
N

EX
O

S 
XU

ST
IF

IC
A

TIV
O

S 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

 TOMO II.- MEMORIA XUSTIFICATIVA 
 

   
 
 

BOA 

CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO 

SUPERFICIE DO 
ASENTAMENTO 

(m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

Nº  DE PARCELAS 
EDIFICADAS 

Nº  DE PARCELAS 
EDIFICABLES 

GRAO DE 
CONSOLIDACIÓN 

Nº  DE VIVENDAS 
EXISTENTES 

Nº  DE VIVENDAS 
NOVAS ATA 100% 

Nº DE VIVENDAS 
TOTAIS 

A‐03‐01  ANTELO‐BOA‐A CORREDOIRA‐ A DEVESA‐
MERUSO‐O RIAL‐O SINO‐O RIAL  89.497  NRH  100  127  78%  83  27  110 

A‐03‐01  O VILAR  24.764  NRH  25  35  72%  20  10  30 
A‐03‐01  MERUSO NOVO  30.215  NRC  10  29  35%  9  19  28 
A‐03‐01  A CARREIRA  9.772  NRC  8  9  88%  8  1  9 
A‐03‐01  REDONDELO  26.519  NRC  43  25  171%  40  0  40 
A‐03‐01  TARAMANCOS  41.182  NRH  65  58  112%  50  0  50 

TOTAIS  221.949     251  283     210  57  267 

 
 
 
 
 

NOIA 

CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO 

SUPERFICIE DO 
ASENTAMENTO 

(m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

Nº  DE PARCELAS 
EDIFICADAS 

Nº  DE PARCELAS 
EDIFICABLES 

GRAO DE 
CONSOLIDACIÓN 

Nº  DE VIVENDAS 
EXISTENTES 

Nº  DE VIVENDAS 
NOVAS ATA 100% 

Nº DE VIVENDAS 
TOTAIS 

A‐04‐01  COUTO DE ABAIXO‐COUTO DE ARRIBA‐
PONTE DO TRABA 

41.851  NRH  85  59  143%  79  0  79 

A‐04‐01  OS PAZOS  5.077  NRH  10  7  146%  9  0  9 
A‐04‐01  LOUREIRO  15.775  NRH  15  22  67%  12  7  19 
A‐04‐01  CAMPO DE LAMAS  10.555  NRH  8  15  54%  7  7  14 

A‐04‐01  CAMPO DE LAMAS NOVO ‐ COUTO ‐ 
SABARDES  118.387  NRC  58  113  52%  53  55  108 

A‐04‐01  SAN BREIXO‐A COSTANEIRA  26.366  NRH  50  37  135%  46  0  46 
A‐04‐01  SAN BREIXO NOVO OESTE  6.116  NRC  7  6  123%  5  0  5 
A‐04‐01  SAN BREIXO NOVO NORTE  3.602  NRC  2  3  58%  1  1  2 
A‐04‐01  A COSTANEIRA NOVO  10.490  NRC  12  10  124%  10  0  10 
A‐04‐01  O PIRILLUEIRO  17.810  NRH  21  25  84%  14  4  18 
A‐04‐01  O PIRILLUEIRO NOVO  24.432  NRC  12  23  53%  12  11  23 

TOTAIS  280.461     280  320     248  85  333 
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OBRE 

CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO 

SUPERFICIE DO 
ASENTAMENTO 

(m2) 
TIPO DE NÚCLEO  Nº  DE PARCELAS 

EDIFICADAS 
Nº  DE PARCELAS 
EDIFICABLES 

GRAO DE 
CONSOLIDACIÓN 

Nº  DE VIVENDAS 
EXISTENTES 

Nº  DE VIVENDAS 
NOVAS ATA 100% 

Nº DE VIVENDAS 
TOTAIS 

A‐05‐01 

O PEREIRO DE ARRIBA‐O PEREIRO DE 
ABAIXO‐NEGRAL‐O CHAN DE MAROÑAS‐
A PORTELA‐O REGO DE HORTAS‐
CABRÚNS 

99.935  NRH  149  142  105%  136  0  136 

A‐05‐01  A IGREXA  18.436  NRH  20  26  76%  19  6  25 
A‐05‐01  A CHAINZA  33.005  NRH  43  47  92%  42  4  46 
A‐05‐01  FONTE PERNAL  8.963  NRC  5  8  63%  5  3  8 
A‐05‐01  OBRE DE ABAIXO‐MIRAFLORES  184.610  NRC  102  175  58%  97  73  170 
A‐05‐01  O FEAL‐VALBARGOS  32.354  NRH  41  46  90%  38  5  43 
A‐05‐01  VALBARGOS NOVO  18.816  NRC  10  18  56%  10  8  18 

TOTAIS 396.119     370  462     347  99  446 

 
ROO 

CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO 

SUPERFICIE DO 
ASENTAMENTO 

(m2) 
TIPO DE NÚCLEO  Nº  DE PARCELAS 

EDIFICADAS 
Nº  DE PARCELAS 
EDIFICABLES 

GRAO DE 
CONSOLIDACIÓN 

Nº  DE VIVENDAS 
EXISTENTES 

Nº  DE VIVENDAS 
NOVAS ATA 100% 

Nº DE VIVENDAS 
TOTAIS 

A‐06‐01  AGRELO  21.389  NRH  23  30  76%  17  7  24 
A‐06‐01  MIROU  26.160  NRH  27  37  73%  23  10  33 
A‐06‐01  MIROU NOVO  10.757  NRC  6  10  62%  5  4  9 
A‐06‐01  A PONTE NAFONSO   45.869  NRH  71  65  109%  65  0  65 
A‐06‐01  A PONTE NAFONSO  NOVO  31.194  NRC  17  29  58%  14  12  26 
A‐06‐02  A IGREXA  17.986  NRH  20  25  80%  15  5  20 
A‐06‐02  A IGREXA NOVO  1.566  NRC  1  1  88%  1  0  1 
A‐06‐02  PARADELA  10.142  NRH  10  14  70%  4  4  8 
A‐06‐02  ROO DE ABAIXO  13.808  NRH  19  19  98%  11  0  11 
A‐06‐02  VILAVERDE  33.131  NRH  34  47  73%  27  13  40 
A‐06‐03  O CASTRO  15.885  NRH  22  22  99%  11  0  11 
A‐06‐03  LIÑAIO  11.042  NRH  13  15  84%  8  2  10 
A‐06‐03  O MATO  4.968  NRH  5  7  73%  3  2  5 
A‐06‐03  MUIÑO  15.686  NRH  20  22  90%  15  2  17 
A‐06‐03  PASTORIZA  12.080  NRH  15  17  88%  11  2  13 
A‐06‐04  BOÑA  10.259  NRH  13  14  91%  11  1  12 
A‐06‐04  SAN PAIO  23.600  NRH  36  34  107%  25  0  25 
A‐06‐04  SAN PAIO NOVO  23.043  NRC  8  22  37%  7  14  21 
A‐06‐05  NIMO  14.844  NRH  23  21  109%  13  0  13 
A‐06‐06  VILAFABEIRO  8.936  NRH  15  13  119%  8  0  8 
A‐06‐06  VILARDANTE  9.987  NRH  10  14  73%  5  4  9 

TOTAIS 362.332     408  479     299  84  383 
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ANEXO 2 

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS 

- LEI 8/1997 DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, E 
NO SEU REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN. 

- REAL DECRETO 505/2007 POLO QUE SE APROBAN AS CONDICIÓNS BÁSICAS DE ACCESIBILIDADE E NON 
DISCRIMINACIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA O ACCESO E UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS 
PÚBLICOS URBANIZADOS E EDIFICACIÓNS. 

- ORDE VIV/561/2010 POLA QUE SE DESENVOLVE O DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIÓNS BÁSICAS DE 
ACCESIBILIDADE E NON DISCRIMINACIÓN PARA O ACCESO E UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS PÚBLICOS 
URBANIZADOS 
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O presente ANEXO ten por obxecto establecer os criterios básicos tendentes a potenciar, promover e mellorar a 
accesibilidade e a supresión de barreiras arquitectónicas e urbanísticas, así como de expoñer o grao de 
adecuación do propio Plan Xeral ao disposto nas lexislacións autonómica e estatal aplicables. 
A Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, establece no seu 
artigo 5: 

”1. As vías públicas, os parques e os demais espazos de uso público deberán ser planificados e urbanizados de forma que 
resulten accesibles para  tódalas persoas, e en especial para aquelas con mobilidade reducida ou afectadas por calquera 
das limitación sinaladas anteriormente. Para iso, os criterios básicos que se establecen nesta lei deberán ser recollidos nos 
plans xerais de ordenación urbana, nas normas complementarias e subsidiarias e naqueloutros instrumentos de 
planeamento que podan ser creados pola lexislación urbanística, así como nos demais instrumentos de planeamento que 
podan ser creados pola lexislación urbanística, así como nos demais instrumentos de planeamento e execución que os 
desenvolvan, e nos proxectos de urbanización, de dotación de servizos, de obras e de instalacións. 

3. Nos informes de carácter técnico que emitan con carácter previo á aprobación definitiva dos instrumentos de planeamento 
deberase facer constancia expresa, con mención desta lei, do cumprimento dos criterios fixados por ela. 

As vías públicas, os parques e os demais espazos de uso público existentes, así como as respectivas instalacións de servizos 
e mobiliarios urbanos, deberán ser adaptados gradualmente, de acordo cunha orde de prioridades que terá en conta a 
maior eficacia e a concorrencia ou o tránsito de persoas e as regras e condicións previstas regulamentariamente.  

Para tal efecto, os entes locais terán que elaborar plans especiais de actuación para adapta-las vías públicas, os parques e 
os demais espazos de uso público ás normas de accesibilidade. 

Con esta finalidade, os proxectos de orzamentos dos entes públicos deberán conter, en cada exercicio orzamentario, as 
consignacións necesarias para o financiamento das ditas adaptacións.” 

A Orde VIV/561/2010 pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados, establece no seu artigo 1: 

“3. Os espazos públicos proxectaranse, construiranse, restauraranse, manteranse, utilizaranse e  reurbanizaranse de xeito que 
se cumpran, como mínimo, as condicións básicas que se establecen nesta Orde. 

 Nas zonas urbanas consolidadas, cando non sexa posible o cumprimento dalgunha das condicións citadas, plantearanse as 
solucións alternativas que garantan a máxima accesibilidade posible.” 

E no seu artigo 2: 
“1.  O ámbito de aplicación deste documento está constituído por todos os espazos públicos urbanizados e os elementos que o 

compoñen situados no territorio do Estado español …” 

Do exposto anteriormente dedúcese a importancia de establecer a diferenza entre a urbanización existente e 
consolidada á entrada en vigor do presente documento, e a urbanización prevista ou planificada a desenvolver por 
outros instrumentos de planeamento ou de urbanización.  
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 1.- ADAPTACIÓN DA URBANIZACIÓN EXISTENTE ÁS DISPOSICIÓNS REGULAMENTARIAS: 
O artigo 13 do Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras 
na Comunidade Autónoma de Galicia, establece as pautas mediante as que as vías públicas e espazos libres de 
uso público deben adaptarse. 
Mediante plans especiais de actuación irase desenvolvendo o proceso de adaptación diferenciando, cando 
menos, entre plans referidos ao medio rural e plans en solo urbano, dadas as súas diferenzas e prioridades. 
A adaptación á Lei dos itinerarios no núcleo urbano pasa en primeiro lugar polo recoñecemento da súa 
problemática. 
As prioridades na adaptación deben quedar fixadas naqueles viarios pertencentes ao Sistema Xeral, así como 
sobre aqueles itinerarios que conectan entre si os principais equipamentos e dotacións de uso público. 
No ámbito do medio rural será preciso un estudio individualizado de cada núcleo rural de forma que se poñan de 
manifesto as necesidades reais de adaptación en función do grao de urbanización de cada un deles, a súa 
relación co medio físico e natural ou calquera outro condicionante que leve a unha intervención puntual. Neste 
sentido os Plans especiais de Mellora do Medio Rural parecen ser o instrumento adecuado para afrontar esta 
problemática. 

3.- ADECUACIÓN DO PLAN XERAL Á LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E REGULAMENTO QUE A DESENVOLVE E Á ORDE VIV/561/2010:  
Segundo se desprende da Lei de accesibilidade e da Orde VIV/561/2010 que desenvolve o R.D. 505/2007, polo 
que se aprobaron as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos 
espazos públicos urbanizados e edificacións, os plans xerais deben recoller os criterios básicos expostos na 
propia lei e o regulamento que a desenvolve, e na Orde VIV/561/2010, naqueles espazos de uso público de nova 
creación, obxecto de planificación e futura urbanización. 
Dado que o planeamento xeral abarca a totalidade dun municipio e a ordenación nel planeada debe 
desenvolverse mediante outros instrumentos de planeamento e execución, cabe preguntarse qué aspectos 
básicos deben quedar fixados para que poda darse cumprimento da lexislación sobre accesibilidade. Dito doutra 
forma, a ordenación planeada no Plan Xeral debe ter en conta os criterios básicos de accesibilidade co fin de 
que os plans parciais e especiais e os proxectos de urbanización podan afondar naquelas disposicións fixadas 
regulamentariamente. 
A lei de accesibilidade establece os elementos integrantes dos espazos de uso público obxecto de aplicación. 
Estes son: 
- A rede viaria, xa sexa peonil ou mixta. 
- Os parques, xardíns e espazos libres de uso público. 
- Aparcadoiros vinculados ás vías públicas. 
- Os elementos de urbanización como pavimentos, xardinería ou redes de servizo. 
- O mobiliario urbano. 
A Orde VIV/561/2010 pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e 
non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados, establece no seu artigo 2: 

“As condicións de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización de espazos públicos urbanizados que 
contén a presente Orde aplícanse: 
Ás áreas de uso peonil. 
Ás áreas de estancia. 
Aos elementos urbanos. 
Aos itinerarios peonís comprendidos en espazos públicos urbanizados.” 

81 
 

A
N

EX
O

S 
XU

ST
IF

IC
A

TIV
O

S 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

 TOMO II.- MEMORIA XUSTIFICATIVA 
 

  
  

 
 
 
 
 
- CONDICIÓN DE ACCESIBILIDADE NAS REDES VIARIAS 

As medidas establecidas para anchuras de beirarrúas e bandas de aparcadoiros garantirán o cumprimento do 
código de accesibilidade e da Orde VIV/561/2010. 
O viario planeado no Solo Urbanizable resólvese con pendentes inferiores ao 6%. 
Os correspondentes proxectos de urbanización desenvolverán aqueles aspectos que lle son propios como os 
elementos de urbanización e o mobiliario urbano a fin de dar cumprimento ao regulamentado. 

- CONDICIÓN DE ACCESIBILIDADE EN PARQUES, XARDÍNS E DEMAIS ESPAZOS LIBRES DE USO 
PÚBLICO.  
Os espazos libres e zonas verdes cualificados por este Plan Xeral como sistema xeral ou local, reúnen as 
condicións de superficie e topografía que fan posible o cumprimento do código de accesibilidade e da Orde 
VIV/561/2010. 

- CONDICIÓN DE ACCESIBILIDADE DOS APARCADOIROS.  
As zonas reservadas polo presente Plan a aparcadoiros, xa sexan exclusivas ou vinculadas á rede viaria, reúnen 
as condicións para dar cumprimento do establecido na base 1.3 do código de accesibilidade e no artigo 35 da 
orde VIV/561/2010. 
Establécense bandas de aparcadoiro na rede viaria cunha anchura mínima de: 
▫ 2,20 metros en aparcamento en fileira. 
▫ 5,00 metros en aparcamento en batería. 

- CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN E MOBILIARIO URBANO.  
Os proxectos de urbanización de viario, espazos libres o de dotación de servizos, desenvolverán aqueles 
aspectos que garantan o cumprimento do código de accesibilidade e da orde VIV/561/2010 . 
As dimensións mínimas establecidas polo presente Plan para seccións de rúa, garanten a correcta colocación do 
mobiliario urbano e o cumprimento das medidas expostas na base 1.4 do código de accesibilidade e o capítulo 
VIII (art. 25 a 34) da orde VIV/561/2010, en especial respecto da esixencia de non invadir o itinerario peonil 
accesible e de permitir un paso mínimo libre entre obstáculos de 1,50 metros de anchura por 2,20 metros de alto. 
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ANEXO 3: 

XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO DECRETO 
29/2010 POLO QUE SE APROBAN AS NORMAS DE 
HABITABILIDADE DAS VIVENDAS DE GALICIA. 

 

1.- INTRODUCIÓN 
Redáctase a presente Memoria ao obxecto de xustificar a adecuación da do PXOM. do Concello de Noia ás normas 
de habitabilidade de vivendas de Galicia. 

2.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS. ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO 
O presente Plan Xeral de Ordenación Municipal formúlase consonte ás determinacións da Lei 9/2002 de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
O presente Plan formúlase estando en vigor o Decreto 29/2010. O artigo 4.2. establece: 
“O planeamento que determine a nova ordenación detallada de solos nos cales se prevexa o uso residencial deberá establecer as 
condicións que deben cumprir as vivendas para ter a condición de vivenda exterior, e adoptar as medidas necesarias para 
garantir o axeitado asollamento das vivendas. 

Nestes solos, para que unha vivenda teña a condición de vivenda exterior, deberá garantirse que determinadas estancias das 
vivendas teñen iluminación e ventilación directa a través de espazos exteriores de calidade, públicos ou privados, que deberán 
ser recollidos como tales no planeamento. O planeamento deberá establecer as características e dimensións destes espazos e 
deberase xustificar como mínimo: 
a) Que a configuración e dimensións do espazo garde unha axeitada relación coa altura das edificacións que o conforman. 
b) Que se respecten unhas distancias mínimas de luces rectas, que establecerá o planeamento, en función das alturas das 

edificacións enfrontadas  
c) Que se garanta a continuidade espacial e de deseño dos ditos espazos aínda que o seu desenvolvemento sexa realizado por 

propietarios diferentes. 
d) Que as dimensións destes espazos non resulten inferiores ás exixibles segundo o punto I.A.1.1 do anexo I a este decreto para 

os solos sen planeamento. 
Polo menos a estancia maior e outra estancia, cando a vivenda conte con máis de unha, deberán ter iluminación e ventilación 
directa a través dos citados espazos exteriores de calidade. O planeamento poderá establecer a posibilidade de que o resto das 
estancias das vivendas, ou algunha delas, poida ter iluminación e ventilación a través de patios de parcela cuxas características 
e dimensións virán reguladas no planeamento e que, como mínimo, deberán respectar as determinacións establecidas no anexo I 
deste decreto para os patios de parcela.” 

3.- XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DE VIVENDA EXTERIOR: 
Todas as vivendas previstas e ordenadas polo presente Plan, reúnen as características para a súa consideración de 
vivenda exterior. 
Os parámetros urbanísticos definidos na normativa relativos á altura máxima, ocupación da parcela e separación a 
lindeiros fan posible que o espazo libre privado das parcelas sexa considerado “espazo exterior de calidade”. 
A disposición dos rueiros e o deseño do sistema viario e de espazos libres en canto á súa dimensión, forma e 
orientación fan posible que o espazo da rúa (sistema viario) e os espazos libres e zonas verdes sexan considerados 
“espazos exteriores de calidade”. 
A relación entre a altura da edificación e a dimensión dos espazos exteriores de calidade garanten o axeitado 
asollamento das vivendas e que as estancias teñan iluminación e ventilación a través de ditos espazos. 
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ANEXO 4:  

XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINACIÓNS DAS DIRECTRICES DE 
ORDENACIÓN DO TERRITORIO (D.O.T.). 
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1. OBXECTIVOS XERAIS E 
ESTRUTURA BÁSICA DO 
MODELO TERRITORIAL 
- Como encaixa o concello 

no sistema de 
asentamento definido nas 
DOT 

 
 O Concello de Noia sitúase ao suroeste da Provincia da Coruña, na primeira das denominadas Rías Baixas galegas. Ocupa unha extensión superficial de 37,2 km² e alberga un contixente 

poboacional próximo aos 15.000 habitantes. 

 Sitúase ao fondo da Ría de Muros e Noia, nas bocarribeiras dos ríos Tambre, Traba, Tállara e Vilaboa, compartindo xunto a outros concellos como Muros, Serra de Outes e Porto do Son un 
escenario natural de gran valor ambiental e dotado de recursos naturais. 

 A capital, a Vila de Noia, pertence ao Sistema Urbano Intermedio, definido das DOT. 

Exerce un papel principal no contexto territorial da Ría, xunto a outras vilas de menor nivel xerárquico como son Muors, Portosín e Porto do Son, as cales complementan as funcións 
residenciais e de servizos. 

 A Vila de Noia conta cunha herdanza froito do seu devenir histórico, marcado polas estreitas relacións con Compostela e materializado nun núcleo urbano de orixe medieval cunha estrutura 
urbana que perdurou ata os nosos días.  O seu casco histórico foi declarado Conxunto Histórico-Artístico no ano 1985. 

 O municipio benefíciase dunhas infraestruturas viarias de calidade que permiten a relación co eixo atlántico galego (AP-9) e coas rutas costeiras mediante recentes obras viarias que melloran e 
acurtan os tempos de desprazamento no espazo da Ría. 

 O Concello comparte, xunto a Serra de Outes, unha área estratéxica de conservación identificada no LIC “Esteiro de Cambre” 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 SISTEMA DE 
ASENTAMENTOS 

2.1. Determinacións para o 
sistema de cidades de 
Galicia 

 

Sen incidencia 

2.2. Determinacións para os 
nodos do sistema urbano 
intermedio 

2.2.1. As vilas e pequenas cidades de Ribadeo, Viveiro, Carballo, Cee-Corcubión, Noia, Ribeira, Vilagarcía de 
Arousa, Tui, A Estrada, Lalín, Chantada, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Xinzo 
de Limia, Verín, As Pontes de García Rodríguez, Vilalba e Sarria constitúen as cabeceiras do denominado 
Sistema urbano intermedio e representan o seguinte nivel do sistema de asentamentos de Galicia. 

A Vila de Noia pertence ao denominado Sistema 
urbano intermedio 

2.2.3. O planeamento urbanístico destas vilas e pequenas cidades deberá potenciar as dinámicas urbanas 
proporcionando unha estrutura urbana sólida e prever unha reserva de solo axeitada para atender a 
demanda de servizos, actividades produtivas e equipamentos de carácter supramunicipal, que non 
poidan atopar acomodo nos niveis urbanos e rurais de menor rango. 

O Plan asume dita determinación mediante o reforzo 
do tecido urbano, a previsión de solo para as 
actividades empresariais (ampliación do Polígono de 
Augalevada) e a previsión de dotacións de marcado 
carácter supramunicipal. 

2.2.5. As vilas de Burela, Foz, Muros, Porto do Son, Boiro, Rianxo, Cambados, O Grove, A Guarda, Silleda e A 
Rúa, constitúen as subcabeceiras do sistema urbano intermedio e son unha parte integrante deste nivel do 
sistema de asentamentos de Galicia. 

Sen incidencia 

2.2.6. As Administracións públicas terán en conta na súa planificación que estas vilas subcabeceiras exercen 
funcións complementarias das súas respectivas cabeceiras, debido a que constitúen un subsistema 
urbano policéntrico. 

Sen incidencia 

2.2.7. Os plans municipais, territoriais e sectoriais formularanse tendo en conta as referencias territoriais para a 
articulación do sistema urbano intermedio contidas na Memoria destas DOT. Concretamente, respecto aos 
instrumentos territoriais, poderán desenvolverse plans territoriais integrados para os ámbitos de influencia 
das cabeceiras do sistema urbano intermedio, no cal quedarán incluídas as subcabeceiras que 
correspondan no seu caso.  
Con carácter xeral os PTI incorporarán os obxectivos contemplados na determinación 2.1.4 que non sexan 
exclusivos do sistema de cidades, concretamente os contemplados dende o punto i ata o punto o 
(incluídos), sen prexuízo dos que en cada caso se concreten no momento de elaborar os propios plans. 

O Plan tivo en conta a definición das estratexias para o 
fortalecemento do SUI previstas nas DOT mediante 
determinacións tendentes a: 
 Reforzo e recualificación do solo urbano da Vila de 

Noia 
 Reforzo de usos e actividades pouco desenvolvidas 

e interesantes 
 revalorización dos recursos da paisaxe, o 

patrimonio e a natureza 
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2 SISTEMA DE 
ASENTAMENTOS 

2.3. Determinacións para os 
nodos para o equilibrio 
do territorio 

2.3.1. As vilas que as DOT propoñen como Nodos para o Equilibrio do Territorio son: Ortigueira, Mondoñedo, 
Meira, A Fonsagrada, Becerreá, Quiroga, A Pobra de Trives, Viana do Bolo, Castro Caldelas, Maceda, 
Allariz, Celanova, Bande, Ribadavia, A Cañiza, Caldas de Reis, Padrón, Negreira, Vimianzo, Santa 
Comba, Ordes, Melide, Guitiriz, Curtis, Arzúa e Monterroso. Estas vilas, xunto coas subcabeceiras do 
sistema urbano intermedio, completan o terceiro nivel do sistema de asentamentos do modelo territorial. 

Sen incidencia 

2.3.2. Os plans e programas e actuacións con incidencia urbanística e territorial orientaranse cara aos seguintes 
obxectivos:  
a.  Mellora das infraestruturas de comunicación, aumentando a accesibilidade dos nodos para o equilibrio do territorio, 

facilitando os desprazamentos entre eles e a súa conexión cos elementos superiores do sistema de asentamentos.  
b.  Mellora dos equipamentos e dotacións, aumentando a súa variedade e, sobre todo, elevando os niveis de servizo co 

fin de proporcionar unha oferta de calidade, adecuada ás necesidades da poboación e con capacidade para 
aumentar o atractivo destes núcleos como centros de residencia e actividade.  

c.  Potenciación das súas infraestruturas de telecomunicación como factor esencial para a xeración de novas 
actividades e de redución das desvantaxes derivadas dunha posición relativamente afastada dos principais centros 
urbanos.  

d. Accións de mellora urbana que incidan na imaxe dos núcleos, a oferta residencial de calidade, a valorización dos 
atractivos naturais e patrimoniais e na preparación de espazos de actividade adaptados ás necesidades de cada 
ámbito para lograr así un aproveitamento máximo das oportunidades de desenvolvemento existentes. 

e.  Deseño de iniciativas territoriais orientadas a potenciar modelos de desenvolvemento endóxeno que permitan a 
diversificación e ampliación da base produtiva, introducindo novas actividades que xeren empregos de calidade, 
especialmente aqueles vencellados aos recursos do territorio. Neste senso cómpre destacar a necesidade de 
favorecer a concentración e axeitado dimensionamento das industrias da madeira, potenciando desde as 
Administracións públicas unha maior competitividade e equilibrio que induza ao desenvolvemento da cadea da 
madeira no seu conxunto, fomentando a cooperación interempresarial e a dispoñibilidade de infraestruturas comúns. 

f.  Potenciación das sinerxías con espazos máis dinámicos e a valorización das iniciativas e oportunidades locais para 
superar estrangulamentos inducidos polo illamento e pola falta de capacidade para acceder á información e aos 
mercados de bens, servizos e capitais exteriores. 

g.  Os obxectivos contemplados na determinación 2.1.4 que non sexan exclusivos do sistema de cidades, 
concretamente os contemplados dende o punto i ata o punto o (incluídos).

Sen incidencia 

2.3.3. En tanto non se desenvolvan os correspondentes instrumentos, estes obxectivos terán a consideración de 
determinacións orientativas para os planeamentos xerais municipais, para o que deberán conter unha 
análise de integración supramunicipal do plan. 

Sen incidencia 

2.3.4. Os plans municipais, territoriais e sectoriais formularanse tendo en conta as referencias territoriais para a 
articulación dos Nodos de equilibro do territorio contidas na Memoria destas DOT. Concretamente, 
respecto aos instrumentos territoriais, poderán desenvolverse plans territoriais integrados para os ámbitos 
de influencia dos nodos identificados neste nivel do sistema de asentamentos. 

 

2.4. Determinacións para os 
núcleos principais dos 
restantes concello e 
parroquias rurais 

2.4.1. Constitúen núcleos principais dos restantes concellos e das parroquias rurais aqueles onde se localice a 
capitalidade municipal, así como aqueloutros que comparativamente desempeñan unha maior centralidade 
socioeconómica no seu ámbito. 

Os núcleos de A Igrexa de Roo e A Ponte Nafonso 
constitúense como núcleo de referencia a escala rural 
cumprindo as funcións de centralidade na parroquia de 
Roo. 

2.4.2. Procurarase que se concentren nos núcleos principais dos concellos as dotacións básicas de tipo 
administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter local. O Plan concentra nestes núcleos a oferta dotacional 

2.4.3. O planeamento urbanístico municipal e os plans e programas das administracións considerarán os ámbitos 
parroquiais nos seus diagnósticos para a planificación, e procurarán localizar as súas actuacións de 
dotación ou desenvolvemento nos núcleos principais das citadas parroquias, aproveitando o seu carácter 
de centralidade e relación parroquial, para optimizar a rendibilidade social dos recursos. 

 

2.4.4. Facilitarase a accesibilidade local desde os núcleos rurais dependentes, mediante a mellora das redes 
viarias de proximidade e impulsando estratexias de transporte público de baixa intensidade.  
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3. DESENVOLVEMENTO 
E ORDENACIÓN DOS 
ASENTAMENTOS, 
DAS ÁREAS 
EMPRESARIAIS E 
DAS ACTIVIDADES 
PRODUTIVAS 

3.1. Determinación para o 
desenvolvemento e 
ordenación dos 
asentamentos 

3.1.1. Para aproveitar as potencialidades e vantaxes do sistema de asentamentos definido nestas DOT e corrixir 
as actuais disfuncións, potenciaranse os nodos ou núcleos de referencia dos diferentes niveis. 

O PXOM presta atención ao núcleo principal da Vila de 
Noia, lugar onde se concentran as previsións de 
crecemento residencial e as correspondentes 
determinacións de mellora ou reforma urbana. 
O asentamento no medio rural (rururbano) constitúe un 
segundo nivel de asentamento residencial na estrutura 
interna do Concello, coas súas singularidades e 
inercias derivadas do sistema de asentamento 
ancestral modificado polas novas formas de 
asentamento de incidencia urbana. En aras de corrixir 
as tendencias dunha forma de asentamento pouco 
sostible, o Plan pretende acoutar e limitar esta 
dinámica recente, mesmo incorporar as determinacións 
para a consolidación e mellora do actual sistema. 

3.1.2. Só poderán ter a consideración de ámbitos aptos para o desenvolvemento urbano aqueles solos que 
reúnan os requisitos de necesidade e idoneidade e que, de acordo coa lexislación urbanística e os criterios 
e determinacións destas DOT, sexan clasificados como solo urbano ou urbanizable. 

Os ámbitos clasificados como solo urbano e 
urbanizable, reúnen os requisitos de necesidade e 
idoneidade, cumprindo coa lexislación urbanística 
vixente, como se desprende da Memoria Xustificativa 
do PXOM. 
A proposta de ámbitos de solo urbanizable ten como fin 
acadar os obxectivos especificados para o caso na 
Memoria Xustificativa, e que a continuación se 
sintetizan: 
 Redefinición do borde urbano. 
 Reserva de espazos estratéxicos para a actividade 

terciaria, empresarial ou industrial  
Dentro do solo clasificado como urbano delimitáronse 
ámbitos susceptibles de reforma ou consolidación, e 
que perseguen a consecución de distintos obxectivos, 
tal e como queda reflectido na Memoria Xustificativa e 
nas súas correspondentes fichas de planeamento 
remitido (anexos da normativa). 

3.1.3. Os instrumentos de ordenación do territorio e os plans xerais de ordenación municipal identificarán aqueles 
asentamentos ou novas agrupacións que non se integren na malla urbana ou na rede de núcleos e que 
precisen de accións de recualificación para acadar os obxectivos de calidade de vida, cohesión social e 
integridade ambiental e paisaxística propostos no modelo territorial destas Directrices. Con dito fin, 
outorgaráselles a clasificación urbanística que lles corresponda atendendo á lexislación vixente. 

Logo dunha análise do modelo de asentamento e do 
estudo das actuais dinámicas, O PXOM opta por 
resolver dita determinación no contexto do réxime de 
núcleo rural común, mediante as figuras de 
planeamento e xestión do solo previstas para esta 
clase de solo na vixente Lei 9/2002. 

3.1.4. Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico que prevexan o desenvolvemento 
de actuacións de carácter residencial deberán fundamentar as súas previsións nun diagnóstico xustificado 
da necesidade de novas vivendas no horizonte temporal establecido na súa estratexia de actuación que, a 
tal efecto, deberá fundamentarse nas previsións do ritmo da evolución das condicións sociodemográficas e 
socioeconómicas do seu ámbito de influencia. 
Ademais, deberán cuantificar e analizar o parque actual de vivenda e o seu estado de conservación, 
incluíndo as vivendas baleiras e sen uso e valorar as medidas que, de ser o caso, haxa que adoptar para a 
substitución ou a mellora de edificacións non habitables ou ruinosas, así como de estímulo á rehabilitación. 

As previsións do PXOM están fundamentadas na 
posición do Concello no contexto da Ría de Muros e 
Noia e as dinámicas internas de crecemento. 
O desenvolvemento residencial responde ademais á 
necesidade de mellora e acabado urbano, no contexto 
da clasificación do solo de carácter regrado. 
A previsión de 1.462 novas vivendas responde non 
tanto ao previsible aumento poboacional para o tempo 
de vixencia do Plan de 16 anos, que está cifrado nun 
incremento de entre 1.000 e 1.500 habitantes, se non 
na necesidade de acabado urbano. 
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3. DESENVOLVEMENTO 

E ORDENACIÓN DOS 
ASENTAMENTOS, 
DAS ÁREAS 
EMPRESARIAIS E 
DAS ACTIVIDADES 
PRODUTIVAS 

3.1. Determinación para o 
desenvolvemento e 
ordenación dos 
asentamentos 

3.1.5. Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico:  
a.  Non poderán conter previsións de crecementos residenciais desvencellados dos asentamentos 

preexistentes salvo que se correspondan con aquelas áreas áreas de recualificación identificadas co 
obxectivo de reconducir as dinámicas de ocupación do territorio incompatible cun modelo de 
desenvolvemento sustentable.  

b.  Deberán garantir a accesibilidade e mobilidade, prestando especial atención a fórmulas de transporte 
sostible (colectivo, en bicicleta, a pé, etc.), en función das necesidades e características de cada un 
deles en concreto, para o cal contemplarán as análises necesarias baseadas na consideración das 
necesidades de desprazamento existentes e derivadas das previsións do planeamento.  

c.  A localización de centros atractores de desprazamentos (centros comerciais, grandes 
desenvolvementos residenciais, hospitais, etc.) considerará a súa articulación coas devanditas fórmulas 
de transporte sostible.  

d.  Priorizarán a compactación das cidades, vilas e núcleos existentes fronte á súa expansión sobre 
terreos en estado natural, mediante operacións de rehabilitación, reforma e consolidación no seu 
interior. Asemade, evitaranse os crecementos ao longo das vías de comunicación  

e.  Establecerán medidas tendentes á incorporación de usos deficitarios (distintos do residencial) e á 
mestura de usos complementarios, evitando ordenacións monofuncionais e segregacións económicas e 
sociais.  

f.  Incluirase a perspectiva do metabolismo urbano nas súas análises de partida na medida do posible, 
contemplando medidas para a súa mellora atendendo as consideracións contidas na Memoria destas 
DOT. 

g.  Deberán conter as análises e a planificación precisa para que o organismo de cunca correspondente 
poida avaliar a garantía da existencia de reservas de auga suficiente e da viabilidade da captación, 
tratamento e distribución da auga potable, da recollida da auga residual e a súa depuración, 
reutilización ou vertedura a medio receptor de forma sostible, para as necesidades presentes e futuras 
da poboación e actividades existentes, de maneira que non se permitan novos desenvolvementos 
urbanísticos sen garantía de servizo a teito de planeamento. 

h.  Incluirán unha parte de análise, caracterización e diagnóstico das principais actividades 
socioeconómicas do concello, en termos tanto de ocupación do territorio como de ocupación da 
poboación activa, así como das respectivas estratexias de acción futura, nomeadamente no que atinxe 
á utilización do solo. 

a.  O PXOM desmárcase dos desenvolvementos desvencellados ou 
descontextualizados. 

b.  Os desenvolvementos previstos intégranse no mallado urbano o que 
permite unha mobilidade sostible e integrada nos modos de transporte 
público. 

c.  Os centros atractores de desprazamento sitúanse sempre nos eixos 
principais das comunicacións e do transporte público.. 

d.  O PXOM propón a compactación e consolidación da Vila de Noia 
mediante a reforma urbana e os novos crecementos na contorna urbana. 

e.  O Plan incorpora novos desenvolvementos para usos terciarios e 
empresariais en áreas de uso marcadamente residencial (ámbito 
rururbano das parroquias de Obre e Barro). Promove ademais un réxime 
de compatibilidade de usos que facilita a integración e rexeita a 
segregación. 

f.  Enténdese que a perspectiva do metabolismo urbano persegue a 
redución da pegada ecolóxica dos organismos urbanos, tanto máis, na 
medida en que aumente a súa entidade e complexidade, e, polo tanto, 
deixen unha maior pegada ecolóxica. Nun contexto rural como o que 
representa o concello de Noia, onde os ciclos de consumo e produción 
de residuos aparecen considerablemente atenuados, o metabolismo 
urbano como concepto integral, atopa un feble campo de acción, 
destacando algúns factores considerados polo PXOM, como son o ciclo 
hídrico, a xestión de residuos, a mobilidade ou a eficiencia enerxética. 

g.  Sen obxección por parte da administración sectorial (Informe de augas 
de Galicia) 

h.  Aspecto suficientemente analizado nos documentos de información do 
PXOM.

3.1.6. Terán consideración de Solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de soporte a un 
asentamento de poboación singularizado, identificable e diferenciado administrativamente nos 
censos e padróns oficiais, que o planeamento municipal defina e delimite. Teranse en conta 
unha serie de criterios: a súa clasificación en planeamentos anteriores, o número de vivendas, 
o grao de consolidación, a vinculación e presenza de actividades propias do medio rural e 
aqueloutros definidos na lexislación urbanística. 

Aspecto considerado logo das conclusións do estudo do modelo de 
asentamento e a súa integración coa Lei 9/2002 e as 
determinacións das DOT. Os criterios expóñense na Memoria 
Xustificativa do Plan. 

3.1.7. A definición do Solo de núcleo rural corresponde ao planeamento municipal, para o que se terá 
en conta a súa estrutura morfolóxica, a funcionalidade e a variación tipolóxica existente no 
sistema de asentamentos rurais. 

Contestado no apartado anterior 

3.1.8. Os instrumentos municipais de planeamento regularán os asentamentos rurais atendendo 
como mínimo a unha serie de criterios: tamaño medio da parcela edificable, criterios de 
compactación, tipoloxía construtiva, funcionalidade e dinámica dos núcleos ou a disposición 
das edificacións e as actividades económicas que se desenvolvan ligadas ao medio rural, 
nomeadamente as agroalimentarias, gandeiras e forestais, de cara a garantir a compatibilidade 
entre a calidade do hábitat e a viabilidade demográfica dos asentamentos rurais, a 
conservación do medio natural e da contorna, e unha actividade agraria competitiva e sostible. 

Aspecto suficientemente analizado no traballo de estudo do medio 
rural e do modelo de asentamento do Plan. 

3.1.9. Na delimitación dos núcleos rurais dos asentamentos de tipo polinucleares prestarase especial 
atención á existencia de lazos de cohesión que garantan a súa integración como tales. Contestado no apartado anterior 

3.1.10 Co fin de evitar crecementos lineais, os planeamentos municipais deseñarán á escala 
pertinente os viarios internos dos núcleos nos que será posible consolidar as novas 
edificacións. 

O PXOM presta atención a dita determinación procedendo á 
delimitación de “Actuacións integrais” nas áreas pouco 
consolidadas nos núcleos rurais comúns, consonte as 
determinacións previstas na Lei 9/2002. 

3.1.11 Respecto aos núcleos rurais, o planeamento urbanístico deberá estudar as necesidades de 
crecemento que teñan en conta criterios socioeconómicos, así como a tipoloxía do modelo de 
asentamento rural que co menor impacto posible sobre o medio se integra na contorna, 
identificando as dinámicas recentes de transformación e evitando conxuntos indiferenciados. 

Aspecto suficientemente analizado no traballo de estudo do medio 
rural e do modelo de asentamento do Plan. 
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3. DESENVOLVEMENTO 
E ORDENACIÓN DOS 
ASENTAMENTOS, 
DAS ÁREAS 
EMPRESARIAIS E 
DAS ACTIVIDADES 
PRODUTIVAS 

3.1. Determinación para o 
desenvolvemento e 
ordenación dos 
asentamentos 

3.1.14 Os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico deberán conter unha análise dos 
riscos naturais e antrópicos aos que se expón o territorio do seu ámbito de influencia, e deberán estes 
terreos expostos quedar excluídos do proceso urbanizador e, en todo caso, dos usos polos que poidan 
verse afectados persoas e bens materiais ou que deixen de ser funcionais no caso de materialización do 
risco. 
Para a análise destes riscos naturais e tecnolóxicos partirase das delimitacións e estimacións realizadas 
polos órganos sectoriais competentes en cada caso, ou se procedese, empregaranse as fontes e 
metodoloxías de cálculo e estimación que estes establezan. 

A falta de certas informacións sobre riscos en materia 
sectorial. O Plan fai unha análise tendo en conta os 
posibles riscos naturais e tecnolóxicos expresados no 
correspondente plano de información. A ordenación 
proposta ten en conta os posibles riscos. 

3.1.15 O diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas terá en conta, entre outras, as seguintes 
cuestións:  
a.  A evolución recente do parque de vivenda (incluíndo as vivendas baleiras) e as tendencias na demanda.  
b.  As dinámicas demográficas, as variacións estacionais de poboación e a evolución da estrutura familiar.  
c.  As consecuencias derivadas da implantación de actividades produtivas ou de novas infraestruturas ou equipamentos 

con capacidade de dinamización socioeconómica.  
d.  A posición no territorio, e a función que desempeña cada termo municipal dentro do sistema territorial no que se 

integra. 

 

3.1.16 Os Plans xerais de ordenación municipal e os instrumentos de ordenación do territorio resolverán as 
necesidades de crecemento de conformidade cos principios de sustentabilidade e atendendo aos 
seguintes criterios:  
a.  Prestarase especial atención ás características propias e diferenciadoras de cada núcleo ou asentamento, tales 

como a súa inserción topográfica, a relación co seu contorno máis próximo, as actividades realizadas nese contorno 
próximo e o seu encadre parroquial, morfoloxía viaria e parcelaria, tipoloxías arquitectónicas, elementos patrimoniais 
e a paisaxe que entre eles compoñen.  

b.  No interior das Áreas urbanas preveranse espazos destinados a cumprir funcións ecolóxicas como a redución ou 
mitigación da contaminación, a integración en corredores ecolóxicos ou a drenaxe e no seu caso depuración de 
augas de escorrentía.  

c.  As áreas libres situadas dentro das áreas urbanas disporanse, sempre que sexa posible, de xeito que poida 
establecerse unha conexión entre elas, propiciando a conformación de corredores ecolóxicos.  

d.  No caso de que existan zonas con risco de asolagamento estableceranse as limitacións necesarias de usos, 
especialmente en zona de fluxo preferente, de cara a garantir a protección das canles, evitando e diminuíndo os 
danos ambientais e sobre bens e persoas, seguindo as prescricións establecidas na planificación hidrolóxica e nos 
plans de xestión de inundacións.  

e.  Consideraranse preferentes as actuacións que se desenvolvan en continuidade cos tramados urbanos xa existentes, 
respectando en calquera caso as zonas ou espazos que deban preservarse do desenvolvemento urbanístico polos 
seus valores naturais ou polo seu necesario destino ás funcións ecolóxicas anteriormente enunciadas.  

f.  Procurarase establecer modelos de ordenación urbana de densidade media ou alta que contribúan a acadar niveis 
de masa crítica suficientes para facilitar as relacións sociais e viabilizar a implantación de dotacións, servizos e 
actividades terciarias e de ocio, tanto públicas como privadas.  

g.  Considerarase a mobilidade no deseño do modelo territorial de maneira que se reduza a demanda de transporte e se 
favorezan a intermodalidade e o transporte colectivo.  

h.  Nas obras de urbanización, sempre que sexa a opción de maior eficiencia global, e conforme á lexislación sectorial 
competente, contemplarase no deseño das redes de servizos (abastecemento e saneamento de auga, subministro 
de enerxía, telecomunicacións) que o seu trazado sexa mediante galerías subterráneas ou gabias compartidas.

 

3.1.17 Nos ámbitos de interese do patrimonio cultural e nos núcleos vinculados ás áreas estratéxicas de 
conservación consideraranse prioritarias as estratexias de rehabilitación fronte ás operacións de novos 
crecementos. 

 

3.1.18 Nos concellos turísticos e nos territorios de preferente actuación turística fomentarase a promoción e 
protección dos recursos turísticos e potenciaranse os servizos de aloxamento de calidade como alternativa 
preferible á segunda residencia. 
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3. DESENVOLVEMENTO 
E ORDENACIÓN DOS 
ASENTAMENTOS, 
DAS ÁREAS 
EMPRESARIAIS E 
DAS ACTIVIDADES 
PRODUTIVAS 

3.2. Determinacións para o 
desenvolvemento das 
áreas empresariais 
 

3.2.2. Preveranse plataformas loxísticas asociadas aos portos comerciais autonómicos, aos portos de interese 
xeral do Estado, aos nodos de confluencia de infraestruturas viarias de altas prestacións ou ferroviarias, 
así como aos núcleos do sistema urbano que destaquen pola súa accesibilidade. 

 

3.2.3. Os parques empresariais localizaranse respectando os valores ambientais (incluíndo os culturais) do 
territorio e conectados coas estradas de maiores prestacións do termo municipal e considerando os 
servizos de transporte colectivo preexistentes. 

 

3.2.4. As Administracións públicas impulsarán medidas para favorecer a relocalización de actividades 
empresariais incompatibles co medio no que se insiren. Neste senso contemplarase o seu traslado a 
espazos adecuados as súas características e necesidades, outorgando prioridade de destino aos solos de 
carácter empresarial-industrial. 

 

3.2.6. Na elección das alternativas da localización das áreas empresariais primará a prevención dos seus 
posibles efectos sobre o medio fronte á súa corrección, mitigación ou compensación, polo que se 
considerarán as limitacións derivadas dos condicionantes topográficos, da proximidade a asentamentos de 
poboación, da posible afección ao ámbito de influencia do patrimonio natural e cultural ou doutras 
actividades produtivas primarias ou terciarias, da visibilidade ou fraxilidade paisaxística, etc., e deberase 
xustificar neste senso a idoneidade da localización finalmente seleccionada.  
En todo caso, estableceranse as medidas correctoras que resulten necesarias a pesar da priorización da 
prevención, contemplando entre elas as de integración paisaxística. 

 

3.2.7. Como elementos de dinamización e xeración dun tecido produtivo moderno e diversificado procurarase 
reservar e promover espazos destinados á investigación, á innovación e a viveiros de empresas. 
Asemade, nesta mesma liña priorizaranse aqueles espazos promovidos polos clústeres dos sectores 
económicos o apoiados nos resultados dos seus estudos. 

 

3.2.8. Para a xestión dos seus recursos e os servizos urbanísticos asociados, os espazos destinados ás 
actividades empresariais ou industriais, contemplarán a alternativa dunha xestión autónoma respecto aos 
servizos municipais. En todo caso, a opción finalmente seleccionada será aquela de maior eficiencia dende 
un punto de vista integral (funcional, económico, social e ambiental). 

 

3.3. Determinacións para o 
desenvolvemento das 
actividades produtivas no 
medio rural 

3.3.18. Os instrumentos de ordenación e plan urbanístico na elaboración das súas propostas terán en conta as 
solicitudes e os dereitos mineiros outorgados na Comunidade Autónoma de Galicia. Estes instrumentos, 
entre as súas previsións para a compatibilización dos usos existentes e potenciais do territorio, deberán 
motivar calquera disposición restritiva en relación ás actividades incluídas na Lei 22/1973, de 21 de xullo, 
de Minas. 

O Plan ten en consideración as solicitudes e dereitos 
da minería e responde axeitadamente co réxime de 
clasificación do solo. 
As áreas con dereitos mineiros están afectadas por 
unha área de interese do POL (protección de ladeira) 
que implica a súa clasificación no PXOM como solo 
rústico de protección da paisaxe. Este réxime do solo 
do PXOM, en correspondencia co POL resulta 
incompatible co desenvolvemento da actividade 
mineira. 

3.3.21. Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico, na formulación das súas propostas 
de ordenación, terán presente o valor do litoral e das augas interiores como soporte da pesca, o marisqueo 
e a acuicultura. 

O PXOM ten en conta os valores produtivos do litoral e 
non contempla determinacións que afecten 
negativamente a ditos valores. 

3.4. Determinacións para os 
núcleos interiores 
vinculados ao patrimonio 
rural 

3.4.1. Os núcleos interiores vinculados ao patrimonio rural establecidos polas DOT son os que aparecen 
relacionados no Anexo II deste documento. Dita relación ten carácter orientativo e poderá ser ampliada e 
axustada polos diferentes instrumentos de ordenación do territorio e planeamento urbanístico sempre que 
se xustifique axeitadamente e en coherencia cos criterios considerados na Memoria destas Directrices 
para a súa identificación. 

 

3.4.2. Estes núcleos intégranse nunha contorna de gran valor rural (natural e cultural) e paisaxístico e deben 
conservar o seu carácter tradicional para acoller servizos turísticos e de lecer e outros usos con 
potencialidade de desenvolvemento. Nos concellos destes núcleos promoveranse actuacións e medidas 
que compatibilicen e resolvan os posibles conflitos entre usos residenciais, turísticos, gandeiros, mineiros 
ou da pequena industria, por medio da elaboración dos correspondentes instrumentos de planeamento de 
desenvolvemento. 

 

3.4.3. As Administracións fomentarán medidas que favorezan a súa promoción socioeconómica e que permita 
xerar emprego e fixar a súa poboación. 

 

3.4.4. Os procesos de dinamización destes núcleos apoiarase preferentemente na rehabilitación e reutilización 
das construcións existentes e na mellora de infraestruturas e equipamentos. Cando se proxecten 
crecementos edificatorios estes deberán garantir a súa integración coas características naturais, culturais, 
paisaxísticas e urbanísticas do contorno. 

 

3.4.5. Os instrumentos de ordenación do territorio e o planeamento urbanístico deberán ordenar estes núcleos en 
congruencia coa súa posición estratéxica en relación ás Áreas estratéxicas de conservación, aos Ámbitos 
de interese patrimonial e á rede de Itinerarios de interese paisaxístico e ambiental. 
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4. AS 
INFRAESTRUTURAS 
E OS VECTORES 
AMBIENTAIS DO 
MODELO 
TERRITORIAL 

4.1. Determinacións relativas 
ás estradas 

4.1.7. As novas vías urbanas estruturantes das cidades deberán prever a posibilidade de implantar varios modos 
de transporte diferentes (peonil, bicicleta, autobús, metro lixeiro, vehículo particular), dándolles prioridade 
aos modos de transporte colectivo. 

 

4.1.8. O acceso ás parcelas resultantes dos novos desenvolvementos urbanísticos deberá realizarse a través de 
estradas cando menos de rango local. As conexións coas estradas supramunicipais coordinarase coa 
administración titular da vía. 

 

4.1.9. Respecto ao transporte de mercadorías, proxectaranse e construiranse áreas de estacionamento e 
descanso para os transportistas de estrada, asociadas aos corredores principais e centros de carga.  

4.2. Determinacións relativas 
ás infraestruturas 
ferroviarias 

4.2.9. Estableceranse as medidas necesarias para reducir o impacto ambiental do ferrocarril, con especial 
atención á xeración de ruídos e á integración na trama urbana e na paisaxe.  

4.3. Determinacións relativas 
ás infraestruturas 
aeroportuarias 

4.3.1. O Sistema aeroportuario primario de Galicia está integrado polos aeroportos de Santiago (Lavacolla), A 
Coruña (Alvedro) e Vigo (Peinador). O Concello de Noia , na súa posición no contexto 

rexional, atópase baixo a influencia do aeroporto de 
Santiago. 

4.3.3. Os instrumentos de ordenación do territorio e do urbanismo que ordenen ámbitos afectados polas 
servidumes aeronáuticas vixentes , incluíndo as acústicas, incorporarán as limitacións que estas impoñen.  
Asemade, os plans urbanísticos dos concellos afectados por ditas servidumes, establecerán as condicións 
de uso do solo afectado e o entorno que sexa preciso coa finalidade de evitar impactos ambientais e 
acústicos sobre a poboación existente e a dos posibles novos desenvolvementos como consecuencia do 
seu funcionamento. 

O Concello de Noia non está afectado por este ripo de 
servidumes 

4.3.7. Os instrumentos de ordenación do territorio e os plans urbanísticos dos concellos onde se localizan os 
aeroportos considerarán as oportunidades existentes para o desenvolvemento das zonas de actividade 
económica vinculadas aos aeroportos. 

 

4.4. Determinacións relativas 
ás infraestruturas 
portuarias 

4.4.1. Integran o sistema portuario de Galicia os portos de interese xeral do Estado (Ferrol-San Cibrao, A 
Coruña, Vilagarcía, Marín-Pontevedra e Vigo), xunto cos 122 portos de titularidade autonómica 
xestionados por Portos de Galicia. 

Os portos da Barquiña, Noia e O Testal pertencen á 
rede de portos transferidos á Comunidade Autónoma, e 
xestionado pola entidade Portos de Galicia 

4.4.6. Mellorarase a integración dos espazos portuarios coas súas contornas urbanas e territoriais 
desenvolvendo actuacións de eliminación de barreiras e de integración porto-cidade, garantindo, en todo 
caso, a funcionalidade portuaria. 

 

4.5. Determinacións relativas 
aos sistemas de 
transporte e á mobilidade 
alternativa 

  

 

4.6. Determinacións relativas 
ás infraestruturas de 
telecomunicacións 

4.6.2. Completaranse as infraestruturas de telecomunicacións para facilitar o acceso a todo tipo de servizos 
telemáticos (banda ancha ou telefonía) a todos os núcleos do sistema de asentamentos proposto nas DOT 
en condicións de axeitada calidade. 

(Pendente da consulta coas empresas concesionarias). 

4.6.3. En toda planificación de obras de urbanización preveranse os espazos e sistemas necesarios que faciliten 
a implantación posterior de redes de telecomunicacións. Determinación incorporada no Plan. 

4.7. Determinacións relativas 
ás infraestruturas de 
xeración e 
abastecemento 
enerxético 

4.7.2. Os instrumentos de ordenación do territorio e de planeamento urbanístico deberán contemplar as 
infraestruturas necesarias para o abastecemento tanto eléctrico como gasista, no seu caso, para o que 
deberán prever e cuantificar o aumento da demanda de enerxía en todos os sectores. 
Así mesmo, deberán ter en conta as posibilidades de conexión coas redes de transporte e distribución de 
enerxía, tanto preexistentes como de nova implantación, prevendo corredores de infraestruturas. 

(Pendente de consultas coas empresas 
subministradoras) 

4.7.3. Co fin de determinar a viabilidade das actuacións, as compañías subministradoras establecerán, no 
momento da ordenación municipal, as necesidades e o custo das infraestruturas asociadas aos 
desenvolvementos urbanísticos. 

(Pendente de consultas coas empresas 
subministradoras) 

4.7.4. Nos novos desenvolvementos urbanísticos os tendidos e redes de instalacións enerxéticas serán 
subterráneos. Determinación incorporada na normativa do Plan. 

4.7.11. Os instrumentos de planificación establecerán medidas, en coordinación coas empresas subministradoras, 
para a eliminación progresiva dos tendidos aéreos nas zonas de influencia das zonas de interese 
patrimonial natural e cultural. 

 

4.7.12. Os instrumentos de planeamento urbanístico contemplarán accións e determinacións que contribúan a 
executar os seguintes obxectivos do metabolismo urbano enerxético: 
a.  Integrar o concepto de eficiencia enerxética na organización das cidades, no deseño urbanístico, na edificación, nos 

sistemas de mobilidade e accesibilidade e na xestión urbana, tanto en sectores residenciais de nova construción 
como en tecidos urbanos preexistentes. 

b.  Establecer no planeamento urbanístico un nivel mínimo de enerxías renovables e un determinado grao de 
autosuficiencia enerxética que permita combinar a xeración local coas medidas de aforro e eficiencia.  

c.  Adaptar a morfoloxía urbana, as tipoloxías e o deseño dos espazos exteriores ás condiciones bioclimáticas.  
d.  Deseñar, onde resulte posible e de interese, estruturas urbanas compatibles con sistemas centralizados de 

calefacción. 
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4. AS 
INFRAESTRUTURAS 
E OS VECTORES 
AMBIENTAIS DO 
MODELO 
TERRITORIAL 

4.8. Determinacións relativas 
ao ciclo integral da auga 

4.8.1. A planificación que conteña os plans e programas sectoriais, os instrumentos de ordenación do territorio e 
o planeamento urbanístico deben ser acordes coa planificación hidrolóxica, considerando a auga como un 
sistema complexo que abrangue as augas continentais, tanto superficiais como subterráneas, as augas de 
transición e as costeiras, independentemente do seu tamaño e características, así como as augas moi 
modificadas ou augas artificiais. 

Considérase atendida esta determinación en base ao 
interese favorable do organismo de conca. 

4.8.9. Non se poderán executar novos desenvolvementos residenciais, industriais ou comerciais, dotacións, ou 
explotacións agroforestais ou mineiras se non está previamente garantido o abastecemento de auga e o 
saneamento de augas residuais e a xestión das augas pluviais (TDUS) conforme a criterios de 
sostibilidade e á planificación hidrolóxica. 

Considérase atendida esta determinación en base ao 
interese favorable do organismo de conca. 

4.8.10. En calquera caso, no estudo de alternativas, priorizaranse as localizacións nas que se poidan aproveitar 
redes existentes fronte ás que implican a construción de novas redes, aínda que estea garantido o seu 
financiamento. 

O Plan non contempla novas redes de abastecemento 
mais contempla o seu reforzo en atención ás 
debilidades detectadas na infraestrutura. 

4.8.11. Calquera novo desenvolvemento residencial, industrial ou terciario preverá obrigatoriamente dúas redes de 
evacuación de augas, separadas e independentes, para augas pluviais e para augas residuais. Incluiranse 
as TDUS (técnicas de drenaxe urbana sostible) precisas para garantir dun xeito cualitativo e cuantitativo a 
volta da auga pluvial ao medio receptor. 

Cúmprese a determinación para os novos 
desenvolvementos 

4.8.12. As redes de evacuación de augas residuais para os novos desenvolvementos urbanísticos conducirán a 
elementos ou instalacións de depuración que garantan que os efluentes cumpran os límites ambientais 
establecidos legalmente. 

Cúmprese a determinación para os novos 
desenvolvementos 

4.8.13. Co fin de determinar a viabilidade das actuacións, as compañías titulares das infraestruturas establecerán, 
no momento da ordenación municipal, as necesidades e o custo das infraestruturas hidráulicas asociadas 
aos desenvolvementos urbanísticos.  

(Pendente da consulta coas compañías prestadoras 
dos servizos) 

4.8.14. No contexto dos núcleos rurais, os sistemas de abastecemento e saneamento poderán contemplar 
solucións específicas adaptadas ás particularidades do medio rural no que se atopan, como poden ser as 
tecnoloxías de baixo custo ou outras de tipo autónomo. 
Respecto aos sistemas de tratamento de augas residuais poderase analizar o uso de sistemas alternativos 
aos convencionais como poden ser as gabias filtrantes, filtros verdes, zonas húmidas artificiais, lagoas ou 
sistemas combinados naqueles asentamentos onde debido á súa localización ou tamaño, os custos da 
construción e mantemento dunha EDAR ou o transporte das augas residuais ata unhas instalacións deste 
tipo, sexan maiores que o da implantación dalgún dos sistemas alternativos propostos, rexéndose na 
determinación por criterios de eficiencia e sostibilidade e sempre e cando sexan compatibles cos criterios 
sinalados polo organismo de conca en materia de vertidos, en función das características do medio 
receptor. 

A Parroquia de Roo cumpre as condicións para se 
acoller a este tipo de sistemas 

4.8.15. O contorno dos ríos, regueiros e encoros de Galicia terán a consideración de Solo rústico de protección 
das augas, e quedará excluído do proceso urbanizador e sometido ao réxime de uso que para esta clase 
de solo establece a lexislación urbanística, e limitándose especialmente os usos en zona de fluxo 
preferente. 
A delimitación deste solo rústico de especial protección de augas polo planeamento urbanístico nunha 
área inferior á zona de policía de augas deberá xustificarse empregando estudos e análises de 
asolagamento, determinados polo organismo de cunca correspondente. 

O PXOM xustifica a redución da protección dos canles 
de menor entidade ata os 25 m de distancia. A 
proposta foi informada favorablemente polo organismo 
de conca. 

4.9. Determinacións relativas 
á xestión de residuos 

4.9.4. De conformidade coas pautas establecidas polo plan de xestión de residuos aprobado pola Xunta de 
Galicia, esta fomentará a elaboración de plans locais de recollida de residuos urbanos ou, 
subsidiariamente, a integración da xestión de residuos no planeamento urbanístico municipal co fin de 
establecer a organización dos servizos de recollida e prever a implantación da recollida selectiva en 
coherencia coas necesidades do concello, segundo o volume e a natureza dos residuos producidos no seu 
ámbito, garantindo o autofinanciamento da entidade local no cobro das taxas pola prestación dos servizos 
de recollida e xestión de residuos urbanos. 

 

4.9.5. En coherencia coas restantes determinacións, os instrumentos de ordenación do territorio e do 
planeamento urbanístico incorporarán as accións e determinacións necesarias para pular pola integración 
dos obxectivos e medidas contempladas sobre o metabolismo urbano do ciclo dos materiais e residuos 
tendentes tanto á redución do consumo de materiais como á redución na produción de residuos: 
a.  Empregar materiais locais tradicionais na construción (naturais, renovables), evitando materiais de alto impacto 

ambiental. 
b.  Reducir os movementos de terras e incluír medidas de xestión dos movementos de terras e dos seus vertidos. 
c.  Reducir en xeral o consumo de materiais na edificación, incrementar o uso de materiais renovables ou con menor 

consumo enerxético na súa fabricación e posta en obra, ou reciclados ou reutilizados. 
d.  Establecer medidas para fomentar o emprego de materiais reciclados ou reciclables e técnicas construtivas que 

posibiliten a reciclaxe/desmontaxe, así como a coordinación coa regulamentación da produción e xestión dos 
residuos de construción e demolición.  

e.  Dimensionar e localizar axeitadamente os espazos necesarios para os sistemas de recollida selectiva de residuos.
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5. OS EQUIPAMENTOS 
SUPRAMUNICIPAIS 

5.1. Os equipamentos colectivos sanitarios, asistenciais, educativos, culturais, deportivos, administrativos e recreativos planificaranse de acordo co 
sistema xerarquizado de asentamentos que define o modelo territorial destas directrices, co fin de acadar un axeitado grao de cobertura para a 
poboación e a optimización de recursos, tendo en conta as diferentes esferas de influencia dos equipamentos segundo o tipo, a función e o 
destino concreto. 

Cúmprese a determinación. 
O PXOM ten en conta a necesidade de atender a 
distintas xerarquías de equipamentos, derivadas da 
influenza do concello de Noia na súa contorna, as 
necesidades de carácter municipal, e a atención a 
demandas de tipo local. 
Ao longo do documento PXOM realizouse unha análise 
e diagnóstico do sistema dotacional, cuxas conclusións 
teñen reflexo na ordenación proposta. 

5.2. Para a localización destes equipamentos considéranse tres niveis de influencia en función da súa entidade, agás que debido ás peculiaridades do 
tipo de dotación ou do estado actual da súa oferta a Administración competente xustifique a utilización doutros ámbitos territoriais de referencia:  
a.  Nivel de influencia da Comunidade Autónoma, que se aplicará aos equipamentos que prestan servizo ao conxunto de Galicia, con localización preferente nas 

Rexións urbanas de Vigo-Pontevedra e da Coruña-Ferrol, nas Áreas urbanas da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ferrol, Lugo e Ourense.  
b.  Nivel de influencia intermedia. Situaranse preferentemente nas vilas e pequenas cidades do sistema urbano intermedio e nas Áreas urbanas.  
c.  Nivel de influencia supralocal, que deben localizarse nas subcabeceiras do Sistema urbano intermedio e nos Nodos para o equilibrio do territorio.

O Plan fai reservas de equipamentos (cidade deportiva, 
Edificio multiusos, ...) en consideración do papel de 
Noia no Sistema urbano intermedio. 

5.3. Os equipamentos localizaranse nas zonas de mellor accesibilidade para as persoas do seu ámbito de influencia, en lugares apropiados e 
congruentes co carácter do equipamento, facilitando o acceso peonil, nas proximidades de estacións ou apeadeiros de transporte colectivo, 
prevendo os aparcadoiros suficientes e contribuíndo á mellora e articulación dos espazos públicos. Priorizarase asemade unha localización en 
ámbitos xa urbanizados ou, en todo caso, evitando a afección a valores naturais e culturais. 

Cúmprese a determinación. 

5.4. Este sistema de equipamentos supramunicipais compleméntase cos equipamentos de nivel de influencia local, que se sitúan nos principais 
núcleos municipais e parroquiais, para garantir a súa axeitada dotación ata a escala máis próxima a toda poboación. Cúmprese a determinación. 

 
 
 

6. LITORIAL 6.2. As actuacións en solo rústico de protección de costas, incluída a adecuación de espazos para uso e gozo público, procurarán o mantemento da 
máxima naturalidade e, no seu caso, a restauración da calidade ambiental e a protección do patrimonio cultural costeiro. 

O PXOM aborda a problemática do litoral mediante 
accións de recualificación e mellora considerando a 
fraxilidade do medio e os valores naturais, culturais e 
históricos. O Plan remite a planeamento de 
desenvolvemento as actuacións que precisan dunha 
escala de traballo en detalle. 

6.4. No litoral de Galicia configúranse un conxunto de núcleos, relacionados no Anexo I, que polas súas características constitúen elementos de 
identidade cultural do espazo costeiro coa denominación de Núcleos de identidade do litoral. Esa relación ten carácter orientativo e poderá ser 
ampliada e axustada polos correspondentes instrumentos de planeamento territorial sempre que se xustifique axeitadamente. 

 

6.5. Os instrumentos de ordenación de territorio e o planeamento urbanístico deberán ordenar estes núcleos en congruencia co papel que estas DOT 
lles outorgan para articular o sistema litoral e contribuír á funcionalidade, ao mantemento da calidade ambiental e paisaxística e ao 
desenvolvemento económico e social de Galicia. 

 

6.6. O planeamento municipal dos concellos costeiros contemplará a renovación da fachada litoral con criterios de calidade e integración co contorno. 
Neste contorno evitarase, na medida do posible e con carácter xeral, a localización de usos industriais e infraestruturais xeradores de impacto ou 
que non teñan a necesidade de localizarse xunto ao mar para garantir a súa viabilidade. 

 

6.7. O planeamento urbanístico municipal configurará o contorno dos portos pesqueiros tradicionais como áreas de centralidade, identidade cultural e 
imaxe urbana.  

6.8/ 
6.9. 

Nos tramos de praia con acceso de tráfico rodado preveranse reservas de solo para aparcadoiro de vehículos en cantidade suficiente para 
garantir o estacionamento fóra da zona de servidume de tránsito. 
A localización dos aparcadoiros seleccionarase con criterios paisaxísticos, e en todo caso de tal xeito que se integren na paisaxe. 

 

6.10 Na franxa litoral inmediata ao límite interior da ribeira, cunha anchura mínima de 500 metros, as construcións evitarán a formación de pantallas 
arquitectónicas ou acumulación de volumes, sen que, a estes efectos, a densidade de edificación poida ser superior á media do solo urbanizable 
programado ou apto para urbanizar (ou equivalentes) no termo municipal respectivo. 

 

6.11 O acceso ao mar en ámbitos urbanos desenvolverase preferentemente mediante viarios de uso peonil, debendo preverse no planeamento 
urbanístico, e executarase con criterios de máxima integración ambiental e paisaxística prevendo, no caso das praias, a accesibilidade de 
persoas discapacitadas. 

 

6.12 As Administracións competentes definirán unha rede de itinerarios costeiros, “Senda dos Faros”, co obxectivo de habilitar o tránsito público peonil 
e, de ser o caso, de bicicletas, que permita percorrer o litoral galego, respectando en todo momento os compoñentes do patrimonio natural e da 
biodiversidade. 
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7. O PATRIMONIO 
NATURAL 

7.1. Determinacións de 
carácter xeral 

7.1.1. Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística incorporarán as accións e medidas necesarias para 
garantir a protección dos recursos naturais e incentivar a mellora da calidade ambiental do territorio, 
garantindo o seu uso sostible por parte da sociedade. 

 

7.1.3. Os instrumentos de ordenación territorial e urbanísticos, así como os instrumentos de planificación dos 
espazos naturais protexidos segundo a lexislación de conservación da biodiversidade e do patrimonio 
natural, deberán tomar medidas de prevención, corrección, mitigación e adaptación ás consecuencias de 
alta probabilidade do cambio climático, considerando así mesmo as de media certeza, atendendo ás 
previsións e estudos realizados polos organismos e institucións con competencia na materia, sen 
menosprezo das directrices e orientacións que se establezan no Plan marco galego de acción fronte ao 
cambio climático. 

 

7.1.4. Na elaboración e redacción dos diferentes instrumentos de ordenación do territorio e urbanísticos teranse 
presentes os catálogos de especies ameazadas, os correspondentes plans de conservación e 
documentación concorrente. 

 

7.2. Determinacións para a 
ordenación das Áreas 
estratéxicas de 
conservación e 
corredores ecolóxicos 

7.2.1. As Áreas estratéxicas de conservación, como ámbitos de especial valor natural e ecolóxico, 
corresponderanse con algún dos dous grandes grupos de áreas que se expoñen a continuación e 
quedarán sometidas ás seguintes determinacións: 
a.  Ás áreas protexidas establecidas pola lexislación estatal (Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 

Patrimonio natural e da biodiversidade, BOE n.º 299, 14/12/2007) e autonómica (Lei 9/2001, do 21 de 
agosto, de Conservación da natureza, DOG n.º 171, 04/09/2001), en materia de espazos naturais e 
conservación da natureza, que serán ordenadas mediante os seus correspondentes plans e 
instrumentos específicos (Plan de ordenación dos recursos naturais, Plan reitor de uso e xestión, Plan 
de acción). As futuras declaracións de novos espazos protexidos, como a prevista ampliación da Rede 
Natura, suporán a automática cualificación deses espazos como áreas estratéxicas de conservación. 

b.  Outras posibles áreas ou formacións que poidan presentar valores de calquera tipo físico ou natural cun 
interese local ou supramunicipal, e que complementen a funcionalidade das xa protexidas, 
revalorizando todo o territorio. Para este tipo de áreas complementarias, o planeamento territorial e 
urbanístico deberá realizar unha análise que permita a súa identificación e consideración. A tal efecto, 
os elementos ou formacións incluídos nos inventarios ou catálogos que figuran no Anexo III constituirán 
o punto de partida subsidiario como áreas complementarias, ata que os devanditos instrumentos os 
poidan concretar coa precisión adecuada á súa correspondente escala de aproximación ao territorio. 

En consonancia cos imperativos legais, o Plan outorga 
a categoría de solo rústico de protección de espazo 
natural os terreos incluídos e baixo a influencia do LIC 
“Esteiro do Tambre”, mesmo os espazos que 
complementan a funcionalidade deste, como son os 
corredores ambientais da rede hidrolóxica que remata 
no espazo da Ría. 

7.2.2. Os instrumentos de ordenación territorial e planeamento urbanístico deberán prever mecanismos de 
conectividade ecolóxica do territorio, establecendo ou restablecendo corredores ecolóxicos, cando menos 
entre as Áreas estratéxicas de conservación. Para a identificación destes corredores ecolóxicos 
consideraranse os cursos fluviais, as áreas de montaña e outros posibles elementos lineais que sos ou en 
conxunción con outros poidan actuar de elementos de enlace entre formacións de interese ecolóxico. 

O PXOM recoñece os corredores ambientais ou 
ecolóxicos e responde consonte o réxime de solo 
rústico de especial protección aplicable en cada caso. 

7.2.3. Os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico incorporarán unha análise 
específica, de carácter supramunicipal, acerca da conectividade dos ecosistemas e biotopos, integrando 
valores produtivos e a compoñente paisaxística, co fin de evitar o fraccionamento do solo rústico. 

O PXOM atende dita determinación e recoñece a 
continuidade ambiental da orla litoral a través dos 
corredores fluviais dos ríos Traba, Tállara e Vilaboa. 

7.2.5. Corresponderalles aos instrumentos de ordenación territorial e do planeamento urbanístico establecer a 
regulación pormenorizada dos usos e da cualificación dos solos dos ámbitos das áreas identificadas como 
complementarias referidas no punto 7.2.1.b, en función do nivel de alcance das súas determinacións e 
considerando os obxectivos e criterios xerais establecidos na epígrafe 7.1. Determinacións de carácter 
xeral. 

Cúmprese a determinación consonte aos réxime de 
solo rústico outorgado nas áreas de valor detectadas. 

7.3. Determinacións relativas á rede de Áreas de interpretación da natureza e de itinerarios de interese paisaxístico e ambiental 
(orientativas, ver caso a caso)  

 
 
 
 

8. A PAISAXE 8.1. As Administracións públicas integrarán, conforme aos criterios da Lei 7/2008 de 7 de xuño de protección da paisaxe de Galicia, a consideración 
da paisaxe nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística así como noutras políticas sectoriais que poidan producir un impacto directo ou 
indirecto sobre ela. 

A ordenación proposta no PXOM integra os criterios de 
protección da paisaxe, en consonancia co estudo da 
paisaxe e as determinacións do POL. 

8.5. En ausencia dos Catálogos e Directrices de paisaxe, os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico considerarán a 
perspectiva global e integral da paisaxe e seguirán as definicións e criterios xerais recollidos na parte correspondente da Memoria destas 
Directrices. 

Cúmprese a determinación. 

8.6. O planeamento urbanístico realizará un estudo da paisaxe urbana, prestado especial atención ás tipoloxías edificatorias, ás medianeiras vistas e 
aos peches, aos materiais das fachadas e pavimentos dos espazos públicos, ás zonas verdes e arboredos, ao mobiliario urbano, ao alumeado 
público, aos tendidos aéreos e ao tráfico e aparcadoiro de vehículos. 
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9. O PATRIMONIO 
CULTURAL 

9.3. Calquera actuación sobre o territorio debe atender á súa compatibilidade cos bens do patrimonio cultural que se vexan afectados, o que require a 
súa identificación, o recoñecemento das súas características e das súas relacións co territorio e a análise das posibilidades de integralos como un 
elemento máis da actuación. 

Os traballos de análise referidos incorporarán unha prospección, entendida como a exploración e recoñecemento sistemático do ámbito de 
estudo, para a detección de elementos do patrimonio cultural non identificados no Inventario de patrimonio cultural de Galicia, con especial 
incidencia sobre o patrimonio etnográfico e arqueolóxico. 

Cúmprese a determinación. 

Os elementos incorporados no catálogo de patrimonio 
levan consigo unhas proteccións. A medida que se 
vaian completando as descricións de cada unha das 
fichas estableceranse uns perímetros de respecto que 
teñen influencia sobre o seu contorno. 
Os desenvolvemento de ámbitos remitidos a Plan 
Parcial queda sometido á realización dunha 
prospección arqueolóxica. 

9.5. Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística deberán incorporar as accións e medidas necesarias para garantir a protección e 
conservación dos Ámbitos de interese do patrimonio cultural relacionados no Anexo IV, así como aqueloutros ámbitos susceptibles de presentar 
valores patrimoniais de calquera das súas manifestacións. 
Particularmente deberase garantir a compatibilidade do desenvolvemento e ordenación dos asentamentos, das áreas empresariais e das 
actividades produtivas cos anteditos Ámbitos de interese do patrimonio cultural e os seus Plans especiais previstos na Lei 8/1995, do patrimonio 
cultural, cando corresponda. 

Cúmprese a determinación. 
O anexo IV das DOT fai mención a Noia por mor do 
seu Casco Histórico, declarado Conxunto Histórico-
Artístico. 
Todos os elementos incorporados no catálogo de 
patrimonio levan consigo unhas proteccións. A medida 
que se vaian completando as descricións de cada unha 
das fichas estableceranse uns perímetros de respecto 
que teñen influencia sobre o seu contorno. 

9.6. O planeamento urbanístico promoverá a revitalización urbana das zonas históricas considerándoas como espazos emblemáticos esenciais na 
imaxe da cidade e como ámbitos residenciais e de actividade que deben potenciarse, dotándoas das condicións urbanísticas e de relación co 
resto da cidade necesarias para reforzar a súa vitalidade e atractivo, así como a rehabilitación dos núcleos rurais de interese patrimonial. 
Asemade, o planeamento urbanístico contemplará a arquitectura e as paisaxes vinculadas ao sector agrario e ao medio rural e promoverá a súa 
rehabilitación, dotándoas de condicións que reforcen o seu interese patrimonial e cultural. 

O PXOM promove, mediante figuras de planeamento 
especial, a protección e mellora dos tramados urbanos 
históricos ou orixinais como son os barrios de Campo 
de Noia e San bernardo. 
O Plan fai o propio con determinados núcleos históricos 
como A Ponte Nafonso, A Barquiña, A Ponte de Traba 
e Obre 

9.12 
O planeamento urbanístico municipal, na delimitación dos ámbitos de interese patrimonial en solo rústico, especificará as áreas ás que asignar a 
categoría de protección patrimonial ou histórica.  
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ANEXO 5:  

XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL (P.O.L.). 
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C R I T E R I O S  X E R A I S  
PATRIMONIO NATURAL A protección e conservación do medio natural é un obxectivo do PXOM. O Plan identifica os principais elementos que compoñen o medio natural e recoñece os valores e potencialidades consonte 

as funcións que desempeñan. Finalmente o Plan atribúe ao solo o réxime de protección adecuado en base ao cumprimento das determinacións legais. Noutros casos o Plan márcase como 
obxectivo incorporar determinados espazos de valor natural ás áreas urbanas coa finalidade de ampliar as posibilidades de relación entre a poboación e o medio. 

Neste senso o Plan arma unha estratexia para a recuperación e posta en valor do solo da orla costeira de Barro e Obre. 

PATRIMONIO CULTURAL O PXOM, logo da análise in situ e do estudo dos listados oficias da consellería de cultura, e do planeamento vixente, elaborou un catálogo ampliado de patrimonio que inclúe elementos arquitectónicos, 
etnográficos e arqueolóxicos. Cada un deles foi descrito, e protexido en función dos seus valores. 
O PXOM considera este patrimonio como peza fundamental de identidade e cohesión social, e así o di entre os seus obxectivos xerais. 

SOCIEDADE E ECONOMÍA O Planeamento analizou o modelo territorial, e as perspectivas de actividade. En base a isto, decidiuse incorporar centros de actividade terciaria descentralizados, prever espazo que permita albergar 
tecido industrial e protexer os valores naturais e produtivos do solo mediante unha apropiada clasificación do solo rústico. 
Entre os obxectivos xerais do PXOM inclúese a posta en valor do patrimonio natural e cultural como elementos fundamentais de identidade e cohesión social. A outros niveis, o Plan tenta mellorar os 
espazos de relación mediante a implantación de dotacións e mediante a mellora dos tramados urbanos, con especial atención ao espazo público 

MOBILIDADE O punto de partida do PXOM é a existencia dun modelo de asentamento mixto no cal conviven os sistemas disperso, extensivo e concentrado, cunha moderada necesidade de mobilidade. O Plan 
pretende mellorar dita situación de partida reducindo as necesidades de desprazamento, estruturando e xerarquizando a rede viaria, mellorando a calidade da infraestrutura e creando o soporte para a 
mobilidade sostible. 

ENERXÍA A proposta do Plan en relación ao modelo de asentamento proposto e ao seu crecemento pretende contribuír á contención das necesidades enerxéticas. Por outra banda, o Plan contribúe ao aforro 
enerxético mediante a mellora e implantación racional das infraestruturas de subministro. 

CAMBIO CLIMÁTICO A contribución do Plan no que atinxe á redución das necesidade de mobilidade e de consumo enerxético ten o seu efecto na contribución a redicir os motivos que provocan o cambio climático. A 
aportación máis significativa do PXOM cara a reducir as emisións efecto invernadoiro está na futura produción de osíxeno nas áreas de solo rústico de protección de espazo natural. 

ATMOSFERA O Concello de Noia non contén elementos ou infraestruturas consideradas como fontes de emisións contaminantes ou perturbadoras da atmosfera máis que as derivadas da infraestrutura viaria 
motorizada, a infraestrutura radioeléctrica e a contaminación lumínica, aspectos que son controlados dende a lexislación sectorial ou determinacións normativas do Plan. 

CICLO HÍDRICO O PXOM presta especial atención ao ciclo hídrico. Recoñécese e protéxese o solo afectado pola rede hidrográfica. Amplíase e mellórase a infraestrutura sa auga en aras dun mellor comportamento do 
ciclo, garantindo a calidade do medio aportador e receptor. Determínase unha rede de saneamento separativa e minimízase a superficie de solo impermeable. 

CICLOS DE MATERIAIS O Concello de Noia conta  cun sistema de xestión de residuos integrado na Mancomunidade Serra do Barbanza, e dispón dos espazos necesarios para a infraestrutura de recollida selectiva. 

SOLO O Planeamento aposta pola consolidación dos tecidos, adecuando as tipoloxías e densidades ás das tramas existentes. Presérvanse deste desenvolvementos os ecosistemas fráxiles, e as áreas de 
alta exposición visual e paisaxística. 

TURISMO A posta en valor do patrimonio natural e cultural non só se entende como ferramenta de identidade e de cohesión social, senón tamén como elementos de interese que poden atraer colectivos 
foráneos. A articulación do territorio por medio de roteiros e itinerarios de mobilidade sostible pretende a conexión dos distintos atractivos naturais e dos asentamentos. 
En xeral, a mellora na definición do bordo urbano, a orde tipolóxica e a mellora do espazo público mediante a obtención de sistemas, así como a protección axeitada dos valores naturais son estratexia 
que favorecen a dinámica turística. 

RECURSOS XEOLÓXICOS Non se propoñen novas explotacións mineiras. Existen dereitos de explotación mineira na Serra do Barbanza, mais atópanse afectados pola Área de Interese definida no P.O.L. O Plan outórgalle a 
estes solos o réxime de solo rústico de protección da paisaxe. 

PREVENCIÓN DE RISCOS O PXOM incorpora no ISA un estudo de Riscos, que vai acompañado de representación gráfica. Estes riscos foron tidos en conta na proposta de ordenación. 
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P R I N C I P I O S  X E R A I S  
ELEMENTOS DO MODELO 

PREVISTO NO POL INTERACCIÓN NA ESTRUTURA XERAL E ORGÁNICA DO PXOM 

ÁREAS DO POL PROTECCIÓN AMBIENTAL As proteccións intermareal e costeira do POL teñen correspondencia no PXOM mediante o réxime de solo rústico de protección paisaxística, de protección da costa, de 
espazo natural e, en menor medida, de protección das augas e de protección do patrimonio. Dun xeito puntual a protección costeira afecta a terreos clasificados de núcleo 
rural e solo urbano sen que este feito supoña unha situación incompatible cos principios do POL. 

MELLORA AMBIENTAL E 
PAISAXÍSTICA 

As áreas de Mellora Ambiental e Paisaxística son afectadas por todas as clases de solo previstas polo Plan. 

ORDENACIÓN LITORAL Ordénase consonte o réxime previsto na Lei 9/2002. 

CORREDORES As áreas do solo afectadas por Corredor Ecolóxicos son clasificadas polo Plan de solo rústico de especial protección, principalmente de protección das augas, de costas 
e de espazo natural e en menor medida de protección agrícola e forestal. 

Dun xeito puntual, os corredores invaden áreas de escasa superficie clasificadas de solo urbano, de núcleo rural ou de solo urbanizable baixo as condicións normativas 
do P.O.L. 

ESPAZOS DE INTERESE Os espazos de interese redelimítanse consonte o criterio orixinal do POL mais coa necesaria adaptación de escala. Intégranse no solo rústico de protección paisaxística 
previsto no PXOM. 

REDE DE ESPAZOS 
NATURAIS 

O Concello de Noia está afectado polo LIC Esteiro do Tambre, o cal tívose en consideración na proposta de clasificación do solo rústico consonte establece o artigo 32.2 f) da 
Lei 9/2002. 

ASENTAMENTOS ASENTAMENTO 
FUNDACIONAL N.I.L. 

Os asentamentos fundacionais identificados no P.O.L. intégranse no réxime de solo urbano e de núcleo rural. 

Son Núcleos de Identidade do Litoral a Vila de Noia e os núcleos rurais de Ponte Nafonso, A Barquiña e Obre (Igrexa), todos eles cun tratamento e ordenación 
singularizado no PXOM. 

DESENVOLVEMENTO 
PERIFÉRICO 

Os desenvolvementos periféricos teñen cabida no réxime de solo urbano e de núcleo rural. 

ASENTAMENTO FUNCIONAL Os asentamentos funcionais teñen cabida no réxime de solo urbano e de núcleo rural. 
 

AGREGADO URBANO O P.O.L. non identifica Agregados Urbanos no Concello de Noia 

NOVA AGRUPACIÓN 
ÁMBITOS DE 
RECUALIFICACIÓN 

Na parroquia de Barro o POL recoñece un ámbito de recualificación. 
O PXOM determina a formulación dun Plan Especial para acadar os obxectivos do POL. 

SISTEMAS XERAIS TERRITORIAIS O POL recoñece baixo esta cualificación os portos de A Barquiña, Noia e Testal, así como a EDAR de Barro e o conxunto de estradas principais.. 
O PXOM cualifica o os sistemas xerais territoriais como sistema xeral. 
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N O R M A S  X E R A I S  
RÉXIME DE USOS 

NAS ÁREAS DO POL EN SOLO RÚSTICO 
O réxime de usos será o que resulte da aplicación simultánea do réxime do solo rústico e o previsto no P.O.L. consonte expresa o plano de ordenación “Clasificación do solo 
vs P.O.L.” a escala 1/10.000 

DESENVOLVEMENTOS 
URBANÍSTICOS 

SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO 

A meirande parte das áreas de desenvolvemento urbanístico previstas polo PXOM en solo urbano atópanse en “Área de Ordenación”. Porén, a meirande parte dos 
desenvolvementos previstos no Distrito 3 Barro atópanse en “Mellora Ambiental e Paisaxística”. No Distrito 4 San Lázaro, as áreas AR-D.4.5, AR-D.4.6 e AR-D.4.8 e mais 
no Distrito 5 Campo de Noia, áreas AR-D.5.1, AR-D.5.2 e AR-D.5.7 atópanse mesmo en “Mellora Ambiental e Paisaxística”. 

Parcialmente afectadas pola área de “Protección Costeira” atópanse a área AR-D.5.7 do Distrito 5 Campo de Noia e as áreas AR-D.3.4, AR-D.3.5, 3.11, AR-D.3.12, AR-
D.3.13 e AR-D.3.14, mais con determinacións coherentes cos principios e normas xerais para o desenvolvemento establecidas no P.O.L. 
As áreas de desenvolvemento AR-D.5.1, AR-D.5.2 e AR-D.1.5 atópanse parcialmente afectadas por “Corredor Ecolóxico”, se ben constitúen zonas que o PXOM determina 
sexan incorporadas ao sistema xeral de espazos libres. 

ACTUACIÓNS INTEGRAIS 
EN SOLO DE NÚCLEO 
RURAL COMÚN 

A meirande parte das Actuacións Integrais previstas no PXOM atópanse en área de “Ordenación Litoral” con algunhas excepcións situadas en “Mellora Ambiental”, tratándose 
de desenvolvementos que pretenden completar as estruturas de asentamento. 
Outras áreas de Actuación Integral están parcialmente afectadas por Corredor, en cuxo caso determínase o destino como sistema de espazos libres de carácter público. 

SOLO URBANIZABLE DE 
USO 
RESIDENCIAL/TERCIARIO 

O sector de solo urbanizable de uso mixto Sector-M1 atópase en “Mellora Ambiental e Paisaxística” e mesmo nunha área de territorio que o P.O.L. considera “Área de 
recualificación”. Dita área foi sometida recentemente a un proceso de desenvolvemento (centro comercial) que provocou un forte impacto no mallado extensivo e 
periurbano, cunha forte presenza visual e mesmo a alteración do curso do Río do Porto. 

Mediante este novo sector o PXOM pretende dar solución de continuidade ao novo mallado á vez que coser os mallados do bordo de Vista Fermosa e Barro. 
O Sector-M2 atópase en área de “Ordenación”. A súa implantación ten escasa incidencia en valores paisaxísticos e naturais do litoral, mais constitúese como peza de 
remate urbano no extremo de Outonil. 

SOLO URBANIZABLE DE 
USO INDUSTRIAL 

Os sectores de uso industrial atópanse en área de ordenación. 
O Sector-1, ampliación do Polígono de Augalevada, atópase situado en proximidade ao coto do Monte de San marcos, o cal é considerado no P.O.L. como “Área de 
Interese” de carácter paisaxístico. O PXOM establece determinacións cara á correcta integración da futura implantación. 

NÚCLEOS DE IDENTIDADE DO LITORAL O conxunto de determinacións previstas no PXOM para os Núcleos de Identidade do litoral (Vila de Noia, Ponte Nafonso, A Barquiña e Obre), dan cumprimento ao previsto no 
artigo 42 da normativa do POL. 

AGREGADO URBANO  O P.O.L. non ten recoñecido esta tipoloxía de asentamento nos confíns do municipio noiés. 
 

ÁMBITOS DE RECUALIFICACIÓN O POL recoñece un ámbito de recualificación na unidade de paisaxe de Barro. O PXOM determina a formulación dun Plan Especial para acadar, entre outros, as previsións 
contidas no artigo 44 da normativa do POL. 

 
 

N O R M A S  C O M P L E M E N T A R I A S  
PRAIAS O PXOM analizou o estado actual das praias da costa de Noia. 

En atención ao artigo 88 da normativa do POL, o PXOM establece as condicións de acceso e aparcamento, dando prioridade ao deseño dunha rede de mobilidade sostible. 
Nos casos de Boa e Barquiña, as determinacións que afectan as súas praias supedítanse aos respectivos Plans Especiais aos que o PXOM remite. 

SENDAS A denominada senda dos Faros ou o concepto de senda previsto no POL intégrase na Rede de Mobilidade Sostible prevista no PXOM. 
A rede prevista aproveita as trazas existentes e recupera camiños antigos, hoxe en desuso. 
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ANEXO 6:  

XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI DE COSTAS NA ZONA DE INFLUENCIA E 
SERVIDUME DE PROTECCIÓN. 
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Aos efectos do cumprimento do artigo 30 da Lei 22/1988 de Costas e do artigo 58 do Regulamento Xeral para 
desenvolvemento e execución da Lei 22/1988 de Costas na Zona de Influencia, xúntase deseguido a táboa 
xustificativa do aproveitamento medio do solo urbanizable do concello. 

 

SECTOR S.UBLE D  SUP.NETA        
(m2) 

COEF. EDIFICABILIDADE  
(m2/m2) 

APROVEITAMENTO 
(SUP. EDIFICABLE) 

(m2c) 

DENSIDADE MEDIA 
(m2c/m2) 

SUP. NETA EN Z.I. 
(m2) 

APROVEITAMENTO EN Z.I     
(m2c) 

DENSIDADE EN 
Z.I (m2c/m2) 

M1 (afectado por ZI)  87.099  0,247  21.500 

  

58.550  REMITIDO AO PLAN PARCIAL  <0,45 
M2 (afectado por ZI)  16.935  0,354  6.000  7.647  REMITIDO AO PLAN PARCIAL  <0,45 

I1  123.430  0,600  74.058          
I2  22.617  0,500  11.309          

250.081  112.867  0,45          
 
 
 

Os coeficientes de edificabilidade dos sectores non superan a densidade media de aproveitamento do solo urbanizable 
delimitado do Concello; porén, os Plans parciais deberán xustificar a non superación de dita densidade media nas áreas 
do sector  situadas en zona de influencia. 
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Aos efectos da xustificación do cumprimento do disposto na regra 2ª do apartado 3 da disposición transitoria terceira da 
Lei 22/88, de 28 de xullo, de costas, analízase o tramo de fachada marítima situado no distrito de San Lázaro no cal 
cúmprese o seguinte: 

a) A ordenación proposta pretende a homoxeneización urbanística do tramo de fachada marítima. 
b) O citado tramo conforma conxuntos edificados situados a una distancia inferior a 20 m dende o límite interior da 

ribeira do mar.  
c)  Na ordnación proposta danse as condicións precisas de tolerancia entre as edificacións existentes e as previstas. 
d) Os conxuntos edificados conforman cuarteiróns de edificación pechada. Tanto as novas edificacións como os 

aumentos de altura das existentes quedan adosadas lateralmente unhas con outras. 
e) As aliñacións propostas intégranse en solución de continuidade coas aliñacións das edificacións existentes. 
f)  A lonxitude das fachadas dos soares sobre os que o Plan propón edificación non supera o 25% da lonxitude total 

da fachada do tramo correspondente. 
Deseguido xúntase o esquema en planta e alzado do tramo da fachada marítima correspondente ao Malecón de San 
Lázaro Oeste. 
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