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O presente Documento constitúe a Memoria de Información do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de 
Noia que, dun xeito integral, pretende refundi-los documentos necesarios e obrigados que expoñen a realidade 
urbanística e xeográfica co obxecto de dispor dunha información ampla pero concisa deste territorio. 
A información estruturase en tres partes. 
A primeira constitúe a descrición xeográfica e histórica de Noia en clave de síntese segundo a recompilación de 
datos bibliográficos e de campo de tipo físico e natural e de orden social, económico e histórico. 
A segunda parte é o estudo do medio rural e do modelo de asentamento rural de Noia, que segue as indicacións 
marcadas pola Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 
e que pretende reflectir e dar explicación ao fenómeno do asentamento rural de cara a ordenar e clasifica-lo solo 
rural. 
A terceira parte constitúe o estudo da área urbana de Noia como entidade territorial característica e recoñecíbel, 
mediante o cal se analiza a información urbana para realiza-la oportuna diagnose.  
O presente Documento adquire sentido integral co conxunto de planos de información, que serven de complemento 
e, as veces, de única explicación ao fenómeno da realidade territorial nos seus diferentes formas de entendemento. 
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2.1. ENCADRE MUNICIPAL 

 
 
 
 

 

 
 

2.1.1. LOCALIZACIÓN DO CONCELLO 

O concello de Noia atópase no SO da provincia da Coruña (42º 46´ 7´´de latitude norte e 8º 52´ 7´´ de lonxitude 
oeste); forma parte da comarca de Noia xunto cos concellos de Outes, Lousame e Porto do Son, que o delimitan 
respectivamente polo norte, sur e oeste coa ría de Muros e Noia, polo nordés linda co concello de Brión. 
Abrangue unha superficie de 37,2 Km2 e unha poboación de 14.876 habitantes no ano 2011 (segundo datos do INE) 
repartidos en seis parroquias: Santa María de Argalo, Santa Cristina de Barro, San Pedro de Boa, San Martiño de 
Noia, Santa Mariña de Obre e Santa María de Roo. Todas elas baixo a xurisdición do arciprestado de Postmarcos 
de Arriba. 
As vías de comunicación máis importantes do concello son a V.A.C. Brión-Noia, a AC-550 (A Coruña–Pontevedra) e 
a AC-543 (Santiago-Noia). Pertencen a rede primaria básica e conflúen en dous puntos do termo municipal, de 
forma directa na parroquia de Barro e por medio da AC-311, da rede primaria complementaria, no núcleo urbano de 
Noia. Desta última parte a AC-308 da rede secundaria, que segue polo interior o curso do Vilacoba cara a Rois, 
Dodro ou Padrón. Á rede secundaria pertence tamén a AC-196, que pasa por Ponte Nafonso, da que parten a DP-
5702 e DP-5701 articulando o norte do termo municipal, xunto co resto das estradas municipais. Da vila de Noia, 
centro urbano organizador do territorio, parten de forma radial unha serie de estradas provinciais que vertebran 
unha zona que abrangue varias comarcas. 
No tempo de redacción do Plan estábase a construír a variante de Noia, mediante unha ponte que cruza a Ría. 
Trátase dun concello de pequeno tamaño no contexto provincial e autonómico, cunha densidade de poboación de 
399,90 hab./Km2, superior a media provincial (140 hab./Km2), autonómica (93 hab./Km2) e a media comarcal 
(109,60 hab./Km2). 
Noia é a capital do partido xudicial homónimo e pertence á diocese de Santiago de Compostela. 
A capital municipal é a vila de Noia que dista 36 Km de Santiago de Compostela, 98 Km da Coruña, 16 Km de Porto 
do Son, 30 Km de Padrón, 35 Km de Muros e 29 Km de Santa Uxía de Ribeira. 
Outras distancias coas principais cidades galegas: 

- Ferrol:  131 Km. 
- Lugo: 143 Km. 
- Ourense: 147 Km. 
- Pontevedra: 63 Km. 
- Vigo: 111 Km. 
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a tarde no seu latexo último 
entre ouros e motoras que lle dan ao siléncio 

rumor evanescente de viver. Risca a Vela  
no derradeiro azul e o mascato perfura  
o corazoón do océano, mentras a tarde 

se derruba e ferve a súa cinza 
a chilrar como ferro na safra ou corazón no esquezo. 

A man no leme, os ollos na voraxe, 
redúcio que nos leva por vieiros de lampos 
onde reverbera o amor que desde antigo 

vai e vén neste mar en barcos novos 
-trirremes e fragatas das idades do soño. 

Os barcos aran ouros na poeira do sol, 
e vén a miña nau trazando a súa 

derrota inexorábel: O tempo é un sospiro. 

“BARCOS NO PÓR DO SOL” 

ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS 
(NOIA, 1935 – A CORUÑA 1992) 

 

 

 

2.1.2. O CONCELLO E A COMARCA 

A Ría de Muros e Noia constitúe un conxunto territorial que forma unha unidade espacial dentro do contexto máis 
amplo ó que pertence, as Rías Baixas Galegas, sector costeiro que se caracteriza pola íntima relación da terra e do 
mar  e que se manifesta como unha das paisaxes naturais máis singulares de Galicia. 
A máis setentrional das catro Rías Baixas atópase enmarcada por fortes relevos que superan en ocasións os 600 
metros con pendentes máis ou menos acusadas. A marxe norte da ría presenta un estreito sector costeiro tralo que 
se parapeta un contraforte macizo, prolongación dos niveis de penechaira dominantes cara ó interior. Este macizo 
aparece fendido por pequenos regos que orixinaron vales estreitos e alongados onde se instala a ocupación 
humana a modo de dixitacións cara o interior. A estreita superficie aplanada costeira e os vales perpendiculares 
condicionan e caracterizan a ocupación humana nesta zona. Cara o fondo da ría faise maior a extensión deste nivel 
aplanado, como é o caso do entorno da vila de Noia, Santa María de Roo e Santa Cristina de Barro. A liña de costa 
preséntase baixa e recortada o que da lugar a intermitentes enseadas e areais.  
A marxe sur ten unha disposición morfolóxica semellante á norte, sendo aquí a mole do Barbanza e a súa 
prolongación pola Muralla a que fai de contraforte ó sector costeiro, con pendentes máis acusadas que as da marxe 
norte. Ata a punta de Castro a superficie de aplanamento é máis continua pero igual de estreita que na beira 
setentrional, a partires deste punto a costa torna en dirección meridiana e convértese nunha chaira litoral. A liña de 
costa é máis uniforme e as formacións areosas fosilizan en maior medida e con máis continuidade. 
De forma xeral podemos apreciar na comarca de Noia dúas zonas diferenciadas: 

 Terras baixas que bordean as marxes da ría xunto co esteiro do Tambre  

 Frontes montañosas da Serra de Outes ó norte e a Serra do Barbanza polo sur; ámbalas dúas unidas por un 
anfiteatro montañoso que pecha a ría cara o interior, no que se abre un val de orixe tectónico onde se 
encaixa o Tambre antes da súa desembocadura.  

Costa articulada, augas tranquilas, enseadas protexidas que acollen importantes areais e unhas condicións 
climáticas de tipo oceánico–húmido que a propia condición de ría leva cara o interior, son circunstancias favorables 
para o asentamento da poboación dende tempos prehistóricos.  
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Relacións funcionais. 

A forte cohesión natural deste conxunto, coa súa prolongación cara a Carnota, reflicte unha clara dependencia 
funcional cunha clara cabeceira na vila de Noia e dous subcentros cunhas áreas de influencia ben definidas en 
Muros e Porto do Son.  
Historicamente Noia foi un importante centro urbano e antigo porto de Santiago, a influencia sobre o territorio 
exerceuse máis cara a parte meridional e o fondo da ría; así o reflicte o feito de que a xurisdición de Noia 
correspondía en maior medida á zona sur ó igual que o antigo partido xudicial. Na actualidade Noia constitúe un 
importante centro urbano organizador do territorio, función herdada do pasado que se foi reforzando de cara á súa 
comarca. A súa posición no centro da ría convérteo  no primeiro núcleo comercial debido as boas comunicacións 
con ámbalas dúas marxes, a esta función hai que engadi-las dotacións educativas, sanitarias e administrativas, ás 
que se engaden actividades industriais de pequena entidade e un gran potencial turístico e cultural por desenvolver. 
A súa prolongación radial expandindo as súas edificacións ó longo das estradas que chegan a ela danos unha idea 
do dinamismo da vila e das necesidades de planificación urbanística. Nun nivel xerárquico superior, Santiago é o 
claro centro de referencia intercomarcal, a creación e mellora das vías de comunicación facilitou  e intensificou esta 
relación territorial. 
Nunha escala inferior, atendendo a centralidade mercantil é de servizos estaría Muros, e en menor medida Porto do 
Son, como xa se indicou con anterioridade. En niveis inferiores, consolidándose como pequenos centros de 
servizos de ámbito local pero atendendo a áreas que presentan certas dificultades de comunicación estarían 
entidades como Portosín, Caamaño ou Xuño, na marxe meridional; ou esteiro, Ribeira, Cruceiro de Roo, Serra de 
Outes e Carnota, na marxe setentrional; que concentran funcións bancarias e servizos de primeiro orde, e que se 
consolidan como pequenas cabeceiras ou enclaves que van adquirindo progresivamente unha morfoloxía e unhas 
funcións propiamente urbanas. 

 

GRAO DE AUTOSUFICIENCIA LOCAL DOS CONCELLOS DA COMARCA DE NOIA. 

CONCELLO ÍNDICE (de 0 a 2) 

Lousame 0,02 

NOIA 1,16 

Outes 0,08 

Porto do Son 0,14 
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2.2 O MEDIO FÍSICO E BIÓTICO DE NOIA. 

 

2.2.1. XEOMORFOLOXÍA. 

Para o estudo e descrición xeomorfolóxica do territorio de Noia, caben destacar dúas zonas diferenciadas: unha 
zona litoral xunto cos fondos de ría e enseadas e outra zona de carácter máis montañoso cara ao norte. 
Na primeira é onde se cubican os núcleos urbanos máis importantes do concello, a maioría deles situados na zona 
de influencia da vila de Noia e circundando a enseada que forman en desembocadura os ríos Tállara e Traba. 
Esta área litoral esténdese cara ao interior aproveitando os vales dos ríos que desembocan na ría. Trátase dunha 
franxa de territorio cuxa anchura abrangue a práctica totalidade do concello só freada polo comezo da Serra do 
Barbanza ao sur e a zona do Monte Costoira cara ao norte.  
En xeral, esta estreita zona costeira non supera os 200 m, sendo as altitudes con valores entre o nivel do mar e os 
100 m as que ocupan unha franxa de territorio de anchura máis variada ao longo da liña da costa e na que se sitúan 
a práctica totalidade dos núcleos urbanos. Tódalas parroquias sitúanse nesta zona litoral, só a parte máis oriental 
da parroquia de Roo presenta alturas máis elevadas. 
A zona máis montañosa do concello de Noia é a situada no NE, nela inclúese unicamente parte da parroquia de 
Roo, a máis extensa de todas e unha das menos poboadas, debido precisamente a que a maior parte da súa 
superficie presenta unhas pendentes maiores do 50%. 
A maior parte desta zona sitúase por encima dos 300 m de altitude, sendo a franxa entre 0-100 m moi estreita ao 
longo do último tramo do Tambre que discorre, polo tanto, encaixado entre fortes pendentes. Nas inmediacións da 
Ponte Nafonso, esta franxa altitudinal ensánchase bruscamente cando o río forma o esteiro e chega á ría, 
suavizándose as pendentes e favorecendo o asentamento humano. 

A RÍA DE MUROS E NOIA 
A ría de Muros e Noia é a situada máis ao norte das Rías Baixas, e tamén a única que non presenta unha illa ou 
grupos de illas na súa entrada. Como se mencionou anteriormente, a súa entrada cubícase entre o Monte Louro ao 
norte e o areal de Corrubedo ao sur, quedando encaixada entre dúas formacións montañosas como son os montes 
do Pindo e a Serra do Barbanza. 
A súa orientación é a mesma que no resto de la Rías Baixas, abríndose en dirección SO-NE de xeito que permite a 
entrada dos frontes atlántico ata as inmediacións de Santiago de Compostela.  
A ría ten unha lonxitude dende a súa boca ata a desembocadura do río Tambre de uns 12 Km. A lonxitude das súa 
costas acada os 58 Km entre ambas beiras, que enmarcan unha superficie aproximada de 120 Km². 
A súa orixe é consecuencia de procesos tectónicos de elevación e afundimento de bloques xeolóxicos, conxugados 
con procesos de erosión e transporte de materiais fluviais. 
A morfoloxía da costa sur da ría é menos abrupta e escarpada que a do norte. Só na zona final da ría, dentro do 
territorio de Noia, aparecen recortadas numerosas enseadas, baías e marismas de tamaño variábel. 
Nesta zona do fondo da ría onde, debido á baixa enerxía que presenta o mar, predominan os procesos de 
sedimentación que dan lugar a unha chaira de acumulación de materiais finos, tipo arxila ou limo, que quedan ao 
descuberto durante a marea baixa e que están sucados por unha ampla rede de canles. 
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 É este un dos lugares máis interesantes dende o punto de vista ambiental e paisaxístico do concello de Noia. 

Trátase dun conxunto de marismas que se estenden entre a Enseada do Engano, na desembocadura do Tambre, 
ata as augas da ría na Enseada da Bogalleira. Todo este amplo espazo constitúe as denominadas Marismas de 
Noia, abarcando dende Outes ata a propia vila de Noia, e que albergan un importante e variado conxunto de flora e 
fauna característico dos humidais costeiros (zosterais, xunqueiras, canaveiras…) 
Dende a boca da ría cara ao seu interior vai diminuíndo a enerxía e a acción transportadora da ondada, o que 
favorece a deposición dos materiais arrastrados polo mar. Esta deposición de materiais tradúcese na formación de 
praias e areais de diferente tamaño e fisionomía a o longo da costa. 
Dentro do concello de Noia os areais máis importantes son, dende o norte ata o sur: A Barquiña na parroquia de 
Barro e os de Testal, Boa Chica (entre Punta Mexilloeira e Punta Redondela) e Boa Grande (entre Punta Redondela 
e punta Cabalo Baixo) todos eles pertencentes á parroquia de Boa. 

2.2.2. XEOLOXÍA. 

Tendo e conta as características xeolóxicas e estruturais presentes no territorio estudiado, pódese establecer que 
este forma parte de dous dominios xeolóxicos, cuxos materiais distribúense formando bandas paralelas que seguen 
unha dirección norte-sur, atravesando o concello e que se ve interrompida, neste caso, pola ría de Muros e Noia. 
Aparecen, tamén, materiais sedimentarios pertencentes ás diferentes épocas do Cuaternario. 

ESTRATIGRAFIA 

COMPLEXO DE NOIA OU FOSA BLASTOMILONÍTICA.  

Noutra época denominada como “Complexo Antigo” ou “Complexo de rochas ígneas principalmente ácidas, 
prehercínicas”. Este complexo ocupa unha franxa de anchura variábel (entre 4-9 Km) que se estende dende 
Malpica a Tui (Noia, Lousame). Caracterízase pola presenza de ortoneis prehercínicos intrusivos nos 
metasedimentos, por unha serie sedimentaria composta principalmente por grauvacas con orto e paranfibolitas 
intercaladas e pola presenza de rochas metabásicas que sufriron, ao menos, un metamorfismo do máis alto grao. 

- Esquistos e paraneises con algunhas paranfibolias intercaladas.  
No territorio estudado os materiais pertencentes ao Complexo de Noia aparecen formando unha banda 
constituída por diferentes tipos de rochas metasedimentarias. Destas as máis abondosas, e as que 
caracterizan á formación son os paraneises e esquistos, que dan un cor, ao conxunto das rochas, que vai 
dende o gris escuro ata o marrón. Algunhas das variedades son de grao fino e outras masivas claramente 
metablásticas. Formando intercalaciones aparecen tamén esquistos grafitosos, metacuarcitas e orto e 
paraanfibolitas. 
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Dominio migmatítico e das graníticas. Grupo de Laxe. 
Caracterízase pola presenza dunha serie metasedimentaria, en gran parte migmatizada, diferente pola súa litología 
e pola abundancia de rochas ígneas da do Complexo de Noia. 
- Esquistos con intercalaciones de cuarcitas, esquistos grafitosos. 

Na superficie do Concello de Noia as bandas de esquistos e paraneises que sitúan a ambos lados do 
Complexo de Noia, seguindo a súa mesma dirección N-S. Dentro do territorio do concello, na súau zona E, 
pódese observar unha banda formada por esquistos micáceos, cuarzo-esquistosos e cuarcitas, algo 
migmatizadas. 
Ademais desta, na zona O do concello, estes materiais aparecen formando unhas franxas estreitas limitando 
con neises glandulares, que constitúen o final da banda presente na zona N da ría.  
Estes materiais nas zonas de contacto cos neises glandulares aparecen pequenos noveis de esquistos 
granatíferos, que poden presentar algo máis dun 85% de granate. Presenta, ademais, intercalacións de rochas 
calcosilicatadas que aparecen formando lentellóns de cuarcitas anfibólicas.  
Facendo unha análise en lámina fina contén un elevado porcentaxe de cuarzo e diópsido hornblenda e granate 
esquelético, ademais de presentar como minerais accesorios circón, apatito, titanita, turmalina e allanita. 

CUATERNARIO 

Durante a época cuaternaria continúa a deposición dos materiais detríticos nas zonas máis deprimidas mediante 
mecanismos semellantes aos que actuaron durante o terciario (estes últimos non demasiado importantes na 
comarca de Noia). A estes hai que engadirlles na época cuaternaria unha serie de depósitos aluviais. No conxunto 
comarcal existe moita diversidade de formacións superficiais, non só pola extensión e o volume dos afloramentos se 
non tamén pola orixe dos depósitos, a natureza dos materiais e a situación xeográfica. 
Os materiais cuaternarios están constituídos por depósitos costeiros e fluviais de escaso grosor e desenvolvemento 
na maioría dos casos, aínda que en puntos concretos da costa poden acadar desenvolvementos importantes. 
Dentro de estes depósitos pódense distingui-los pertencentes ao pleistoceno, máis antigos, representados por un 
conxunto de rasas litorais e praias levantadas, e os depósitos máis recentes, do holoceno, constituídos por chairas 
aluviais e fondos de valgada, praias actuais e marismas.  
- Pleistoceno 

Nesta época formáronse as praias máis antigas e a rasa litoral caracterizada por bloques heterométricos de 
litoloxía variábel, pero preferentemente graníticos ou granodioríticos. 
 Praias antigas e rasa litoral:  

Os depósitos máis importantes obsérvanse na zona da Praia do Testal e unha grande extensión entre as 
poboacións de Barro e Carrasido. 
Estes depósitos adoitan acadar maior desenvolvemento cara ao mar aberto e acostuman situarse entre 15 e 
60m por encima do nivel medio actual do océano, o que indica un levantamento xeral da zona, 
probablemente un abaneo N-S na época postmiocena. 
Están formados por capas depositadas de forma máis ou menos horizontal pero de escasa potencia, 
constituídas por arenas cuarcíticas con cantos aplanados e subredondeados de cuarzo e fragmentos de 
rocha, principalmente granítica. 
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 - Holoceno 

 Chairas aluviais e fondos de valgada:  
Os depósitos aluviais e fondos de valgada constitúen os sedimentos fluviais e están compostos por area, 
grava e limos de natureza variada procedentes da erosión fluvial. 
É ao longo dos cursos dos ríos Tállara e Pesqueira onde se poden observar este tipo de depósitos, 
constituídos por materiais de diferente tamaño (gravas, areas e limos) procedentes da erosión producida 
polos cursos fluviais no seu recorrido. 
Debido á orixe dos materiais que os forman, estes depósitos son de carácter heterométrico e heterogranular, 
sendo os seus principais constituíntes cuarzo, feldespatos, fragmentos de rochas e minerais pesados 
(procedentes da erosión de rochas ígneas, principalmente graníticas). En puntos concretos destes depósitos 
pode haber lodos arxilosos orixinados a partir da erosión dos metasedimentos. 

 Praias actuais:  
As praias actuais, orixinadas pola acción combinada da ondada mariña e do vento, alternan con cantís da 
Península do Barbanza. En xeral, están constituídos por area fina e branca (graos de feldespato e cuarzo). 
O principal depósito deste tipo é o que constitúe la Praia de Testal duns 700 m de lonxitude, na parroquia de 
Boa. Está formada por areas de tamaño bastante homoxéneo, xeralmente cun alto contido en metais 
pesados, e que foron depositadas pola acción tanto das mareas como das correntes mariñas. 

 Marismas  
As principais marismas do municipio son as que forma o río Tambre na súa desembocadura, aínda que o río 
Tállara forma outras de menor entidade e tamaño na súa saída á ría na cidade de Noia. 
Son depósitos de materiais de tamaño limo-areoso, orixinados pola mestura de aportes tanto fluviais como 
mariños. Debido a que están fortemente ligados á influencia das mareas, a súa morfoloxía, en incluso as 
veces a súa composición, sufre numerosos cambios ao longo do ano. 

PETROLOXÍA 

- Rochas ígneas do complexo de Noia: ortogneises biotíticos e anfibolitas 
Os ortogneises son de tipo feldespático cunha textura gneísica e cun contido en biotita variábel. Este carácter 
gnéisico débese a unha forte deformación sufrida polos granitos prehercínicos durante a primeira fase da 
orogenia hercínica. O metamorfismo que acompaña a esta fase orixina unha recristalización metablástica 
nestes materiais que, a súa vez, orixina a formación dalgúns agregados orientados de cuarzo, feldespato e 
biotita. 
Os minerais principais que compoñen estas rochas son cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa e biotita; e 
como minerais accesorios presentan opacos, circón, allanita, apatito, titanita, rutilo, turmalina e granate. 
Por outra parte, as anfibolitas son rochas que aparecen tipicamente formando parte do Complexo de Noia, en 
forma de lentellóns, asociadas aos ortogneises e aos paragneises. 
A súa composición mineralóxica presenta como minerais principais hornblenda, plagioclasa, biotita e cuarzo. 
Entre os minerais accesorios están apatito, circón, magnetita, tiranita, allanita ou granate. 

 

11 
 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
xe

og
rá

fic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 N

oi
a 

  



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
   

- Rochas ígneas do dominio migmatítico e das rochas graníticas. grupo de laxe 
Dentro das rochas do Grupo de Laxe existe unha gran variedade de rochas plutónicas, principalmente 
graníticas da serie calcoálcalina. Segundo a súa idade, pódense clasificar en prehercínicas, hercínicas e 
posthercínicas. 
As rochas graníticas prehercínicas están representadas no territorio estudado polo gneis glandular de grao 
groso, que aparece na zona noroeste do termo municipal. 
Dentro deste gneis pódense distinguir dous facies segundo estean ou non migmatizados: 

* Gneises glandulares non migmatíticos que presentan cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita e 
moscovita como minerais principais e apatito, circón, turmalina, granate e opacos como accesorios. 

* Gneises glandulares migmatíticos constituídos por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, 
sillimanita e, nalgúns casos, moscovita, entre os minerais principais. Como minerais accesorios presentan 
apatito, circón e opacos. 

Entre as rochas graníticas hercínicas pódense cita-los granitoides migmáticos e os granitos de dous micas. Os 
primeiros aparecen no noroeste do Concello. Trátase dun granitoide migmático autóctono que se caracteriza 
pola abundancia de neosoma leucogranítico cun elevado contido en feldespato potásico e un paleosoma 
melanocrático formados por agregados de biotita, moscovita, sillimanita e granate. 
Os granitos de dous micas son granitoides de tendencia alcalina que presentan dous facies aínda que 
pertencen a un mesmo corpo granítico, con composicións moi parecidas. Teñen carácter alóctono e intruyen 
aos materiais anteriores a eles. 
O granito de dous micas de grao groso a medio tamén denomínase granito de Barbanza. Trátase dun 
leucogranito-moscovítico-biotítico de carácter filonítico, cun tamaño de grao superior a 2 cm, aínda que 
localmente poden aparecer megacristales de ata 3 cm. 
Por outra parte, o granito de dous micas de grao fino a medio, tamén denominado granito de Muros, é similar 
ao anterior aínda que de idade algo menor. Na parte noroeste do termo municipal obsérvase a intrusión do 
granito de Muros no de Barbanza. 
En ambos tipos de granito a mineraloxía é similar, como xa se dixo, presentando cuarzo, feldespato potásico, 
plagioclasa, biotita e moscovita como minerais principais. Entre os minerais accesorios cita-lo circón, rutilo, 
titanita, anatasa, turmalina, granate, allanita e minerais opacos. 
Os granitos tardihercínicos son post-cinemáticos cuxa intrusión é posterior á segunda fase do proceso 
hercínico, polo que non están deformados e xacen de xeito máis ou menos circular. 
O representante destes granitos no concello é a graniodorita precoz con megacristales que forma dous 
afloramientos de diferente tamaño rodeando ao Complexo de Noia. Estas rochas presentan megacristales de 
feldespatos de ata 10 cm de largo, cuarzo, plagioclasa, biotita e moscovita. Como minerais accesorios contén 
apatito, circón, rutilo, fluorita, monacita e minerais opacos.  

- Rochas filonianas: pegmaplitas 
Estas rochas están presentes no termo municipal de forma puntual formando filóns intruyendo seguindo a 
dirección das fallas ou paralelas á foliación rexional. 
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 2.2.3. EDAFOLOXÍA. 

O solo é o resultado dun proceso evolutivo ao longo do cal o material xeolóxico existente ven de sufrir diferentes 
transformacións físico-químicas, dependendo das condicións climáticas, topográficas e biolóxicas que se dan ao 
longo do tempo. 
No apartado anterior xa se describiu de xeito pormenorizado o material xeolóxico presente no termo municipal. A 
efectos da clasificación edáfica, unha descrición máis groseira da xeoloxía do territorio dá como resultado que nas 
zona norte e sur aparecen materiais graníticos e na zona centro do concello materiais esquistosos. 
En canto á clasificación dos solos que se desenvolven sobre rochas graníticas, as máis abundantes no termo 
municipal de Noia, son principalmente Regosoles e Cambisoles. Son este tipo de solos os predominantes na parte 
norte e sur do territorio estudado. 
Os Regosoles son solos delgados debido a que o material rochoso orixinal limita a súa profundidade ao aparecer 
cerca da superficie. A abundancia de minerais resistentes na rocha (cuarzo, moscovita…) fai que, baixo as 
condicións climáticas presentes no concello, se favoreza a aparición de capas de alteración areosas. Sobre esta 
capa se desenvolve directamente un horizonte superficial do tipo A úmbrico. 
Se as condicións son favorábeis, a partir deste perfil de Regosol úmbrico (AC) se desenvolve un perfil de tipo ABC, 
de maior profundidade e máis evolucionado. Este perfil é o típico do Cambisol húmico.  
Este tipo de solos son os que predominan na parte norte e sur do termo municipal, nas parroquias de Roo, Boa e 
Argalo, onde se dan as maiores altitudes e as pendentes máis fortes.  
Ademais, en determinados lugares moi castigados pola acción erosiva derivada da actividade gandeira, incendios e 
talas, pódese produci-lo rexuvenecemento dos perfís, é dicir, a práctica desaparición do solo quedando a rocha 
orixinal en superficie. 
As propiedades físicas dos solos desenvolvidos a partir de rochas graníticas veñen determinadas pola elevada 
cantidade de partículas grosas, o que lles confire unhas texturas entre areosas e franco-areosas. Teñen, polo tanto, 
unha elevada porosidade que facilita a rápida eliminación da auga por drenaxe, esto conleva que sexa frecuente 
nestes solos a existencia de períodos máis ou menos prolongados de déficit de humidade. 
En cuanto as súas propiedades químicas, estes solos caracterízanse por unha acusada acidez, con valores de pH 
entre 4,5 e 5,0. Presentan unha elevada saturación do complexo de cambio debido a o seu elevado contido en 
aluminio. Isto, xunto cunha alta fixación de fosfatos, tradúcese en limitacións para o cultivo intensivo xa que deben 
sumarse nutrientes como fósforo, potasio, magnesio, calcio e nitróxeno.  
Sinalar que estas propiedades non supón unha limitación excesiva se os terreos se dedican a especies pouco 
esixentes, como a maioría das forestais que na actualidade crecen nestes montes, así como matogueiras e 
torgueiras. 
Como se sinalou anteriormente, o outro gran grupo de rochas presentes no termo municipal son as de natureza 
esquistosa. 
En xeral, pódese dicir que os solos derivados de rochas esquistosas son máis profundos e desenvolvidos que os de 
rochas graníticas, principalmente debido a que presentan un contido relativamente baixo de cuarzo, ademais de 
biotita e outros minerais alterábeis. 
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 É na zona central do concello onde son máis abundantes estas rochas e, polo tanto, onde se dan os solos de tipo 
Cambisol húmico que xa se mencionaron anteriormente, pero cunhas propiedades algo diferente debido á natureza 
da rocha. 
Estes solos presentan unhas propiedades químicas intermedias entre as dos solos sobre granitos e sobre rochas 
básicas. Presentan uns valores de pH entre 4,7 e 5,0 e un déficit en nutrientes do tipo potasio, magnesio, calcio ou 
fósforo, aínda que en xeral non presentan grandes limitacións para o cultivo. 
Sobre estas rochas dominan as paisaxes con relevos suaves e solos profundos con textura xeralmente franca que, 
a súa vez, favorece unha boa retención da humidade, de xeito que non adoita presentarse déficit estival.   
De todas formas, e igual que no caso dos solos sobre granitos, é necesaria a aportación de nutrientes se se desexa 
a produción agrícola intensiva ou a transformación a pradería. 
Por último citar outro tipo de solos que se dan no Val do Tambre e nas marismas. Son solos derivados de materiais 
aluviais recentes, que case non sufriron transformación na súa estrutura e propiedades das capas sedimentarias. 
Son solos tipo Fluvisol, caracterizados porque practicamente non se diferencian do seu material de partida.  
Estes solos esténdese polas marismas dando orixe a formacións edáficas diferentes sobre as que se establecen 
especies vexetais adaptadas a unha forte variación das condicións de salinidade, inundación, condiciones de óxido 
- redución, etc. 
Dependendo da súa cubicación respecto á dinámica do esteiro son solos formados a partir de sedimentos de 
textura moi variable, dende areas finas ata partículas de tamaño limo. 

2.2.4.- HIDROLOXÍA.- 

Os principais cursos fluviais que recorren o termo municipal de Noia pertencen a varias concas fluviais de diferente 
entidade. Existen dos concas principais, a do Tambre e a do Vilacoba, ambas compartidas cos concellos limítrofes. 
As concas de menor entidade son as formadas polo río Tállara, o Vilaboa e a conca que drena numerosos e 
pequenos canles cara á Ría de Muros e Noia. 

CONCA DO TAMBRE 
O Tambre só recorre as terras de Noia no seu tramo final, antes de desembocar na ría, formando a partir de Ponte 
Nafonso, o seu amplo esteiro. Este tramo do río é, ademais, o límite natural polo norte do concello de Noia e o seu 
veciño Outes. 
O río Tambre nace nas inmediacións da Serra de Bocelo, onde varios regueiros se unen e se remansan na Lagoa 
de Sobrado, lugar considerado como fonte do Tambre. Tras atravesa-las comarcas de Melide, Arzúa, Ordes, 
Santiago e A Barcala, chega a desembocar á ría de Muros e Noia. 
É a partir de Negreira cando o canle do río faise máis angosto, o que provoca que discorra uns 300 m por debaixo 
das superficies circundantes. Estas condicións hidrolóxicas, xunto coas pluviométricas, tiveron gran peso nos 
primeiros estudos de aproveitamento hidrolóxico realizados, en 1925, pola empresa General Gallega. 
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 É en 1949 cando comeza a construción da primeira Central Eléctrica e do encoro Barrié de la Maza, cubicado no 
Concello de Brión. Este encoro retén as augas do Tambre ao largo de 14 Km e ten unha capacidade de 30,2 Hm³. 
Xa en 1973 construíuse a segunda Central, denominada Tambre II, deseñada por Antonio Palacios e situada na 
parroquia de Roo. 
Como concas de segundo orden integradas na principal do Tambre, hai que destacar: 
- Rego das Cunchas que nace no Monte de San Marcos, na parroquia de Roo e, tras recolle-las augas de 

numerosos regueiros, se une ao Tambre pouco antes da chegada deste á ría. 
- Rego da Ronda de San Xusto, nace en Pedras Devoñas no concello de Lousame e únese ás augas do Tambre 

á altura de Castro, na parroquia de Roo. 
- Rego do Muíño que, tras recolle-las augas dos arredores do Monte Pindo, na parroquia de Roo, desemboca no 

Tambre. 
- Rego do Souto situado máis ao norte que o Rego do Muíño recolle as augas da área situada entre o Monte 

Pedrido e ol Monte de Abaixo. 

CONCA DE VILACOBA 
Esta conca está articulada ao redor a tres cursos fluviais, San Xusto, Vilacoba e Pesqueira, que acaban 
axuntándose e formando o río Traba, pouco antes de entrar na vila de Noia. O Traba (Vilacoba) entra en Noia e 
despois de atravesa-la ponte gótica que une ambos lados da vila desemboca na ría formando unha zona de 
marisma no lugar coñecido como Guindaste. 
Como se mencionou anteriormente, o río Traba (Vilacoba) ten a súa orixe na unión dos cursos do río San Xusto e 
Vilacoba por un lado e do Pesqueira, polo outro. O río San Xusto nace en Fontefría (concello de Lousame) e no seu 
recorrido, á altura de Toxos Outos, forma unha fermosa fervenza.  
O río Vilacoba nace en Ponte de Pedra (concello de Rois) e únese ao San Xusto xa en terras de Noia, á altura de 
Albariza, na parroquia de Barro. 

CONCA DO TÁLLARA 
O río Tállara nace en Moimenta, no termo municipal de Lousame, e atravesa a parroquia que lle dá o nome. Unha 
vez que entrou en Noia e tras pasa-la Ponte de San Francisco, onde antigamente se cubicaba un convento 
franciscano, cambia o seu nome polo de San Francisco. Na súa desembocadura únese ao Traba (Vilacoba) antes 
de desembocar na ría formado unha pequena marisma.  

CONCA DO VILABOA 
O río Vilaboa tamén denomínase Argalo, tomando o nome do val polo que descorre. Dende a súa nacenza, nas 
inmediacións do Monte Iroite no concello de Lousame,chega a desembocar na vila de Noia, atravesando o barrio da 
Chainza na parroquia de Obre.  
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 CONCA DA RÍA DE MUROS E NOIA 
Nesta conca drenan numerosos regos ou regueiros de diferente entidade, que recollen as augas de pequenos vales 
situados cerca da costa de forma perpendicular á mesma.  
Os canles máis significativos son o Rego de Redondas e o Rego do Porto, ambos con orixe nas inmediacións do 
Monte San Marcos e recorren a parroquia de Barro antes de chegar ás marismas. Na súa desembocadura, ambos 
canles rodean o núcleo da Barquiña, orixinando a o seu paso uns pequenos e recollidos vales que son aproveitados 
para a produción agrícola. 

RISCOS DE INUNDACIÓN 
Localizáronse determinados puntos nos canles que atravesan o concello de Noia que son susceptíbeis de sufrir 
desbordamento en épocas de alta precipitación. 
No río Traba (Vilacoba) estes puntos localízanse no lugar de Albariza, parroquia de Barro, na zona onde se une co 
río San Xusto. Tamén no lugar de San Bernando e Ponte de Traba no núcleo da vila de Noia e Pedrachán. 
No río Vilaboa os lugares susceptíbeis de sufrir inundacións son o lugar de Ponte Argalo na parroquia de Argalo e A 
Chainza na de Obre. 
En todos estes puntos susceptíbeis de inundación, a principal consecuencia é a afección das estradas, instalacións 
e vivendas cubicadas nos arredores dos canles. 

2.2.5. CLIMATOLOXÍA. 

Pódese considera-lo clima de Noia como do tipo oceánico húmido con certa tendencia atlántica. Aínda que cabe 
sinalar que a pesar da súa pequena extensión, no termo municipal dáse unha ampla diversidade climática debido, 
entre outros, a factores tales como a topografía, a súa situación xeográfica e a súa orientación respecto aos frontes 
que lle chegan dende o océano, principalmente dende o sur e o oeste. 
A modo de resumen climático pódense cita-los datos correspondentes á precipitación e temperatura medias. A 
precipitación media anual é de 1640 mm, distribuída entre 150 e 170 días ao ano. A temperatura media anual 
sitúase entre os 18ºC da estación estival e os 9,5ºC do inverno. Ademais, predominan na zona os ventos do 
sudoeste ao longo do inverno e os do norte o nordeste durante o verano. 

TEMPERATURAS 
Apréciase unha variación das temperaturas segundo cambian as condicións de altitude, aínda que sempre dentro 
dos valores dun clima morno. Nas zonas máis baixas, próximas á costa, a temperatura media anual é algo superior 
aos 14ºC, mentres que no interior, onde se dan as maiores altitudes, este valor é de 12ºC. 
Ademais obsérvase unha variación na duración das estacións. Así, no interior, a estación invernal considerada 
como aqueles meses en que a temperatura media non supera os 10ºC, esténdese dende novembro a marzo. 
Mentres que na costa só chega ata o mes de febreiro. 
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Por outra parte, a estación estival é máis longa na costa, dende finais de xuño ata setembro, que no interior, onde a 
temperatura media só supera os 18ºC no mes de xullo. 
Hai que sinalar tamén que a amplitude térmica anual rolda os 21ºC, aínda que é algo superior nas zonas máis altas 
do interior que na costa. Este contraste moderado é o que cabe esperar dun clima oceánico, no que o mar xoga un 
papel determinante na suavidade das temperaturas e a escaseza de xeadas. 

PRECIPITACIÓNS 
Os datos das precipitacións anuais tamén varían dependendo da altitude. Deste xeito, na costa a 10 m de altitude 
recóllense uns 90 mm, mentres que no Barbanza a 650 m a precipitación aumenta ata os 3.300 mm. Esto pódese 
explicar debido ás diferenzas na topografía e altitude destas zonas, ademais de que a serra actúa como freo e zona 
de descarga dos frontes que entran na ría dende o sur cara ao val do Tambre. 
A distribución das precipitacións ao longo do ano é bastante irregular, aínda que sempre sigue o patrón de maior 
precipitación durante os meses invernais (ao redor dun 40% do total) e menor durante o verano (un 9% do total). O 
resto das precipitacións recóllense durante o ano de forma irregular cun máximo secundario entre febreiro e marzo. 
Obsérvase tamén unha diferenza en canto ao réxime pluviométrico e a altitude, de xeito que as zonas altas 
presentan un réxime oceánico e a costa un réxime de tipo mediterráneo. 
En cuanto ao risco de xeadas pódese considerar practicamente inexistente na costa pero acada certa importancia 
no interior. 

VENTOS 
Ao principio e final do ano son frecuentes os ventos do sur e sudoeste, húmidos e cálidos, que provocan 
importantes precipitacións. Durante os meses centrais do ano os ventos que predominan son os do norte, de 
carácter máis seco. 
Os ventos con maior velocidade adóitanse producir durante a primavera, variando entre os 20 e 40 Km/h, dándose 
de forma extraordinaria algún valor superior durante o outono. 
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 2.2.6.- VEXETACIÓN. 

VEXETACIÓN POTENCIAL 
Dende o punto de vista corolóxico, o territorio estudiado pertence a:  
Rexión Eurosiberiana  

Subrexión Atlántico-Mediterránea 
Superprovincia Atlántica 

Provincia Cántabro-Atlántica 
Subprovincia Astur-Galaica 

Sector Galaico-Portugués 
Subsector Compostelán 

A vexetación potencial do termo municipal de Noia é a correspondente á asociación Rusco aculeati-Quercetum 
roboris, que se corresponde coa vexetación climácica formada polo carballal acidófilo colino galaico-portugués.  
Os carballais de Quercus robur son os bosques potenciais do litoral occidental de Galicia. Na actualidade é difícil 
encontrar exemplos destes carballais en bo estado de conservación, relegándose a zonas pouco accesíbeis e non 
aproveitadas para cultivos.  
Estes bosques, debido á actividade humana, sufriron un proceso de deforestación intensa e, incluso, unha 
transformación das etapas seriais leñosas, que foron desprazadas por prados e cultivos. Por outra parte, os terreos 
con menos aptitudes agrícolas dedicáronse ao cultivo forestal, principalmente de Pinus pinaster e Eucaliptus 
globulus. 
Estes bosques, no seu estrato arbóreo, presentan unha diversidade escasa xa que practicamente está formado só 
polo carballo. Nun estrato inferior adoitan aparecer acrivro (Ilex aquifolium), ameneiro (Frangula alnus), pereira 
silvestre (Pyrus communis), loureiro (Laurus nobilis), o espino albar (Crataegus monogyna). Formando matas nas 
zonas máis abertas aparecen Ruscus aculeatus (brusco/xilbarbeira) ou Tamus communis (nueza negra/uvas de 
can).  
Máis raros son o castiñeiro (Castanea sativa) e o bidueiro (Betula pubescens subsp. celtiberica), este presente en 
vales xa que precisa dun aporte extra de humidade edáfica. 
A matogueira de substitución é o formado por piornos con toxo pertencentes á asociación Ulici europaei-Cytisetum 
striati e os breixos-toxais (Ulici europaei-Ericetum cinereae). 
En canto ao cortexo florístico que acompaña a estes bosques cabe cita-las plantas típicas de bosques 
planocaducifolios como Euphorbia dulcis, Anemone nemorosa ou Stellaria holostea, así como diversas especies de 
fieitos (Dryopteris ssp.). Entre as plantas de carácter acidófilo están Deschampsia flexuosa, Holcus mollis, 
Hypericum pulchrum, Lonicera periclymenum (madreselva/herba salgueira) e fieitos como Pteridium aquilinum ou 
Blechnum spicant. 
Sinalar ademais un subelemento endémico do occidente ibérico formado por Linaria triornithophora 
(pajaritos/paxariños), Omphalodes nitida e Saxifraga spathularis. 
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 VEXETACIÓN ACTUAL E USOS DO SOLO 

As diferentes unidades de vexetación que se poden observar no termo municipal de Noia son consecuencia, 
principalmente, da transformación do medio por parte da actividade humana. 
Un claro exemplo desta transformación constitúeo a ampla superficie do territorio cuberto por especies forestais de 
medra rápida. Estes cultivos forestais ocupan a práctica totalidade do terreo situado a máis de 200 m de altitude. 
As especies maioritariamente utilizadas son piñeiro (Pinus radiata e Pinus pinaster) e eucalipto (Eucaliptus 
globulus). Neste aspecto hai que sinalar unha diferenciación territorial nestas plantacións. Nas zonas máis altas do 
concello, situadas na súa maioría na parroquia de Roo, Boa e Argalo, predominan as masas de eucalipto. Pola 
contra, as plantacións de piñeiro están situadas nas zonas máis baixas e centrais do termo municipal. 
Esta diferenciación pódese interpretar como un cambio no uso do solo. Os primeiros cultivos forestais realizados, 
tanto en Noia como no resto de Galicia, foron de piñeiro e ocuparon os terreos máis próximos aos núcleos xa que 
cabe supor que os terreos que na actualidade presentan masas de eucalipto, máis altos e afastados dos núcleos, 
estaban dedicados tradicionalmente ao pastoreo e a alimentación do gando.  
Por todo isto, os primeiros cultivos forestais foron ocupando as zonas baixas, tradicionalmente agrícolas e 
provocando un cambio de uso produtivo, de agrícola a forestal. Máis adiante, a produción forestal cambiou ao 
introducirse o eucalipto, e fóronse ocupando os terreos dedicados ao pastoreo, que paulatinamente tamén foron 
desaparecendo como actividade económica principal no concello. 
O nivel de degradación presente nos solos, con abundante pedra e vexetación de matogueira de breixos non moi 
desenvolvida, indica que sufriron numerosos fogos ao longo do tempo. Esta era unha práctica habitual nos terreos 
dedicados ao gando xa que así se provocaba a renovación anual da vexetación para a súa alimentación e 
eliminábase a competencia potencial doutras especies. 
Como xa se mencionou a medida que a actividade gandeira se foi abandonando, tamén o foron os seus terreos, 
polo que foron ocupados por cultivos forestais da especie de medra rápida máis utilizada nese intre, como é o 
eucalipto. 
Outro signo deste abandono actual destes terreos, é a proliferación de masas de Acacia melanoxylon (acacia de 
madeira negra/oliveira de Australia), especie naturalizada que se desenvolve de forma invasiva cando non presenta 
competencia. Así, adoita aparecer rodeando ás masas de eucalipto naqueles lugares nos que se realizou un clareo 
ou limpeza do terreo para a construción de atalladas, liñas de alta tensión ou outras instalacións.  
Un exemplo deste desenvolvemento da acacia obsérvase na zona que rodea á Central do Tambre, onde as acacias 
chegaron a formar unhas densas masas ao redor da estrada de acceso e das instalacións, así como nas marxes do 
río. Estas masas posiblemente proliferaron a partir dos exemplares introducidos como ornamentais. 
A proliferación das masas de acacias débese a que foi unha especie que se plantaba en medio dos cultivos de 
eucaliptos para potencia-lo aporte de nitróxeno atmosférico ao solo (uso frecuente de leguminosas debido á 
simbiose bacteriana que se dá nas súas raíces), así como para a fixación de noiros en zonas escarpadas. Esta 
proliferación viuse favorecida, ao longo do tempo, debido ás numerosas rozas e costas realizadas nestes terreos. 
Salpicadas con estas masas produtivas aparecen formacións de matogueira, de xeito máis abundante nos cumes 
dos montes e nas ladeiras con pendentes más fortes. En ambos casos trátase de lugares pedregosos, onde a 
profundidade do solo é escasa. 
Trátase de formacións de degradación, é dicir, que se desenvolven unha vez que desapareceu o elemento 
preexistente, xa sexa pola corta das árbores (para produción ou instalación de infraestruturas) ou pola queima 
sucesiva que sufriron os terreos. 
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 Esta matogueira a forma principalmente a asociación Ulici europei-Ericetum cinereae, típica do sector bioxeográfico 

que nos ocupa, constituída polo toxo da especie Ulex europaeus e o breixo Erica cinerea. A estas especies 
pódense unir en diferentes etapas de desenvolvemento da matogueira ou por cambio das condicións climáticas 
e/ou edáficas outras especies como Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Agrostis curtisii ou Halimium alyssoides 
(jaguarzo blanco/carqueixa boieira). 
Ao longo dos vales presentes no termo municipal, como Argalo, Tállara, Traba (Vilacoba) e Tambre, hai formacións 
boscosas riparias con maior ou menor grao de desenvolvemento. Trátase de masas boscosas de especies 
adaptadas aos solos profundos dos vales e á influencia freática. 
A maior parte destes terreos sufriron unha transformación debido a súa elevada aptitude para a produción agrícola. 
Así, a maioría destas formacións boscosas non son máis que unha estreita franxa de árbores ao longo do curso 
fluvial, acompañada de matogueiras e herbáceas que marcan a transición cara a prados e cultivo hortícolas. 
As principais especies arbóreas presentes nestes bosques son Alnus glutinosa (aliso/ameneiro), Betula pubescens 
subsp. celtiberica (abedul/bidueiro), Salix atrocinerea (sauce/salgueiro) ou Frangula alnus (arraclán/sanguiño). 
Como especies herbáceas acompañantes pódense citar Senecio nemorensis, Osmunda regalis o Carex broteriana. 
Cabe sinalar, dentro dos bosques mixtos, a Devesa de Nimo na parroquia de Roo. Esta zona boscosa ocupa unhas 
150 hectáreas bordeando o canle do río Tambre. Constitúe un espazo de grande interese ecolóxico, ambiental e 
paisaxístico, ademais, de ser unha zona moi visitada e potenciada turisticamente.  
A Devesa de Nimo presenta formacións de ribeira nos que se poden encontrar especies arbóreas, entre outras, 
como Ilex aquifolium (acebo/acivro), Pinus ssp. (pino/piñeiro), Quercus robur (roble/carballo), Castanea sativa 
(castaño/castiñeiro), Betula pubescens (abedul/bidueiro) o Prunus avium (cerezo/cerdeira).  
Ademais dos anteriores, outro dos sectores botanicamente máis interesantes do concello o conforma a franxa litoral 
e as marismas asociadas, debido principalmente á elevada biodiversidade que presentan ao xuntarse o ambiente 
mariño e dulceacuícola. Esta importancia vese referendada pola declaración do Esteiro do Tambre como Lugar de 
Importancia Comunitaria no 2001. 
Dentro do litoral cabe distinguir diferentes elementos botánicos que caracterizan diversos hábitats, os mais 
representativos son as constituídas por especies tipicamente mariñas, como algas ou zosteras, as xunqueiras e 
carrizas das marismas e a vexetación dunar. 
Un trazo característico dos esteiros, ademais da variabilidade da salinidade e a temperatura, á a presenza de 
fondos limosos o que determina o escaso desenvolvemento de cobertura algal. As especies de algas máis comúns 
son as pertencentes aos xéneros Enteromorpha, Ulva ou Chaetomorpha. Ademais das algas, nas áreas máis 
protexidas da costa desenvólvense amplas praderías das fanerógamas Zostera noltii ou Zostera mariña. 
No esteiro do Tambre pódense observa-as formacións tipicamente redondeadas de xunqueiras separadas polos 
numerosos canles que se abren paso entre eles e nos que hai unha gran variabilidade de temperatura e salinidade. 
Estas matas están formadas principalmente por Scirpus maritimus (juncia marítima), Carex extensa e Juncus 
maritimus (junco de mar).  
Tamén no esteiro ocupando as áreas que deixan libres as especies anteriores, pódense observar prados halófitos 
de Spartina maritima e Pucinellia maritima formando matas nos que se van depositando algas e outros restos 
orgánicos arrastrados polas mareas.  
Nas zonas máis exteriores do esteiro e rodeando ás matas de xunqueiras aparecen as densas barreiras de carrizas 
constituídas por Phragmites australis (carrizo/cana), que marcan a transición coa terra firme. 
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 As plantas desenvolvidas sobre os areais e as dunas teñen unha distribución dependendo da estabilidade do 

substrato, a acumulación de restos orgánicos ou a influencia das salpicaduras do mar. Segundo isto, as especies 
presentes en primeira liña están adaptadas aos embates do vento cargado de partículas areosas e a sufrir certa 
seca fisiolóxica, polo que adoitan ser plantas carnosas como Honckenya peploides, Euphorbia peplis, Cakile 
maritima (oruga/eiruga mariña) ou Polygonum maritimum (corregüela marina/poligono da praia). 
Entre as especies responsábeis da fixación do substrato areoso e formadoras, por tanto, das dunas embrionarias, 
cabe cita-la Elytrigia juncea, Eryngium maritimum (cardo de mar/cardo da ribeira) ou Calystegia solanella (berza 
marina/correola das praias). Todas elas caracterízanse por presentar un sistema radical moi desenvolvido e talos 
rastreiros que favorecen a estabilización do substrato. 
Sobre as dunas máis ou menos estabilizadas, as dunas secundarias, predomina a gramínea Ammophila arenaria 
(barrón/feo da praia) formando altas matas entre as que aparecen Otanthus maritimus (arañera/carrascas de San 
Xoan), Medicago marina (carretón de playa/melga de mar), Silene littorea e Malcomia litorea (alhelí de mar/alelí das 
praias), algunhas delas con pequenas pero coloridas flores. 
Na parte máis protexida dos areais, onde xa o substrato é estábel. A area vaise cubrindo dun pasteiro de musgos e 
liques que vai favorece-la colonización por parte doutras especies anuais que requiren unhas condicións de menor 
pH e maior humidade e contido en materia orgánica. 
Xa fora do entorno litoral, aínda que xeralmente colindante con este, aparece outro dos usos do solo destacado no 
concello, tanto pola súa importancia espacial como socioeconómica. Trátase dos terreos dedicados a prados e 
cultivos agrícolas, situados xeralmente ao redor dos núcleos e nas ribeiras dos cursos fluviais de maior ou menor 
entidade.  
Aínda que non son demasiado abundantes en comparación coas terras dedicadas a cultivos agrícolas, os prados 
seminaturais presentes no termo municipal son principalmente de sega. Son prados que presentan especies típicas 
de áreas cun exceso de humidade, e non ten un rendemento e valor nutritivo demasiado elevado. 
Entre as especies máis comúns nestes prados pódense citar Molinia caerulea, Deschampsia cespitosa e Danthonia 
decumbens. Tamén, en zonas con excesiva humidade poden aparecer especies dos xénero Juncus, Carex ou 
Cyperus. 
A actual escaseza de prados é consecuencia da baixa actividade gandeira do concello de Noia. Segundo os datos 
da Campaña de Saneamento Gandeiro do ano 2003 levada a cabo pola Xunta, dun total de 821 explotacións 
gandeiras bovinas con uns 6.017 exemplares que hai na comarca de Noia, só 71 explotacións e 298 exemplares 
están censados no concello de Noia. 
Ademais dos prados, os terreos dedicados ao cultivo adoitan se-los máis próximos aos núcleos. Na súa maioría 
dedícanse a unha agricultura a pequena escala, na que os cultivos predominantes son as legumes e hortalizas 
(verzas, feixóns, patacas…), algunhas delas cultivadas en pequenos invernadoiros. 
Tamén entre os cultivos son moi abundantes as árbores froiteiras como o caqui, a laranxeira, o castiñeiro, o 
limoeiro, a cerdeira, a figueira ou diferentes variedades de ameixa. Tamén sinala-la presenza de viñas altas de 
diferente extensión, na maioría das casas e hortas. 
FLORA URBANA 
Dentro da flora do concello, e debido á importancia tanto botánica como histórica dalgúns dos xardíns presentes na 
vila de Noia, destácase neste apartado as características dalgúns destes xardíns. 
Tomáronse como exemplos destes xardíns os parques públicos da Alameda e o Campo de San Francisco e outros 
dous pertencentes a edificios privados, como son os pazos de Pena d´Ouro e Quintahermosa. 
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 Na coñecida e popular Alameda da vila de Noia pódense diferenciar varias partes construtivas e remodeladas en 

diferentes épocas. Unha delas nunha zona de xogos balizada por varios exemplares antigos de Platanus hispanica 
e que rodean a un espectacular exemplar de Acacia melanoxylon. 
A parte central da Alameda é un paseo organizado a partir dunha ringleira central de Phoenix canariensis e outras 
dous de Liquidambar styraciflua. Este paseo é unha das novas incorporacións ao xardín, que foi remodelado en 
1999. 
Por último, noutro extremo do paseo, hai uns terrados organizados de xeito xeométrico, marcando a súa forma cuns 
bordos de Buxus sp. (boj/buxo). Nesta zona predomina a presenza de dous Magnolia grandiflora de ampla copa e 
outras árbores de gran porte como Phoenix canariensis (palmera canaria), Thujopsis dolabrata, Trachycarpus 
fortunei ou Taxus bacatta (tejo/teixo). 
Fronte á Igrexa de San Francisco está a Praza das Angustias onde se plantaron, en terrados xeométricos, vistosos 
exemplares de Camellia japonica. 
Ao outro lado da estrada xeral que cruza o casco urbano de Noia está cubicado o xardín do Campo da Feira ou 
Campo de San Francisco. Constitúe, xunto coa Alameda, un espazo público de gran relevancia na vila. Nel 
localízanse 14 exemplares de Populus nigra (chopo negro/lamagueiro), algún dos cales foron plantados na segunda 
metade do século XIX. 
Estes chopos presentan grande altura aínda que ao longo da súa vida ornamental sufriron esmoucados e diversas 
podas, que afectaron ao seu porte e altura. Destaca-lo elevado grao de enterramento que sofren (algunhas de ata 
1,5m), tralas diversas obras realizadas nesta parte do xardín. 
Case anexo ao Campo da Feira está o Pazo de Quintahermosa, cuxa muralla limita este xardín. A finca ten unha 
superficie de 2Ha no cal se construíu un xardín de estilo xeométrico con cadros de Buxus sp. (boj/buxo) a mediados 
do século XIX, constituído por un xardín principal ornamental e outro de carácter hortícola. Presenta tamén un 
pavillón e un invernadoiro pétreo que funciona como alpendre, ao non ter frontal. 
O xardín principal destacan dous exemplares de Araucaria bidwillii de máis de 25 m, traídas en 1891 dende 
Portugal, e unha Magnolia heptapeta de gran porte. 
O conxunto da finca presenta un gran interese en tódalas facetas características dos xardíns palacianos como son a 
paisaxística, a florística (presenta unhas 58 especies), a xardinística e a agrícola. Neste último aspecto destaca-las 
numerosas árbores froiteiras entremesturadas con ornamentais e formando un pequeno arboredo ao fondo da finca, 
ademais dos cadros de cultivos hortícolas e as viñas guiadas por unha estrutura de pedra e ramas. 
Cruzando a ponte onde se encontran os ríos Tállara e Traba, localízase o Pazo de Pena d´Ouro. O edifico destaca 
pola presenza do claustro románico procedente do derruído Convento Cisterciense de Toxos Outos. Esta finca ten 
unha superficie de 3,5 Ha dedicada na súa maior parte a cultivos agrícolas, tales como viñas, kiwi, froiteiros 
hortalizas, ademais de presentar diversas especies ornamentais. 
O xardín antigo, que rodea o edificio, foi construído entre os anos 1870 e 1880, seguindo un deseño de criterios 
paisaxistas. Trátase dun xardín xeométrico, con bordos de Buxus sp. (boj/buxo) no que plantaron varias especies 
de palmeiras e magnolias, rododendros e acacias.  
No ano1918 creouse o Parque, constituído por unha pradería salpicada por diferentes especies arbóreas en 
excelente estado de conservación, o que lle confire un extraordinario valor e interese ornamental. Entre os 
castiñeiros, acacias negras e carballos presentes no Parque destacan dous exemplares de Araucaria heterophyla 
(araucaria excelsa) de uns 20 m de altura. Outras árbores reseñábeis, tanto pola súa idade como pola súa rareza 
de uso ornamental en Galicia, son un Abies alba (abeto branco europeo), dous exemplares de Alnus cordata (aliso 
italiano) e outros dous de Carpinus betulus (carpe) e un de Maclura pomifera. 
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 Ademais destes exemplos de flora urbana, pódese engadi-las inmediacións da Estación do Tambre. Ao longo da 

estrada de acceso á Estación, en ambas marxes da mesma, se plantaron exemplares de Acacia melanoxylon que 
ao longo dos anos chegaron a formar bosquetes entre as curvas da estrada.  
Ao chegar á entrada das instalacións estas acacias altérnanse con exemplares de Cupressus e Cedrus. Xa dentro 
das instalacións hai unha zona axardinada con diversos exemplares de palmeiras, acacias e camelias.  
Cara ao fondo da finca, hai unha zona de recreo na que ademais de varios excelentes exemplares de Acacia 
melanoxylon á ribeira do río, sobresaen tres exemplares de Quercus robur na súa parte interior. Son carballos 
posiblemente centenarios, pero que na actualidade o seu estado fitosanitario e estético non é demasiado bo. 

2.2.7. FAUNA. 

O estudo da fauna do Concello de Noia baséase tanto na observación directa como nas citas publicadas respecto a 
presenza das especies. 
Para abordar este estudo da fauna, hai que destacar en primeiro lugar o carácter eminentemente rural do territorio, 
o que se traduce nunha paisaxe antropizada, pero que, ao ter sido transformado por unha actividade 
eminentemente agrícola ou gandeira permitiu o mantemento de diversas especies que se foron adaptando a esa 
modificación dos seus hábitats. Outras especies viron reducido ou eliminado o seu hábitat e desapareceron ou as 
súas poboacións se viron diminuídas.  
Pola contra, o abandono paulatino da actividade agrícola e a maior presenza de cultivos forestais no termo 
municipal, trae como consecuencia a proliferación de especies que se crían eliminadas da zona.  
Sinalar, por outra parte, que esta paisaxe en mosaico fai que os hábitats típicos se partan facendo que a 
distribución de determinadas especies non sexa continua. 
A continuación inténtase facer unha descrición da fauna agrupándoa segundo o hábitat característico de cada 
especie. Hai que sinalar que no caso de especies presentes en diferentes tipos de hábitats ou no caso concreto das 
aves, inclúense no grupo en que a súa presenza é más común. 

HÁBITAT FLUVIAL 
Inclúense neste apartado as especies de peces máis comúns nos canles que descorren polo concello. Trátase en 
xeral, de especies moi abundantes e comúns na maioría dos ríos de Galicia. Cabe citar como exemplos a lamprea, 
o salmón ou a troita, así como os endemismos Vermella ou Escalo. 
No río Tambre existe un coto de pesca cuxo límite superior é o encoro do Embalse de Barrié de la Maza ata a 
desembocadura do regueiro do Castro, abarcando os concellos de Brión, Negreira, Outes e Noia, ao largo de 8,5 
Km. Neste tramo do río son abundantes as capturas de exemplares de reo e troita. 
Sinalar que no Tambre, cubicado nas inmediacións da Central Tambre II, existe un Centro Ictioxénico de 
salmónidos, cunha capacidade para 25.0000 ovos incubados, 12.0000 crías, 25.000 bicadas e 2500 pre-esguines. 
Na actualidade este centro non está en produción. 
- Lamprea (Petromyzon marinus): citouse no tramo inferior do Tambre, buscando fondos areosos con pedras de 

pequeno tamaño e correntes no demasiado intensas. 
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 - Salmón (Salmo salar): non demasiado abundante no Tambre nos últimos anos en comparación coas numerosas 

poboacións de antano, aínda que hai exemplares que remontan o río ata as zonas de freza. É unha especie 
anádroma que remonta os cursos dende xaneiro ata o verano. Os lugares de freza son tramos con fondo de 
grava, de escasa profundidade e augas moi osixenadas.  

- Reo (Salmo trutta trutta): aparece no Tambre e nalgúns dos seus afluentes, nos que se dan verdadeiros 
remontes de canle e áreas de freza. Tamén é unha especie anádroma que remonta o río nos meses de verano 
para desovar a partir do outono. 

- Troita (Salmo trutta fario): moi abundante nos cursos fluviais e encoros de toda Galicia. Adoita preferir correntes 
rápidas con fondos pedregosos, polo que é fácil observala nos tramos altos dos canles.  

- Vermella (Rutilus arcasii): é unha especie endémica da zona norte e central da Península Ibérica. Citouse na 
conca do Tambre, entre outras, preferindo augas lentas ou encoradas. 

- Escalo o boga (Chondrostroma polylepis): Trátase dun endemismo dos ríos occidentais da Península Ibérica. É 
bastante abundante na maioría das concas galegas (excepto nalgunhas que verten ao NO). Ocupa case todo 
tipo de hábitats nos tramos medios e inferiores, debido ao cal está en expansión polos ríos galegos, incluso en 
tramos cunha alta contaminación orgánica. 

ZONAS HÚMIDAS 
Trátase da fauna que mantén a súa actividade ligada a zonas húmidas, xa sexan hábitats asociados aos ríos, como 
áreas de bosque ou matogueira húmidos, bosques de ribeira, charcas, etc., así como aqueles típicos da zona litoral 
como marismas ou areais. 
Entre as especies que tipicamente habitan estas zonas hai que sinalar aos anfibios, entre os que destacan as 
especies endémicas do NO da Península Ibérica como o limpafontes común (Triturus boscai) o la ra patilonga 
(Rana iberica). 
Existen, ademais na zona estudiada, outros anfibios e réptiles como píntega (Salamandra salamandra), limpafontes 
(Triturus boscai e Triturus marmoratus) ou a cobra de colar (Natrix natrix), todas moi comúns e amplamente 
distribuídas, tanto no termo municipal como no resto da comunidade galega. 
Existen tamén algúns pequenos mamíferos que desenvolven a súa actividade tanto en zonas de máis ou menos 
encharcadas como poden se-los furafollas, rata de auga ou a doniña branca.  
Destaca-la presenza na conca do Tambre do rato de almizcre, especie endémica da península Ibérica e non moi 
común en Galicia, e da londra. Ambas especies adoitan ocupa-los tramos menos contaminados dos ríos, onde 
atopan alimento e refuxio. 
- Limpafontes común (Triturus boscai): é un endemismo da zona norte e oeste da Península Ibérica. Moi común 

nas áreas húmidas de toda a xeografía galega.  
- Limpafontes verde (Triturus marmoratus): é unha especie cunha distribución moi ampla, observándose en masas 

de auga doce dende o nivel do mar ata altitudes de 1.700 m.  
- Píntega (Salamandra salamandra): anfibio nocturno moi abundante nas áreas con elevada humidade e 

temperaturas suaves. A súa actividade é terrestre e adoita habitar en zonas boscosas. 
- Ra patilonga (Rana iberica): trátase dunha especie endémica do NO ibérico. Moi abundante nos ambientes 

húmidos e frescos, o seu hábitat está ligado a cursos de augas limpas rodeados de vexetación. 
 

24 
 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
xe

og
rá

fic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 N

oi
a 

  



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 - Ra verde (Rana perezi): moi común en Galicia, preferentemente en  ambientes cálidos e acuáticos de escasa 

corrente e, incluso, en pozas de carácter temporal.  
- Escáncer común (Anguis fragilis): abundante nas áreas máis ou menos húmidas do territorio. A súa actividade é 

practicamente nocturna e semisoterrada, alimentándose dos pequenos artrópodos. Durante o inverno entra nun 
período de hibernación. 

- Cobra de colar (Natrix natrix): trátase da cobra máis común en Galicia. Adoita habitar en lugares máis ou menos 
ligados á auga como ribeiras de ríos, lagoas, xunqueiras… 

- Rato de almizcre (Galemys pyrenaicus): endémica da Península Ibérica e rara en Galicia, limitándose a súa 
presenza aos hábitats acuáticos de montaña. Citado na conca do Tambre e afluentes, principalmente en tramos 
troiteiros e pouco contaminados. 

- Londra (Lutra lutra): frecuente nos bosques de ribeira con matogueiras densas. Prefire os tramos altos e medios 
dos ríos menos contaminados e alterados. Ten hábitos crepusculares e nocturnos. 

- Furafollas grande, furafollas ibérico e furafollas pequeno (Sorex coronatus, S. granarius e Sorex minutus): moi 
abundantes nas zonas húmidas de matogueira alta, boscosas, prados e demais terreos encharcados; tanto en 
zonas próximas ao litoral como montañosas.  

- Trilladeira dos prados (Microtus agrestis): moi abundante e típico de zonas húmidas con densa vexetación 
principalmente de gramíneas e pastos. 

- Pitymys lusitanicus: pódese observar na maior parte de hábitats con certa humidade, con vexetación herbácea 
con lamazais e prados próximos a ríos e pequenos canles. Aparece tamén en cultivos de millo, centeo ou 
patacas e nos bordos de bosques. Ten hábitos subterráneos.  

- Rata de auga común (Arvicola sapidus): moi abundante nas matogueiras dos hábitats ligados á auga, tanto de 
ríos e brañas, como en ambientes salobres como as marismas. 

- Armiño (Mustela erminea): non é unha especie moi numerosa pero si moi amplamente distribuída en Galicia. 
Ten hábitos nocturnos. Localízase en campos e prados con matogueira e zonas máis ou menos pedregosas. É 
frecuente vela cerca das ribeiras de canles xa que ten preferencia polos biótopos húmidos. 

Capítulo aparte merecen as aves presentes ao longo e ancho do litoral do termo municipal. A maioría destas 
especies presentan algún grao de protección, ten carácter estacional nas nosas costas (son migratorias) e o seu 
hábitat está entre os incluídos no L.I.C. do Tambre. 
Pódense citar, a modo de exemplo, aves tipicamente mariñas como gaivotas (Larus ridibundus, L. cachinnan ou L. 
marinus) ou corvos mariños (Phalacrocorax carbo e P. aristotelis), outras son especies limnícolas máis ligadas ás 
marismas como garzas e garzotas (Ardea cinerea, Egretta garzetta), pilros (Calidris canutus, C. alba o C. alpina), 
bilurico das rochas ou bailón (Actitis hypoleucos), mazarico real (Numenius arquata) o Mazarico rabinegro e o 
Mazarico rabipinto (Limosa limosa ou L. lapponica). Tamén citouse a presenza na zona do Lavanco real (Anas 
platyrhynchos), Merlo rieiro (Cinclus cinclus), Folosa grande (Acrocephalus arundinaceus) e o Martiño pesqueiro 
(Alcedo atthis). 
- /Mergullón ou somormullo pequeno (Tachybaptus ruficollis=Podiceps ruficollis): habita na zona do esteiro do 

Tambre e nas augas calmas da ría, utilizando a vexetación como protección. En Galicia non é demasiado común 
pero amplamente distribuída en zonas de desembocaduras de ríos, encoros, etc.  
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 - Corvo mariño real (Phalacrocorax carbo): moi común en toda a zona da ría. É unha especie invernante en 

Galicia. 
- Corvo mariño crestado (Phalacrocorax aristotelis): aparece mesturado coa especie anterior, aínda que, en xeral, 

o seu número é menor. En Galicia é común e sedentario.  
- Garzota (Egretta garzetta): moi común en toda a ría. En Galicia é preferentemente invernante en rías, esteiros, 

lagoas e encoros. 
- Garza real (Ardea cinerea): especie moi abundante na zona durante todo o ano na ría e nas desembocaduras 

dos ríos. En Galicia é sedentaria e común en lagoas, rías, marismas, esteiros ou encoros.  
- Lavanco real (Anas platyrhynchos): abundante en tódalas áreas próximas á ría. É unha especie común nas 

zonas húmidas de Galicia: brañas, lagoas, ríos e, incluso, en mar aberto. 
- Píllara papuda (Charadrius alexandrinus): común na zona dos areais do termo municipal. En Galicia vese 

durante todo o ano. Considérase en perigo de desaparición.  
- Avefría (Vanellus vanellus): común nas zonas próximas á ría. En Galicia é unha especie invernante común, 

adoita habitar en campos, prados, marismas, esteiros e brañas.  
- Pilro gordo (Calidris canutus): especie limícola non demasiado abundante que se pode observar principalmente 

nas áreas da ría descubertas pola marea baixa. Non é común en Galicia onde está presente en marismas e 
areais litorais. 

- Pilro bulebule (Calidris alba): especie abundante nos substratos descubertos pola marea baixa. En Galicia é 
común nos areais litorais e zonas intermareais das praias. 

- Píllara riscada (Arenaria interpres): común nas áreas da ría con rochas distribuídas polo litoral do termo 
municipal. En Galicia é unha especie invernante común nas zonas de litoral rochoso e illotes, máis escasa en 
areais. 

- Pilro curlibico (Calidris alpina): abundante en toda a costa do concello. É a limícola máis abundante nas 
marismas e areais extensos de todo o territorio galego, incluso nalgúns humidais do interior.  

- Bilurico das rochas o bailón (Actitis hypoleucos): abundante na zona estudiada, ao longo da liña de costa. É 
unha especie invernante en Galicia, onde se observa nas ribeiras de ríos, encoros, praias e roqueiros. En Galicia 
se considera en perigo de desaparición. 

- Rascón de auga (Rallus aquaticus): común entre a vexetación de canas e xuncos da marisma, que lle dan 
protección. En Galicia é sedentario e común en áreas de brañas, lagoas e ribeiras dos ríos.  

- Galiña de río (Gallinula chloropus): non demasiado común pero observábel na vexetación das marismas 
próximas aos ríos e aos areais. En Galicia é común e sedentaria, habita nas lagoas litorais e do interior con 
vexetación densa, ribeiras de ríos e marismas. 

- Gabita (Haematopus ostralegus): pódese observar nos areais do sur do concello. En Galicia é común como 
invernante ao longo de todo o litoral en praias. Considerada en perigro de desaparición en Galicia.  

- Píllara real (Charadrius hiaticula): común nas zonas de areais do concello. É unha especie invernante común 
nas praias, dunas e esteiros de Galicia.  

- Mazarico rabinegro (Limosa limosa): non moi abundante na zona, aínda que adoita observarse nas áreas de 
marismas e substratos de limo existentes ao longo da costa. En Galicia é relativamente común como invernante 
nas marismas e esteiros. Considérase en perigo de desaparición en Galicia. 
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 - Mazarico rabipinto (Limosa lapponica): menos abundante que a anterior pero común e localizada nos mesmos 

lugares. En Galicia é unha invernante común nos areais e esteiros de todo o territorio. 
- Mazarico real (Numenius arquata): común nas costas e areais do sur do concello. É unha especie invernante 

común en Galicia, cubicándose en zonas de marismas, praias e esteiros. 
- Gaivota chorona (Larus ridibundus): frecuente en todo o territorio municipal. En Galicia é moi común como 

invernante pero vese durante todo o ano tanto no litoral como en lagoas e encoros do interior. É considerada 
unha especie cinexética. 

- Gaivota arxéntea (Larus argentatus): menos abundante que as outras especies de gaivotas. En Galicia é unha 
especie invernante non demasiado común. Habita en costas rochosas, esteiros e badías. 

- Gaivota patiamarela (Larus cachinnans): é a especie de gaivota máis abundante na zona estudiada e pódese 
observar por todo o territorio. É unha especie sedentaria que se encontra en expansión en toda Galicia, incluso 
no interior, xa que se adaptou a conseguir alimento dos vertedoiros dos núcleos. 

- Gaivota escura (Larus fuscus): tamén moi frecuente na zona, mesturada cola especie anterior. En Galicia é moi 
común como invernante, principalmente no litoral. Considérase especie cinexética. 

- Gaivotón (Larus marinus): común no territorio xunto coas demais especies de gaivotas. Trátase dunha especie 
invernante común pero non demasiado abundante no litoral galego. 

- Charrán cristado (Sterna sandvicensis): común pero menos abundante que as anteriores. En Galicia é unha 
especie sedentaria e relativamente común en todo o litoral.  

- Martiño pesqueiro (Alcedo atthis): non moi abundante pero observábel ao longo de toda a costa do concello. En 
Galicia é pouco común e habita tanto en ribeiras fluviais como en augas do litoral. 

- Merlo rieiro (Cinclus cinclus): Río Traba Descoñecido. Fácil de ver á altura da ponte de Traba, é un animal 
confiado. 

- Folosa grande (Acrocephalus arundinaceus): común na zona da desembocadura do Tambre. Presente de forma 
non moi abundante na zona litoral durante o verano. Prefire hábitats de canaveiras e xunqueiras.  

- Xílgaro (Carduelis carduelis): observábel principalmente en áreas abertas próximas á ría. Especie non 
demasiado común pero moi ben distribuída en Galicia, con preferencia nas zonas costeiras. 

- Escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus): é relativamente común nas áreas de vexetación palustre tan 
abundante en todo o termo municipal. En Galicia é unha especie escasa cuxa distribución redúcese ás zonas do 
litoral onde exista vexetación palustre e de esteiro. 

Entre a fauna do litoral do concello destaca pola súa importancia na economía da zona o cultivo de moluscos. 
Trátase dunha actividade que se dá principalmente na costa sur do termo municipal, nos lugares nos que os lodos 
do interior da ría aparecen mesturados con areas e o grao de contaminación e sucidade é menor pola acción do 
mar.  
Os moluscos cultivados nos bancos areosos da ría Noia de forma tradicional son a ameixa (Venerupis decussata, V. 
pullastra, V. aurea ou V. rhomboideus), o berberecho (Cerastoderma edule) e a ostra (Ostrea edulis). Esta última 
cultívase na actualidade en bateas do mesmo xeito que o mexillón (Mytilus edulis).   
Ademais dos moluscos cuxo cultivo fai que a súa abundancia sexa maior nestas zonas do litoral, hai que destaca-la 
presenza doutros bivalvos como navallas e longueiróns (Pharus legumen e Ensis siliqua), vieira (Pecten maximus), 
volandeira (Chamis opercularis) ou zamburiña (Chlamis varia). 
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 ZONAS ARBORIZADAS CON MATOGUEIRA 

Neste grupo inclúense os animais presentes en zonas cunha cuberta boscosa, xa sexa caducifolia, mixta ou de 
especies de medra rápida. Ademais, tamén se citan as especies presentes en áreas arborizadas con manchas de 
matogueira intercaladas ou zonas degradadas con cuberta herbácea ou arbustiva. 
Son comúns neste tipo de hábitats os réptiles con preferencias de áreas soleadas, máis ou menos rochosas, como 
lagartos e víboras, así como algúns anfibios que buscan alimento e refuxio entre a vexetación.  
É tamén o hábitat da maior parte dos mamíferos presentes no termo municipal. Os de pequeno e mediano tamaño, 
como esquíos, ratos, donicelas, algarias, etc., teñen en xeral costumes crepusculares ou nocturnas. Os mamíferos 
de maior tamaño da zona son o lobo e o porco bravo, cuxas poboacións sofren, en diferente medida, a presión 
humana sobre os seus territorios. 
- Sapo cunqueiro (Bufo bufo): trátase dun anfibio nocturno que adoita verse en prados e hortas e en zonas máis 

ou menos boscosas. Adoita hibernar enterrado. 
- Lagarto arnal (Laceta lepida): é moi común naquelas zonas que ten certo carácter termófilo, evitando zonas moi 

húmidas. Pódese observar en áreas de matogueira, soleadas e máis ou menos áridas e rochosas. É moi común 
en zonas degradadas. 

- Esgonzo común (Chalcides chalcides): ten preferencias termófilas, e querencia polas matogueiras costeiras de 
toxo, onde se desenvolven poboacións bastante numerosas. 

- Víbora de Seoane (Vipera seoanei): é unha especie endémica da parte húmida da Península Ibérica. Presenta 
unha alta adaptación ao medio galego, habitando en lindes e claros de zonas boscosas, matogueira atlántica, 
prados ou brañas, preferindo o terreo pedregoso. 

- Sapo corriqueiro (Bufo calamita): tamén ten hábitos nocturnos pero é máis escavador que o anterior polo que ten 
preferencia polos solos de esquistos ou areosos.  

- Ourizo cacho (Erinaceus europaeus): amplamente distribuído e común en todo tipo de hábitat: áreas de 
matogueira, pedregosas, boscosas, incluso suburbanas. Ten hábitos nocturnos e durante o inverno hiberna. 

- Morcego espertello (Eptesicus serotinus): trátase dunha especie pouco abundante en Galicia que se distribúe 
irregularmente pola súa parte occidental. Habita en zonas boscosas e non en covas, refuxiándose tanto en 
árbores como en edificacións humanas. 

- Esquío (Sciurus vulgaris): habita en zonas forestais, tanto de bosques caducifolios como mixtos e piñeirais. 
- Leirón (Eliomys quercinus): é moi común e abundante nos bosques de toda Galicia. Aparece tamén en terras de 

labradío e zonas arbustivas. Ten hábitos nocturnos. 
- Lobo (Canis lupus): trátase dunha especie non moi abundante en número pero que as súas poboacións 

nómades se encontran moi ben distribuídas, desde zonas montañosas ata as proximidades do litoral. É nestas 
últimas onde a presión humana fai que a súa presenza sexa máis escasa.  

- Donicela (Mustela nivalis): moito máis abundante que a especie anterior xa que presenta unhas costumes máis 
ubiquistas, aínda que con referencia de zonas pedregosas, sebes, etc. Ten hábitos crepusculares e nocturnos.  

- Coello bravo (Oryctolagus cuniculus): moi abundante nas zonas boscosas, de matogueira e terras de cultivos na 
maior parte das áreas rurais. En moitos lugares se están realizando repoboacións con fines cinexéticos. 
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 - Rato de campo (Apodemus sylvaticus): moi común e abundante en tódolos tipos de biotopos, aínda que mostra 

preferencia polos lugares abertos, zonas rurais, matogueiras e bordos de bosques. Activo durante o atardecer e 
a noite. 

- Toupa cega (Talpa occidentalis): moi abundante e común en todo tipo de hábitats e solos.  
- Raposo (Vulpes vulpes): moi abundante en tódolos hábitats do territorio galego xa que se trata dunha especie de 

carácter ubiquista. Está en gran medida acostumada á presenza humana, acercándose, incluso, ás poboacións 
en busca de alimento. 

- Teixugo (Meles meles): trátase dunha especie cun marcado carácter territorial, utilizando sempre os mesmos 
sendeiros para dirixirse aos lugares onde atopa alimento (prados, cultivos). A súa actividade é crepuscular e 
nocturna. Habita en zonas con densa cobertura vexetal, bosques mixtos o piñeirais, alternando con espazos 
abertos de matogueira, prados o cultivos.  

- Algaria (Genetta genetta): é moi frecuente en áreas de bosques mixtos ou piñeirais, sotobosque e matogueira. 
Ten actividade crepuscular e nocturna.  

- Porco bravo (Sus scrofa): trátase dunha especie moi abundante dende fai varios anos, debido a que aproveita os 
terreos de monte e cultivos abandonados pola actividade humana para estende-lo seu territorio. Ten hábitos 
crepusculares e nocturnos.  

Entre as aves máis tipicamente asociadas ás zonas de monte ou arborizadas do concello hai que sinalar ás rapaces 
como o miñato común (Buteo buteo), a curuxa (Tyto alba) ou o falcón peregrino (Falco peregrinus), ademais doutras 
como rula común (Streptopelia turtur), o peto real (Dendrocops major), ou diferentes especies de Papuxa, ou 
ferreiriños. 
Sinalar, ademais, o carácter cinexético que presentan aves como a perdiz común (Alectoris rufa), o paspallás 
(Coturnix coturnix), a arcea (Scolopax rusticola), o pombo (Columba palumbus) ou a pega (Pica pica). 
- Miñato Común (Buteo buteo): abundante no territorio estudiado tanto na costa como no interior. Moi común e 

amplamente distribuída por toda Galicia. Obsérvase en zonas onde alternan cultivos, prados e bosquetes, tamén 
en zonas altas con matogueira.  

- Falcón pequeno (Falco subbuteo): especie non moi abundante en Galicia que adoita ter preferencia polas áreas 
abertas próximas a encoros e lagoas pero con arboredo (principalmente piñeirais). 

- Rapina cincenta (Circus pygargus): adoita verse sobre zonas de marismas e xunqueiras, así como en áreas de 
monte baixo, cultivos e matogueiras.  

- Gabián (Accipiter nisus): non é tan común como o miñato común, pero pode observarse polas zonas altas de 
Boa, así como na costa. É unha especie amplamente distribuída por toda Galicia, especialmente ligado a lugares 
arborecidos e con alternancia de cultivos.  

- Lagarteiro común (Falco tinnunculus): pódese observar sobre prados e monte baixo da parroquia de Boa. 
Especie amplamente distribuída por todo o territorio galego. Ten preferencia por lugares abertos, sendo moi 
frecuente en zonas cultivadas con arboredos intercalados e áreas habitadas. 

- Falcón peregrino (Falco peregrinus): observábel en todo o territorio estudiado, incluso en zonas próximas a 
núcleos urbanos. Ten preferencia polos espazos abertos, como marismas ou cultivos, próximos a paredes 
verticais. Tamén se observa en roqueiros do litoral ou fluviais e en medios humanizados (ruínas, 
construcións…).  
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 - Perdiz común (Alectoris rufa): observada no transcurso de cacerías polas zonas máis altas de Boa. Ten 

preferencia por lugares abertos, con vexetación baixa de toxos e escobas, gramíneas e pedregais; tamén 
pódeselle observar en cultivos e pastos.  

- Paspallás (Coturnix coturnix): non moi numerosa no territorio estudiado, aínda que ten sido observado algún 
individuo na zona de Taramancos (Boa). Especie migradora (establecida no verano) non moi abundante en 
Galicia, que adoita ocupar zonas de cultivos e pasteiros.  

- Arcea (Scolopax rusticola): non moi abundante pero presente nos bosques da zona sur do concello. Considérase 
especie cinexética. 

- Pombo (Columba palumbus): moi común no concello de Noia, igual que en toda Galicia como invernante. Adoita 
observarse en zonas arborecidas e de cultivos. Especie cazada de forma habitual.  

- Rula común (Streptopelia turtur): especie moi común en Galicia, observándose principalmente en cultivos 
próximos a arboredos, tamén en plantacións forestais novas e zonas de monte baixo.  

- Cuco/Cuco vulgar (Cuculus canorus): común na zona estudiada, aínda que é máis difícil de ver que de escoitar. 
En Galicia aparece en áreas cultivadas, preferentemente con vexetación arbórea. É unha especie estival. 

- Moucho das orellas (Otus scops): trátase dunha especie estival no territorio galego e constrúe os seus niños en 
cavidades. 

- Curuxa (Tyto alba): é unha especie común no territorio estudiado, incluso nas proximidades do núcleo urbano. 
Prefire as zonas abertas e terreos de cultivo. 

- Moucho común (Athene noctua): especie común en Galicia e distribuída principalmente en zonas de monte 
baixo, cultivos, canteiras abandonadas e roqueiros, incluso en ruínas e construcións de pedra. 

- Aventoeira cincenta (Caprimulgus europaeus): chega a Galicia en verano e pódeselle observar nas proximidades 
de piñeirais, zonas con monte baixo e en lugares abertos.  

- Bubela común (Upupa epops): trátase dun ave estival en Galicia onde adoita observarse nas terras de cultivo e 
hortas que rodean núcleos habitados, onde constrúe os seus niños.  

- Peto verdeal (Picus viridis): ténselle observado nas zonas máis altas e boscosas do concello. É unha especie 
bastante común e ben distribuída en Galicia. Ocupa áreas cultivadas e de matogueira con arborizados próximos, 
tamén pódese observar en zonas de bosques, tanto mixto como de coníferas.  

- Peto real (Dendrocopos major): observábel na zona sur do concello e áreas próximas ao Tambre. Moi común e 
amplamente distribuído por todo o territorio de Galicia. Frecuente en zonas boscosas. Constrúe os seus niños 
nos roncos dos árbores.  

- Laverca común (Alauda arvensis): moi abundante nas zonas altas do concello e na costa. Abundante e ben 
distribuída por toda Galicia; na zona de costa é común nas dunas e terreos abertos, ademais de zonas de 
matogueira. Constrúe o seu niño no chan.  

- Cotovía cristada (Galerida cristata): obsérvase preferentemente en áreas abertas, como terreos baldíos, cultivos, 
prados, incluso en zonas habitadas. Durante o verano adoita parece preferi-las zonas próximas ao litoral. 

- Cotovía pequena (Lullula arborea): a súa distribución é bastante irregular en Galicia, observándose certa 
preferencia polas zonas con influencia mediterránea. Aparece en áreas de monte baixo, prados e cultivos 
intercalados con masas arborizadas. Constrúe os seus niños no chan.  
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 - Pica dos prados (Anthus pratensis): especie común, principalmente en zonas abertas das zonas altas.  

- Lavandeira Marela (Motacilla flava): común na zona, principalmente na costa, pero en menor proporción que a 
lavandeira branca. Trátase dunha especie estival relativamente frecuente nas zonas litorais de Galicia.  

- Lavandeira Real (Motacilla cinerea): non tan común como as anteriores lavandeiras, pero presente no territorio.  

- Carriza (Troglodytes troglodytes): común en áreas abertas rodeadas de sebes en todo o territorio estudado. 
Especie sedentaria moi común en diversos hábitats como bosques caducifolios ou piñeirais e eucaliptais con 
certa matogueira, sebes entre cultivos, incluso, parques urbanos e xardíns 

- Azulenta común (Prunella modularis): especie común en todo o territorio. En Galicia é moi abundante e aparece 
ligada a zonas de matogueira (toxo, xesta), tamén en cultivos con lindes de sebes ou silvas.  

- Fulepa amarela (Hippolais polyglotta): trátase dunha especie estival amplamente distribuída polo territorio 
galego. Adoita observarse por bosques caducifolios, arboredos de ribeira e zonas cultivadas sempre con 
formacións de matogueiras densas.  

- Chasco común (Saxicola torquata): moi abundante na zona. Especie ampla e abundantemente representada en 
toda Galicia. Ocupa lugares abertos como matogueiras (toxo e escoba) e tamén zonas de cultivos. 

- Tordo charlo (Turdus viscivorus): especie non demasiado abundante en Galicia onde prefire áreas arborecidas 
non moi pechadas e rodeadas de campos e prados.  

- Papuxa das amoras (Sylvia atricapilla): común na zona, tanto no interior como no litoral. Moi abundante por toda 
Galicia. Ocupa zonas de vexetación pechada, como sebes, matogueiras de ribeira e bosques, tamén é común 
en parques e alamedas. 

- Papuxa común (Sylvia communis): especie estival non demasiado común na zona. Especie amplamente 
distribuída e moi común en toda Galicia. Obsérvase en áreas de matogueira (toxos, uces, xestas) e zonas 
arbustivas próximas a terreos aclarados e cultivos abandonados. 

- Papuxa montesa (Sylvia undata): abundante en áreas de matogueiras das zonas altas. É unha especie que 
adoita ocupar áreas deforestadas, cubertas principalmente por toxo, distribuída por todo o territorio galego.  

- Picafollas común (Phylloscopus collybita): especie moi común en Galicia. Ocupa áreas arborecidas 
preferentemente de caducifolias, de ribeira e arbustos, tamén matogueiras, hortas, viñedos e prados.  

- Carriza dos xuncos (Cisticola juncidis): común nas proximidades dos ríos do territorio. É unha especie de orixe 
africano que colonizou lugares de clima mediterráneo primeiro e, dende estes, cara a zonas atlánticas, 
aproveitando as condicións climatolóxicas máis favorábeis. En Galicia é máis frecuente no litoral. 

- Folosa dos carrizos (Acrocephalus scirpaceus): común na área do Tambre e na vexetación das marismas da 
zona. 

- Rabirrubio tizón (Phoenicurus ochruros): especie moi común en toda Galicia. Adoita habitar roqueiros litorais, 
fluviais e de montaña, tamén zonas pedregosas próximas a terreos abandonados. Está ben adaptado aos 
medios humanizados.  

- Ferreiriño subeliño (Aegithalos caudatus): ben distribuído aproveitando lugares con vexetación arbórea, 
preferentemente caducifolia e de ribeiras fluviais.  

- Estreliña norteña (Regulus regulus): especie non moi abundante no territorio, pero presente principalmente en 
inverno nos piñeirais e nas manchas de bosque caducifolio.  
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 - Ferreiriño abelleiro (Parus major): común nas proximidades do Tambre e outras zonas arborecidas. É unha 

especie sedentaria e común en Galicia, principalmente en áreas arborecidas, de matogueira, hortas e ribeiras 
fluviais. 

- Ferreiriño común (Parus ater): especie moi común en toda a zona. Trátase dunha especie sedentaria en Galicia 
presente en piñeirais, bosques mixtos, parques, cultivos e áreas con árbores dispersos.  

- Ferreiriño azul (Parus caeruleus): común en todo o territorio, sempre vinculada a zonas arborecidas e con 
matogueira alto, xa sexa nas ribeiras fluviais, bosques mixtos ou na alameda. 

- Ferreiriño cristado (Parus cristatus): menos común que as anteriores, está presente en masa arborecida con 
predilección polos piñeiras. Presenta unha distribución irregular en Galicia.  

- Gabeador común (Certhia brachydactyla): é unha especie común na zona estudiada, ligada principalmente a 
zonas arborecidas (bosques caducifolios, piñeirais, parques e alamedas), excepto as masas de eucaliptos onde 
non adoita atopar alimento. É sedentaria, común e irregularmente distribuída en Galicia. 

- Pega rabilonga (Pica pica): moi común en toda a zona formando grupos tanto en áreas abertas de cultivo e 
matogueira como arborecidas e parques. Está considerada unha especie cinexética. Amplamente distribuída en 
Galicia, aínda que é máis escasa en zonas montañosas. 

- Pega marza (Garrulus glandarius): moi común nas arboredos da zona estudiada, preferentemente as masas 
caducifolias ou mixtas. Moi común en Galicia e ben distribuída. 

- Corvo viaraz (Corvus corone): moi abundante na zona, tanto en terras de cultivo con árbores intercalados como 
o esteiro. Moi abundante e ben distribuída en Galicia, aínda que máis escasa en zonas de montaña. 

- Corvo Grande (Corvus corax): non demasiado común no territorio. En Galicia é máis común na metade norte e 
adoita habitar zonas próximas a roqueiros, tanto litorais como de montaña.  

- Pimpín común (Fringilla coelebs): moi común e abundante en todo o territorio estudiado. É moi común e 
sedentario en practicamente todo tipo de hábitats: bosques, xardíns, hortas, parques… 

- Liñaceiro común (Carduelis cannabina): frecuente en áreas de vexetación baixa como silvas, toxos o arbustos. É 
unha especie sedentaria moi común en Galicia. 

- Verderolo común (Carduelis chloris): non moi abundante na zona, adoita preferir áreas abertas próximas á costa. 
En Galicia é unha especie común e sedentaria, presente en zonas de cultivo con árbores illados. 

- Paporrubio real (Pyrrhula pyrrhula): pódese observar en áreas de árbores caducifolios da zona do Tambre. En 
Galicia é sedentaria e ocupa arboredos de ribeira ou caducifolias, é escaso en piñeirais e eucaliptais.   

- Escribenta riscada (Emberiza cia): ten preferencia polos terreos abertos con vexetación baixa, incluso 
degradados e desmontes de estradas. En Galicia é unha especie sedentaria e relativamente común. 

- Trigueiro (Miliaria calandra): non moi abundante na zona onde se lle pode ver en áreas abertas con arbustos. En 
Galicia é unha especie estival. 

- Escribenta liñaceira (Emberiza cirlus): común na zona en áreas de cultivos e prados rodeados de sebes ou 
árbores, tamén en bosques de ribeira. É común e sedentaria en todo o territorio galego.  

- Xirín (Serinus serinus): aparece en áreas abertas e cultivos, incluso en parques e xardíns de zonas urbanas. En 
Galicia é moi común e sedentario.  
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 ZONAS ANTRÓPICAS 
Quérese destacar neste grupo as especies que desenvolveron unha dependencia, directa ou indirecta, da 
actividade humana. Cítanse aquí, ademais das máis coñecidas como ratas e ratos (Rattus norvegicus, R. rattus ou 
Mus musculus) ou morcegos, varias especies de aves que son moi abundantes nos parques, xardíns e arboredos 
dos núcleos urbanos do concello. 
Entre estas aves están a andoriña común (Hirundo rustica), a rula turca (Streptopelia decaocto), a lavandeira branca 
(Motacilla alba), o merlo común (Turdus merula) ou o pardal común (Passer domesticus). 

- Lagartixa galega (Podarcis bocagei): é unha especie endémica do NO ibérico. É moi abundante en toda Galicia 
excepto nas zonas con maior carácter mediterráneo. Ecoloxicamente é moi ubiquista, podéndose observar, 
sempre en zonas soleadas, tanto en matogueiras, bosques, pedregais, ruínas… ten certa tendencia aos 
ambientes antropizados.  

- Furaño común e furaño xardiñeiro (Crocidura russula e C. suaveolens): moi abundantes e ben distribuídas por 
todo o territorio galego. Encóntranse en áreas de prados, bosques, matogueiras, etc., sempre ligadas a hábitats 
herbáceos de solaina. Moi acostumadas á presenza humana.  

- Morcego pequeño de ferradura e morcego grande de ferradura (Rhinolophus hipposideros e R. ferrumequinum): 
trátase dunhas especies de hábitos cavernícolas moi abundantes en toda Galicia. Utilizan frecuentemente 
refuxios en edificacións humanas. 

- Morcego rateiro grande (Myotis myotis): menos abundante que as especies anteriores e con certo carácter 
mediterráneo, xa que prefire hibernar en zonas con temperaturas elevadas e refúxiase en edificacións humanas. 

- Morcego común (Pipistrellus pipistrellus): é a especie de morcego máis abundante e común de todo o territorio 
galego. Pódese observar en refuxios antropóxenos, sendo unha especie moi ben adaptada á presenza humana.  

- Morcego orelludo común (Plecotus auritus): é moi pouco abundante e con unha distribución irregular en Galicia. 
O seu hábitat céntrase nos bosques de carballos e tamén en aldeas onde busca refuxio nas súas edificacións. 

- Rata común (Rattus norvegicus): moi común en tódolos lugares húmidos principalmente os ligados á actividade 
humana. Polo seu carácter detritívoro e omnívoro representa un gran problema no ámbito sanitario, xa que é 
unha especie transmisora de numerosas enfermidades infecciosas. 

- Rata cincenta (Rattus rattus): ten hábitos fundamentalmente nocturnos. Vive en biotopos secos e de temperatura 
media, de xeito frecuente en lugares ligados á actividade humana, tamén en matogueiras e zonas boscosas. 

- Rato caseiro (Mus musculus): é moi común e abundante en todo o territorio galego. A súa actividade está tan 
ligada á dos humanos que practicamente non sae das casas e demais construcións. 
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 - Rula turca (Streptopelia decaocto): moi abundante en todo o territorio estudiado, incluso nas zonas urbanas. 
Trátase dunha especie orixinaria da Europa Balcánica que se introduciu na península Ibérica a partir dos anos 
60 do século pasado. En Galicia obsérvase principalmente nos parques e xardíns das zonas urbanas.  

- Cirrio común (Apus apus): moi común durante a primavera e verano nas zonas urbanas. Moi abundante e 
amplamente distribuída por toda Galicia na época estival en todo tipo de hábitats naturais e urbanos. Constrúe 
os seus niños en edificios.  

- Andoriña (Hirundo rustica): moi común en todo o territorio durante o verano. En Galicia aparece moi ligada á 
actividade e ás áreas humanizadas, construíndo o seu niño en edificacións habitadas ou deshabitadas.  

- Andoriña de cu branco (Delichon urbica): é unha especie estival moi común e, en xeral, ligada aos núcleos 
urbanos. 

- Lavandeira Branca (Motacilla alba): moi común en toda a zona. É moi abundante e amplamente distribuída por 
todo o territorio galego, principalmente en lugares abertos tanto rurais como urbanos. 

- Paporrubio (Erithacus rubecula): común nas zonas con matogueras ou sebes. Ocupa, en xeral, hábitats de 
vexetación baixa e pechada como hortas, matogueiras próximas a bosques mixtos, de ribeira ou caducifolios, 
sebes de cultivos ou alamedas e parques.  

- Merlo común (Turdus merula): moi común en todo o territorio, sobre todo en verano. Especie moi abundante e 
distribuída por diversos hábitats do territorio galego con vexetación mixta e baixa: parques urbanos, hortas, 
cultivos con sebes, bosques caducifolios, de ribeira…  

- Estreliña riscada (Regulus ignicapillus): moi abundante e amplamente distribuída por toda Galicia. Adoita preferir 
bosques caducifolios aínda que tamén se lle pode observar en piñeirais, matogiera e, incluso, en hortas e 
alamedas, ligada principalmente a Cupressus e Cedrus. 

- Estorniño negro (Sturnus unicolor): moi abundante en toda a zona, principalmente sobre o casco urbano de 
Noia. É unha especie moi común e abundante, sedentaria en toda Galicia, aínda que menos frecuente na 
montaña.  

- Pardal común (Passer domesticus): moi abundante e frecuente nas inmediacións dos núcleos urbanos. Trátase 
dunha especie moi abundante en todo o territorio galego.  

2.2.8. FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

No territorio de Noia, parte das marismas e a área da desembocadura do Tambre, están contidas na proposta 
galega para ser incluída na Rede Natura 2000, relativa á conservación dos hábitats e da flora e fauna silvestre, 
tamén coñecida como Directiva Hábitats. 
Debido a isto, o Esteiro de Tambre ten a figura de protección de Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) para 
contribuír ao mantemento do hábitat e a súa biodiversidade nun estado de conservación favorábel. 
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 O L.I.C. do Esteiro de Tambre inclúe, nas súas 1581 Ha, o treito inferior do río Tambre, o seu estuario e o fondo da 
ría de Muros e Noia, dentro dos concellos de Brión, Negreira, Outes e Porto do Son, ademais de Noia. Abrangue 
tamén un gran arco de condicións ecolóxicas o que deriva nunha gran variedade de ambientes e especies de fauna 
e flora de interese.  
Segundo a descrición deste espacio, na súa declaración como L.I.C., sinálase:  
“Abrangue o treito inferior do río Tambre, o seu esteiro e unha pequena parte da ría de Noia. Esta variedade de 
ambientes propicia a aparición dunha ampla gama de comunidades vexetais, principalmente xunqueiras, carrizas e 
praderías de algas mariñas, entre outras. Esto permite a aparición dun determinado número de especies de aves 
acuáticas invernantes e algunhas nidificantes”. 
Segundo os hábitats incluídos na Directiva, os que están presentes neste espazo son: 

- Esteiros: inclúe o derradeiro tramo dos ríos afectados polas mareas, ata o límite das augas salobres. O esteiro 
forma unha unidade ecolóxica cos tipos de hábitat costeiros terrestres que o circunda.  
Presentan comunidades de algas bentónicas, praderías de Zostera ou vexetación de auga salobre (como os 
xéneros Spartina e Sacocornia). 

- Chairas limosas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa: abrangue as areas e 
limos costeiros, os seus mares e lagoas asociados, non cubertos na marea baixa. Adquiren importancia debido a 
que serven como fonte de alimento para as aves acuáticas e limnícolas. 

- Vexetación anual sobre restos mariños acumulados: son formacións anuais que aproveitan os materiais 
acumulados polas mareas para instalarse, aproveitando o seu alto contido en materia orgánica e nitróxeno. 
Entre as especies que tipicamente ocupan estas áreas pódense citar Cakile matitima, Salsola kali, Atriplex ssp., 
Polygonum ssp. ou Euphorbia peplis. 

- Pastizais de Spartina (Spartinion maritimae): trátase de comunidades pioneiras perennes, formadas 
principalmente por diversas especies de Spartina e outras herbáceas adaptadas a este medio, que ocupan os 
lodos salinos de la costa. 

- Praderías salinas atlánticas (Glauco-Puccinellietalia maritimae): trátase de formacións herbáceas nas que é 
frecuente a presenza de Puccinellia maritima, Halimione portulacoides, Aster tripolium, Armeria maritima, Glaux 
maritima, Plantago maritima, Frankenia laevis, Artemisia maritima, Festuca rubra, Agrostis stolonifera, Juncus 
gerardii, Carex extensa, Spergularia maritima, Triglochin maritima, Elymus pycnanthus, Atriplex littoralis, Beta 
maritima ou Matricaria maritima. 

- Matogueira halófila mediterránea e termoatlántica (Sarcocornetea fruticosi): formacións de vexetación 
perenne sobre lodos mariños principalmente compostos por matogueiras de distribución mediterránea - atlántica 
como comunidades de Salicornia, Limonium vulgare, Suaeda ou Atriplex, todas pertencentes á clase 
Sarcocornetea fruticosi.  
Entre as especies que están presentes pódese citar Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Suaeda vera ou 
Sarcocornia perennis 
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- Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas): trátase de formacións vexetais 
instaladas sobre dunas móbiles nas que as especies tipo son Ammophila arenaria, Eryngium maritimun, 
Euphorbia paralias, Calystegia soldanella, Otanthus maritimus, Medicago marina ou Polygonum maritimum. 

- Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises): este hábitat está considerado como 
prioritario, trátase de substratos areosos de dunas sobre as que se estableceu unha vexetación herbácea 
perenne, ademais de unha cuberta de liques e musgos. Dúas das especies típicas nas dunas da zona 
termoatlántica son Crucianella maritima e Pancratium maritimum. Ademais pódense citar Bromus hordeaceus, 
Carex arenaria, Cerastium ssp., Corynephorus canescens, Koeleria ssp., Myosotis ramosissima, Phleum 
arenarium, Polygala vulgaris, Trifolium scabrum ou Tuberaria guttata. 

- Torgueiras secas europeas: son breixos mesófilos ou xerófilos sobre solos silíceos podsólicos en climas 
húmidos atlánticos e subatlánticos de zonas chas ou de baixa altitude. Trátase de matogueiras formadas por 
especies de Erica, Ulex e Cistus. Pódense cita-las especies Ulex gallii, Ulex minor, Daboecia cantabrica, Erica 
umbellata, Vaccinium spp., Calluna vulgaris, Genista anglica, Erica cinerea, Erica mackaiana, Erica vagans ou 
Cistus salvifolius. 

- Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino: comunidades de 
herbáceas de zonas húmidas e nitrófilas cubicadas ao longo dos cursos dos ríos e bordos de áreas boscosas e 
comunidades herbáceas perennes nos niveis da clase Betulo-Adenostyletea. Entre as especies que as formar 
pódense citar Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, Chaerophyllum hirsutum, Alliaria petiolata, Geranium 
robertianum, Silene dioica ou Lythrum salicaria. 

- Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica: trátase das comunidades vexetais das fisuras de 
acantilados silíceos no piso submontano. 

- Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae): 
inclúe, entre outros, os bosques riparios de Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa da Europa temperada. Outras 
especies arbóreas presentes son Salix alba, Salix fragilis, Betula pubescens, Ulmus glabra ou Populus nigra. 
Entre as especies herbáceas están Angelica sylvestris, Cardamine amara, Cardamine pratensis, Carex remota, 
Filipendula ulmaria, Lycopus euroaeus, Lysimachia nemorum ou Urtica dioica. 

- Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica: dentro deste hábitat inclúense 
os bosque de Quercus pyrenaica do piso colino das montañas cantábricas, pertencentes ás asociacións 
Melampyro pratense-Quercetum pyrenaicae e Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae 
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2.3. ACHEGAMENTO HISTÓRICO E 

PATRIMONIO CULTURAL. 

 

O MITO SEUDOBÍBLICO. 
Dos desembarcos de Noé e da súa relación con diversas culturas prehistóricas dende o Mare Nostrum ata máis alá 
do Finisterrae, xurde a orixe bíblica de Noia. Noé e o seu fillo Jafet seguindo os mandatos divinos, “Sed fecundos, 
multiplícaos y llenad la Tierra”, poboaron unha rexión entre o Mar negro e a Península Ibérica. Tubal, fillo de Jafet, 
arribaría nalgún lugar de Portugal e unha filla súa chamada Noela, casada co seu irmán Galo, fundaría a vila de 
Noia, nun punto da Ría de Muros e Noia a altura da Barquiña. 
Esta orixe mítica deixa a súa pegada no escudo municipal, onde se destaca a Arca sobre as augas, cun corvo 
pousado e unha pomba que trae unhas follas de oliveira, anunciándolle a Noé o remate do Diluvio. 
Á realidade histórica elle menos doado atopar vestixios que precisen en que momento chegaron os primeiros  
seres humanos ó territorio que hoxe coñecemos como Noia. De acordo cos restos arqueolóxicos máis antigos 
encontrados ata a data, industrias líticas  do Achelense, sabemos que a ocupación  do territorio galego  tivo lugar 
nalgún momento anterior ó Paleolítico.  
A forma de vida destes antigos poboadores corresponderíase cunha densidade de poboación reducida, que de 
forma itinerante e estacional aproveitarían os recursos animais, vexetais e minerais dun territorio. Estas sociedades 
de cazadores-recolledores estarían compostas por varias familias distribuídas en bandas de non máis de 50 
individuos. Sole haber  unha diferenciación  do traballo por sexos e hai constancia de ritos e actividades sociais. 
O fin das glaciacións trae consigo a aparición dunha nova forma de vida na que as sociedades comezan a exercer 
un certo control sobre o  medio natural. O  proceso de Neolitización, consistente no paso dunha economía 
depredadora e recolledora a unha economía produtora, é un fenómeno histórico que en Galicia identificase co  
Megalitismo. A Cultura Megalítica  está definida dende o  punto de vista arqueolóxico, pola existencia de varios 
miles de  túmulos megalíticos ou mámoas diseminadas por toda a nosa xeografía, unha arquitectura funeraria para 
a  inhumación colectiva sita  cronoloxicamente entre o  3.500. e o  1.500 a.C. Estes serían os primeiros poboadores 
da península do Barbanza como testemuñan os restos arqueolóxicos da Anta de Argalo (tamén chamada Cova da 
Moura) e as Mámoas de Vilaverde.  
Os espolios, as tarefas do agro, a explotación forestal son a causa de que non queden moitos restos visibles destes 
enterramentos prehistóricos, que na súa orixe tiñan forma aproximada de casquete esférico cunha planta circular ou 
elíptica. Están compostas por unha estrutura circular que pode ser só de terra, pedras ou pedras e terra; en 
ocasións ten a base delimitada por un anel peristáltico. Con frecuencia  o  sedimento  do túmulo está cuberto por 
unha coiraza de pedras encaixadas entre si. Algunhas mámoas albergan no seu interior estruturas megalíticas, 
cámaras de grandes pedras de forma poligonal, que ocasionalmente dispoñen dun corredor de acceso, concepto de 
monumentalidade e enterramento colectivo. 
Outras en cambio, de pequenas dimensións non acollen ningún tipo de estrutura interior, o que parece indica-la 
perda da monumentalidade e do enterramento colectivo. Estas últimas serían tumbas individuais dunha cronoloxía 
máis avanzada que as anteriores. As dimensións van dende os escasos  metros de diámetro por un de alto, ata 
case corenta por dous de altura. 
O esforzo social e o  despregamento artístico desenvolvido nas tumbas e a deposición de obxectos valiosos no 
interior indícannos a existencia dunha sociedade organizada, con persoal especializado na construción con 
megalitos. A importancia concedida ós ritos funerarios ten un valor simbólico, posiblemente relixioso. 
Estas comunidades megalíticas son as responsables da primeira arquitectura monumental  do territorio setentrional 
e da expansión da agricultura e gandería, iniciada probablemente no Mesolítico. Establecen un certo tipo de 
asentamento e modifican de modo importante e permanente a paisaxe, humanízana  con tumbas ben visibles, 
canteiras, zonas deforestadas e redes de camiños vinculadas cos intercambios entre as distintas comunidades. 
Deixan en definitiva a pegada específica do humano, da cultura fronte a unha natureza que a partir de agora será 
sometida a pasos axigantados. 
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 No aspecto social percíbese unha maior xerarquización e unha maior tensión bélica entre os grupos. Os tradicionais 

enterramentos colectivos son substituídos por enterramentos en cistas individuais de pequenas dimensións sen 
túmulo, nas que era frecuente depositar xoias e armas que nos indican a importancia e desenvolvemento  do 
prestixio social e  do contexto guerreiro. 
O fin do megalitismo mestúrase co inicio do descubrimento dos metais, este feito reflíctese no achado aparecido na 
Anta de Argalo onde se atoparon restos dun vaso campaniforme.  
Na Idade do Bronce a procura de metais propicia as actividades mercantís entre diversos puntos da península, as 
minas de San Fins, preto de Noia, tal vez foran explotadas dende tempos prehistóricos. Os petroglifos son a 
manifestación artística máis característica desta época, o único exemplo noiés coñecido é o chamado petroglifo do 
monte San Lois, con forma de espiral. 
Durante a Idade  do Ferro desenvolveuse en Galicia a Cultura Castrexa (finais  do Bronce s. VII a. C), esta supón a 
aparición dun tipo específico de asentamento: o castro e por ende, os primeiros asentamentos verdadeiramente 
estables. Os asentamentos castrexos na península do Barbanza son abundantes. En Noia destacan: Castro 
Lampreeiro en Roo, San Lois en Boa,  Sobreviñas en Argalo e A Barquiña  en Barro; este último asentamento 
castrexo tal vez sexa a orixe primitiva de Noia. Todos eles pertencerían a tribo dos Supertamáricos. 
Qué factores inducen ás poboacións  do noroeste peninsular ó asentamento en recintos castrexos? 
Tradicionalmente faise responsable de este novo panorama cultural ó influxo de poboacións indoeuropeas que a 
comezos  do século IX a. C. fan a súa aparición na Península e que se identifican co mundo dos celtas. Estes 
grupos foráneos e minoritarios, faríanse co poder e fusionaríanse coa poboación autóctona. Ata a data o  rexistro 
arqueolóxico non revela ningunha pegada da invasión celta. 
Fronte á teoría invasionista, outros autores cren que a propia evolución das sociedades  do Bronce Final (agricultura 
estable máis desenvolvida, aparición dun novo instrumental de ferro que obriga a un modo de traballo máis 
especializado e estable, influencias fenicias que establecen lazos comerciais, ambiente social xerarquizado e 
belixerante que necesita recintos fortificados...) o que desencadearía o  xurdimento  do mundo castrexo. 
A cultura castrexa caracterízase dende o  punto de vista arquitectónico por un tipo peculiar de asentamento: o 
castro. Situados habitualmente na zona limítrofe entre os terreos aptos para a labranza e o  monte. O seu tamaño é 
moi variable, con planta circular e un perímetro defendido por murallas e valado, fosos, terrapléns... Ata a 
romanización, non existe planificación urbanística e no interior acumúlanse casas de planta redonda e elíptica. Os 
numerosos restos arqueolóxicos de vivendas castrexas contrasta cun rexistro case inexistente das súas necrópoles, 
formadas por urnas nas que se depositaban as cinzas dos defuntos. 
A cerámica e a metalurxia son de tipoloxía variada, e entre os metais preciosos, o  ouro  foi utilizado con notable 
abundancia.  
A economía castrexa descansa sobre unha base fundamentalmente agrícola de tipo cerealeiro e gandeiro (porcino, 
bovino, caprino...) cunha forma de produción familiar.  A recolección estacional  de froitos  xunto á pesca e o  
marisqueo completan a dieta. Hai que destaca-lo  predominio  de carballeiras fortemente humanizadas,  das que se 
obtería madeira e un importante aporte nutricional, as “landras”. 
A minería é outro piar da súa economía, e dela derívase unha notable actividade comercial entre os distintos 
poboados, e tamén a larga distancia, principalmente co sur da península. Utilízase a chamada “Vía da Prata” que 
unía Tartesos co  Duero e dende aquí a través  do Bierzo e o  Val  do Sil ou retomando a ruta costeira, arribar a 
Galicia. 
A sociedade castrexa caracterízase pola ausencia de estado, a cohesión social lógrase a través da coalición ou o  
enfrontamento entre poboados. Os galaicos son un pobo moi involucrado na actividade bélica e isto implica unha 
sociedade xerarquizada, baseada probablemente no arroxo e valor persoal, “ethos” guerreiro. Os seus 
asentamentos fortificados ademais de apoiar esta idea teñen un significado de prestixio e poder intercastral.  
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 En canto á relixión, Estrabón  relátanos que os galaicos realizaban sacrificios de animais e incluso prisioneiros, 
estes actos de culto relacionados con “Ares” e a existencia dos “Lares Viales”, coñecidos a través de fontes 
romanas, indícannos un tipo de relixión politeísta cunha certa correspondencia con outros panteóns  do mundo 
indoeuropeo. 
A romanización é un proceso de larga duración, a través do que os elementos indíxenas do mundo castrexo irán 
absorbendo progresivamente os elementos da cultura romana ata quedar integrados nela. Este proceso de 
aculturación ten lugar despois  do sometemento pola forza dos pobos galaicos por parte  do Imperio de Roma. A 
incorporación de Galicia ó Imperio Romano ocorre de forma tardía  e incompleta. Gallaecia, é un topónimo romano 
que designa a provincia  máis occidental de Hispania. O  propio Augusto chega ata Gallaecia para por punto final ás 
operacións militares de conquista que rematan no ano 19 a. C. 
Baixo o dominio de Roma as terras de Noia quedaron na circunscrición  do Convento Lucense e percorridas pola 
Vía XX “Per Loca Marítima”, que atravesaba a liña de costa dende Braga a Brigantium e Lugo. Segundo a 
testemuña  dos historiadores romanos Pomponio Mela, Caio Plinio, Claudio Ptolomeo e o Itinerario de Antonino é 
posible que o oppidum Noega, importante núcleo de poboación herdeiro dos poboadores castrexos romanizados 
sexa a orixe do actual asentamento de Noia. A denominada calzada de Balbargos pode ser un resto desta 
importante vía romana. 
Os intereses básicos de Roma en Galicia foron a explotación das riquezas mineiras, o  mantemento da “Pax 
Romana” dentro dos límites  do Imperio e o  abastecemento de soldadesca para as súas lexións. Para lograr estes 
tres obxectivos prodúcese unha organización territorial a través dunha densa rede viaria, que comunica as 
explotacións mineiras co resto do Imperio. Ó longo destas calzadas situábanse mansións para o abastecemento e 
asueto dos viaxeiros. Segundo algúns autores, a  mansión “Ad dúos Pontes” da mencionada Vía XX “Per Loca 
Marítima”, poderíase corresponder co núcleo de Noia. Outras construcións relacionadas coas vías romanas son as 
pontes, moitas das pontes medievais que hoxe se conservan solen ter unha orixe romana, como pode selo caso da 
Ponte Grande de Noia e a Ponte do Traba. Á época romana pertence tamén a estela funeraria da Barquiña. 
A romanización de Gallaecia caracterízase basicamente polo sincretismo das dúas culturas, as populi, comunidades 
indíxenas mantéñense nunha sociedade galaico-romana que continúa habitando os castros, practicando o mesmo 
tipo de agricultura, na mesma paisaxe... mentres se implanta unha administración de base conventual, imponse 
progresivamente o  latín, concédese o  ius Latii e novos deuses amplían o  panteón galaico... Segundo Tranoe, 
habería que falar “dunha converxencia entre o  dinamismo local e as contribucións exteriores”.  
A chegada dos pobos xermánicos no ano 409, pon fin ó mundo romano e á súa estrutura político administrativa. 
Noia estará integrada na parroquia de Postmarcos pertencente á Sede Episcopal de Iria, do Reino Suevo de Galicia 
(411-585), do que a penas se conservan referencias documentais. 
Despois dun escuro período de predominio visigótico sobre Galicia e trala invasión musulmana, que a penas deixa 
ningún rexistro, iníciase unha etapa de repoboación  do territorio, durante os séculos IX e X, na que se poñen as 
bases do que pode considerarse un réxime señorial e unha  sociedade feudal. Estas bases estarían asentadas 
sobre as villae galaico-romanas, sistema de explotación agrícola, practicado fundamentalmente en época 
baixorromana, que xunto cun maior desenvolvemento das cidades e a aparición  do cristianismo, modifican 
substancialmente a paisaxe histórica de Galicia. 
Cara o  ano 813, prodúcese un dos feitos máis relevantes  do medievo galego, e de maior importancia futura: a 
“invención”  do corpo  do apóstolo Santiago o  Maior. Un eremita chamado Pelayo, descubre os restos dun pequeno 
edículo, avisa a Teodomiro, Bispo de Iria Flavia e este “encontra” o  sepulcro de Santiago xunto cos dos seus 
discípulos. A noticia propágase velozmente pola cristiandade e comezan as peregrinacións. A partir  do s. IX a 
peregrinación queda marcada co  nome  do Apóstolo Santiago. 
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 Son moitos os camiños que conducen a Santiago de Compostela: o  Camiño Francés, o  Camiño  do Norte tamén 

coñecido como Ruta Cantábrica, a Vía da Prata, o  Camiño Portugués, a Ruta Marítima ou Camiño Inglés... 
Dende o  século X un gran número de peregrinos camiñaban a través de Europa no camiño a Santiago de 
Compostela. Os que procedían de Irlanda e Gales chegaban en barco ata o sudoeste de Inglaterra, para dirixirse 
dende alí, cruzando unha estreita franxa de terra, a  Mont St. Michael, onde tras visita-lo  sepulcro de San Miguel 
embarcaban nos navíos que posuían licenza especial para transportar peregrinos, uns dirección a Bretaña, e  
outros a España por vía marítima. 
A utilización dos peregrinos da vía marítima xustifícase por que era unha ruta máis rápida e económica que a dos 
longos camiños de terra, inda que non estaba exenta de perigos polo risco de naufraxios e ataques dos piratas, que 
nesas épocas proliferaban polas rutas comerciais. Eran varios os portos españois, A Coruña, Ferrol, Neda, Muros, 
Noia, Fisterra... que recibían a visita de navíos ingleses, islandeses, daneses, noruegueses, franceses, que 
cargados de peregrinos marcaban a ruta marítima a Santiago. As noticias destas chegadas remóntanse ó século XI. 
Ademais de porto de entrada de peregrinos, Noia era paso de peregrinos en sentido contrario, continuación do 
Camiño Francés cara a Fisterra, aproveitando en parte a mencionada Vía XX “Per Loca Marítima”, e tamén escala 
doutro tipo de  “peregrinos”. Os Cruzados, nas súas viaxes ós Santos Lugares detíñanse neste porto para 
aprovisionarse e refuxiarse en caso de temporal. Noia convértese no porto do Apóstolo e xurde unha intensa 
actividade comercial. 
Despois do descubrimento de sartego do apóstolo, a seguinte data determinante da historia de Noia terá lugar en 
1107 cando a Raíña Dona Urraca faga unha doazón á Igrexa Compostelá quedando a comarca de Noia e a súa 
xurisdición sometida a Mitra Compostelá, verdadeiro poder feudal, que exercerá un estrito control e unha durísima 
presión tributaria. Os veciños deberán satisfacer numerosos e aldraxantes servizos e sen o seu permiso ningún 
nobre poderá levantar castelos ou fortalezas. Estes privilexios provocarán continuas rivalidades cos nobres e 
enfrontamentos coa autoridade real.  
Do ano 1135  consta a orixe documental do Mosteiro de S. Xusto de Toxosoutos, cun fermoso claustro románico 
(Pazo da Pena do Ouro), fundado polos cabaleiros Froila Alonso e Pedro Muñiz de Carnota, co permiso do 
Arcebispo Xelmírez. Chegou a ser un dos máis importantes de Galicia mercé ós privilexios que lle concedeu o Rei 
Alfonso VII (non sen antes pedirlle permiso ó todopoderoso Diego Xelmírez) eximindos dos tributos e obrigas ó que 
estaban sometidos as demais terras da Mitra Compostelá. 
A orixe da vila de Noia está intimamente ligada á Carta Puebla do ano 1168 pola que o Rei Fernando II lle concede 
a Mitra Compostelá permiso para edificar un novo burgo e peirao, Totum Bonum, ás marxes do río Tambre. Froito 
deste século XII son as igrexas románicas de Santa Cristina, Santa Mariña de Obre, Santa María de Argalo e 
Santa María de Roo. 
A vila de Noia nace como o resultado dunha estratexia económica dos poderes real e arcebispal. No medio dunhas 
tensas relacións e un difícil equilibrio de poderes, a poboación noiesa será presa durante séculos das avaricias e 
necesidades económicas da Coroa, da Mitra e dos señores feudais. 
A mediados do século XIII o arcebispo Xoán Arias a través dun novo privilexio especifica as competencias da Mitra 
sobre a vila de Noia: administración de xustiza, recibir rendas e tributos por medio dos mordomos do arcebispo, 
prestacións militares, mantemento da orden pública, nomeamento de oficiais e axentes da autoridade señorial, 
defensa da vila, elección da administración municipal... foros que se manterán toda a Baixa Idade Media Noia, agás 
nun breve período de administración real, cando no ano 1267 o rei Alfonso X o Sabio, cobizoso das enormes rendas 
do arcebispado, integra o Real Señorío da Cidade e Terra de Santiago á xurisdición da Coroa. Anos máis tarde o 
seu fillo Sancho IV e definitivamente Fernando IV, no ano 1311, devolveríalle os privilexios ó Señorío de Santiago. 
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 A crecente inestabilidade do século XIV, mantén enquistadas as liortas entre a Coroa e a Mitra mentres señores 
feudais e burgueses esperan a súa oportunidade. Cando no ano 1319 o arcebispo Berenguel de Landoira se vai 
facer cargo do seu asento catedralicio, os burgueses de Santiago ávidos dunha maior autonomía, préndeno na 
catedral e logo bótano da cidade. Aldraxado busca refuxio no Castelo do Tapal de Noia, tamén chamado dos 
Churruchaos. Como sinal de agradecemento o  prelado obtén do rei Alfonso XI un Real Privilexio polo que no 
espacio de 6 anos se exime de tributos a vila para poder construí-la muralla de protección. 
Tras un  intento de entendemento en Tordesillas, o arcebispo refuxiase no Castelo da Rocha e convoca un novo 
encontro que se salda coa execución dos representantes de Santiago e incluso do seu mordomo Alonso Suárez de 
Deza, que meses antes lle buscara acubillo no Castelo do Tapal. Días máis tarde Berenguel de Landoira entra en 
Santiago acompañado de representantes da vila de Noia e ordena fortifica-la catedral. Trala morte do arcebispo en 
1342 o seu vasalo Roi Soga de Lodeira será aforcado na Praza do Tapal, polos Churruchaos como vinganza polo 
asasinato do seu parente Alonso Suárez de Deza.  
As loitas  dinásticas entre Pedro I (fillo lexítimo de Alfonso XI) e o seu irmán  Henrique, Conde de Trastamara, non 
esquecerán Noia. No decurso destas o  cabaleiro Fernán Perez Churruchao asasina ó arcebispo de Compostela, 
Suero Gómez de Toledo, ás portas da catedral, nun novo episodio de vinganza polos acontecementos do Castelo 
da Rocha. 
O Duque de Lancaster (casado con Constancia, filla de Pedro I) continuará o conflito dinástico dos petristas. No ano 
1386 unha poderosa escuadra mandada polo Duque de Lancaster apoderarase da Coruña e Santiago  pero 
fracasará no intento de toma-la vila de Noia mercé a muralla construída en tempos do arcebispo Berenguel de 
Landoira. A paz acádase polo tratado de Baiona en 1388 no que se pacta o matrimonio de Catalina (filla de 
Constancia) con Henrique, herdeiro o trono de Castela. Xurde así o título de príncipe de Asturias, empregado polos 
herdeiros da Coroa española. 
Nas terras de Noia novas familias nobiliarias loitaran polo poder feudal, aproveitando os favores dos gobernantes 
trastamaristas: ós traba e Churruchaos sucederanlle os Andrade, Soutomaior, Osorio, Pimentel, Monterrei, 
Moscoso... que rivalizarán polo control da vila ás costas da Mitra. 
Neste convulso período gótico xurdirán na vila a Igrexa de Santa María A Nova, a Igrexa parroquial de San 
Martiño, e diversas casas e pazos de trazas oxivais: Pazo Dacosta, Casa da Xouba, Pazo do Bispo, Casa do 
Rosa, Pazo de Varela-Radio, Pazo da Pena do Ouro... moitos deles con soportais oxivais, propios dun ambiente 
urbano, que outorgaban a vila unha fisionomía gótica e señorial reflexo do dinamismo da Noia medieval, cun 
crecemento demográfico e urbanístico constante dende a súa fundación histórica no ano 1168, mercé a concesión 
da “Carta Puebla” de  Fernando II, pola que se posibilitaba a creación do novo burgo e porto Totum Bonum nun 
emprazamento estratéxico para o desenvolvemento dunha gran actividade mercantil e industrial. Froito desta 
intensa actividade comercial e artesanal xorden as organizacións gremiais que regulan a actividade dos diferentes 
traballos profesionais. A importancia destas asociacións de traballadores na vila de Noia vese reflectida nas máis de 
500 laudas sepulcrais do cemiterio de Santa María a Nova con inscricións que iluminan o pasado glorioso da 
Baixa Idade Media Noiesa. Laudas con gravados relacionados cos oficios, onde os vellos artesáns deixaron 
constancia da súa profesión na vez do seu nome; amais doutros signos crípticos de difícil interpretación. Un fondo 
documental sen comparación de: laudas con marcas gremiais, heráldicas, antropomorfas, con marcas profesionais 
e laudas mixtas. A importancia gremial tamén se reflicte na memoria de rúas con nomes de actividades comerciais 
e mercantís desenvolvidas na vila: Concheiros, Lagares, Pelamios, Besteiros, Mazacáñamos... A relación de 
Noia coa ruta Xacobea reflíctese na existencia de tres hospitais medievais de trazas góticas:  Hospital do Espírito 
Santo de afora, Hospital de San Lázaro e o Hospital de Adentro. Tres son tamén as pontes que no medievo 
acadan un aspecto parecido ó actual, inda que a súa orixe e anterior: Pontenafonso, Ponte do Campo (Ponte 
Grande) e a Ponte do Traba,  todas elas con arcos apuntados góticos. 
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 A conspiración contra a Mitra Compostelá por parte dos burgueses de Santiago, os procuradores das vilas de 
Muros e Noia apoiados polo Conde de Trastamara e Rodrigo Ianes Moscoso faise realidade co Manifesto de 
Antealtares. Nestes momentos Noia vai a estar sometida a unha triple presión: a clase nobiliaria laica, o arcebispo 
de Santiago e o Rei de Castela Henrique IV. Nun primeiro intre a alta nobreza representada polos moscoso, Osorio 
e Soutomaior, apoiarán a Noia, negándose a ser leais o arcebispo como mandaba o Rei, pero o cambio de parecer 
do novo Pertigueiro Maior da catedral o señor Bernal Ianes de Moscoso, o asasinato do Conde de Trastámara e a 
sanción de  Henrique IV a vila pola súa rebeldía, desbaratan a resistencia contra a Mitra e o arcebispo Alonso 
Fonseca I consigue facerse co apoio da nobreza e Noia seguirá sometida ó Señorío da Terra de Santiago. 
O novo arcebispo Alonso de Fonseca II temeroso do poder nobiliario da un golpe de autoridade sobre o territorio, 
recuperando numerosas fortalezas en poder dos nobres e retíralle o posto de pertigueiro a Bernal Ianes de 
Moscoso, señor de Altamira. O aldraxe sairalle caro o arcebispo de Santiago que será detido no seu Castelo do 
Tapal polas tropas do señor de Altamira e preso durante dous anos  no Castelo dos Moscoso en Vimianzo (co 
beneplácito de Henrique IV). 
Esta situación de opresión e abusos desembocara nas Revoltas Irmandiñas que contaran coa unión das vilas, 
masas campesiñas e incluso coa Coroa de Castela receosa do poder dos nobres. En contra estaban as grandes 
familias nobiliarias galegas e os  bispados. Noia será un dos focos da rebelión irmandiña que loitara en contra do 
abusivo poder da Mitra, dos Moscoso e Soutomaior. Os Irmandiños derrubaran máis de 130 castelos da Mitra  e da 
nobreza. O foco irmandiño de Noia formado por burgueses, labregos e mariñeiros destruíron as Torres de Outes e 
Peñafiel e o Castelo do Tapal. A ofensiva nobiliaria non se fará agardar; a ausencia dun exercito irmandiño 
organizado, as disensións na masa campesiña e a ausencia dunha alternativa ó poder feudal, fará que a nobreza 
galega saia vitoriosa do enfrontamento. A burguesía, os campesiños e os mariñeiros de Noia verán aniquilados os 
sonos de liberdade e autonomía municipal. 
Coa morte de Henrique IV, desátase outra Guerra Civil entre os partidarios de Isabel e os de Xoana a Beltranexa. 
Momento propicio para as loitas de poder entre o poder nobiliario  e a Mitra Compostelá, e Noia volta a selo seu 
escenario: o Conde de Monterrei apodérase da vila, pero por orde do Rei Fernando o Católico Noia é devolta ó 
prelado de Santiago que continúa a súa política de abusos e imposicións, provocando as queixas dos veciños ós 
Reis Católicos. Queixas que son atendidas cunha esperanzadora viaxe a Galicia; a súa concepción do  poder pasa 
polo centralismo absolutista e centralista do Estado en detrimento do poder feudal de nobres e prelados. O 
feudalismo medieval e substituído por unha monarquía autoritaria. Para calmar calquera ansia díscola a súa 
monarquía absolutista utilizaran, entre outras, o poder dun tranquilizante e poderoso exército estatal. A nova 
monarquía manterá o dominio da Mitra Compostelá sobre Noia pero freará o poder dos nobres e prelados. Os 
señores feudais terán que entrega-las súas fortalezas e a Xunta do Reino de Galicia e a Real audiencia 
converteranse nos principais órganos de administración e xustiza.  
Noia entra na Idade Moderna ollando un horizonte máis favorable cun forte crecemento económico, a revitalización 
dos gremios e nun período de expansión demográfica (cuns dous mil habitantes, por riba dela só se atopaban en 
Galicia, Pontevedra, Ourense, Vigo Baiona, Tui, Betanzos, Redondela e A Coruña).  Centro dunha comarca de 
crecente actividade comercial resultado dunha conxuntura de paz e seguridade que xurdiu en todo o territorio 
galego trala consolidación da monarquía absoluta inaugurada polos Reis Católicos. Na súa política de expansión 
atlántica mariñeiros da vila de Noia serán participes dos novos descubrimentos: Lorenzo de Armada e Xoán de Noia 
nas viaxes colombinas, Antón de Noia con Magallanes e Sebastián Docampo explorará a illa de Cuba. A esta época 
pertence a igrexa renacentista de San Francisco, cun fermoso claustro clasicista. 
 

42 
 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
xe

og
rá

fic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 N

oi
a 

  



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 
 

 Trala pasaxeira prosperidade do reinado de Carlos I, o seu fillo Felipe II pelexa contra as bancarrotas do Estado e o 
esmorecemento dun imperio cheo de débedas, por mor destas débedas, Felipe II vende a vila de Noia o mercador 
xenovés Baltasar de Lomelin en 1585. Medio milenio de perseverante sometemento á Mitra parece esvaecerse nas 
mans dun usureiro xenovés. Dentro desta paréntese da historia de Noia o corsario Drake ataca a cidade da Coruña 
no ano 1589, en represalia das expedicións da Armada Invencible, ante estas novas o desacougo cérnese sobre a 
vila que en pé de guerra comeza os preparativos para a defensa das  súas murallas. Inda que o temido ataque da 
escuadra inglesa non se produce, Noia e consciente da súa indefensión. Tras medio século de decadencia 
xenovesa, a independencia noiesa da Mitra Compostelá remata cando en 1636 Felipe IV restitúe á igrexa de 
Santiago a cobizada vila.  
Co reformismo borbónico, os gobernos locais xogan un papel moi secundario, presa do centralismo político 
absolutista e administrativo. A pesares da crise de principios do XVIII, o balance desta centuria suporá un forte 
crecemento demográfico e económico por mor dun maior aproveitamento agrícola, a inclusión dos novos cultivos 
americanos e o remate dos conflitos militares o que propicia un gran desenvolvemento dos portos e a intensificación 
das relacións comercias e industriais derivadas das actividades pesqueiras. As pequenas vilas mariñeiras adquiren 
unha morfoloxía urbana, con maior importancia económica, constrúense novos portos e o numero de traballadores 
vinculados co mar multiplícase. No terreo artístico sobresaen as figuras de Felipe de Castro e Xosé Ferreiro, dous 
grandes escultores galegos. A esta época barroca pertencen as igrexas de Santa María de Argalo  e Santa 
Cristina de Barro, a capela de San Bernaldo. Na arquitectura civil destacan o Pazo de Bergondo, a Casa do 
Traba, a casa Malvar  e o edificio do Xulgado. 
As novas relacións comerciais propiciarán a chegada dos comerciantes cataláns e das súas factorías salgadeiras 
que con bases económicas capitalistas derrubarán o sistema socioeconómico feudal (propio do Antigo Réxime con 
métodos tradicionais e precapitalistas dirixido polas clases dominantes). Movidos polo seu espírito industrial e pola 
necesidade de abastece-lo mercado do mediterráneo, os cataláns aportarán novas técnicas de salgado para a 
sardiña, artes pesqueiras de maior poder de extracción, estrutura empresarial mais avanzada,  nova industria orixe 
das modernas conserveiras, apertura de novos mercados, relacións económicas baixo criterios capitalistas e o 
desenvolvemento dun activo comercio entre Galicia e Cataluña.  
A estrutura tradicional da industria autóctona non pode competir cos cataláns e os mariñeiros galegos pasan a ser 
asalariados dependentes da especulación catalana. Víctimas da súa cobiza, intentan establece-las factorías fora da 
vila de Noia, para librarse dos impostos municipais, isto determinaría o rexeite violento contra os empresarios. O 
derrube das fábricas salgadeiras de Boa e o principio do fin da presenza catalana nas Rías Baixas.  
A Idade Contemporánea significará para Noia a ruptura co período do reformismo borbónico que durante máis dun 
século controlou a vila. Cunha monarquía católica fortemente centralizada o clero e a nobreza mantivéronse como 
núcleos dominantes mentres que unha burguesía artesanal e mercantil en decadencia busca solucións fora, o 
século XIX supón o inicio da emigración a Ultramar. 
No decurso da Guerra da Independencia, trala Batalla de Elviña e a ocupación de Santiago o exército francés 
incendiou Noia e unha parte do pobo comezou a loitar contra as tropas francesas nas inmediacións do Convento de 
San Francisco. Coa derrota de Pontesampaio os franceses retiráronse definitivamente de Galicia. Nas resolucións 
saídas das Cortes de Cádiz os señoríos civís e eclesiásticos serían abolidos o que significará para Noia a 
independencia definitiva da Mitra Compostelá tras máis de dez séculos de extorsión.  
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 En 1835 a desamortización disolvía a orde franciscana do convento de San Francisco, dez anos despois da 
exclaustración dos frades producíase a revolución galega de 1846 contra a política ditatorial do xeneral Narváez, co 
comandante Solís á fronte do levantamento militar. En Noia constituíuse una xunta local revolucionaria de clara 
ideoloxía ilustrada en tanto que o exército de Narváez tomaba posicións en Galicia e días máis tarde as tropas de 
Solís son derrotadas e o comandante é fusilado en Carral. Mentres se producían estes acontecementos, na 
comarca de Noia comezou a consolidarse unha revolución industrial, e ademais das factorías de salgaduras 
catalanas xeneralízase a industria dos curtidos instalados na vila de Noia, Obre, San Bernardo, Ponte de Traba e 
Santa Cristina de Barro. Ademais das factorías de salgadura e as fábricas de curtido existían na vila almacéns, 
talleres de zapateiros, canteiros, carpinteiros, muiñeiros... 
En relación con este comercio local  e as súas necesidades xurde unha rede de transportes pola península do 
Barbanza, acométese a reforma do Camiño Real de Noia a Santiago, e instálase a iluminación publica que a partir 
do século XX funcionará con lámpadas eléctricas mediante a enerxía procedente da caída do Río Xallas. Este 
desenvolvemento tecnolóxico acompáñase co crecemento da poboación, que é continuado e  equilibrado ó longo 
do século XIX. A finais da centuria prodúcese o esmorecemento das posesións de ultramar, as 
últimas guerras coloniais en Filipinas e Cuba levan ó combate a veciños de Noia, entre eles 
a Luis Cadarso, comandante do cruceiro "Reina María Cristina", afundido na Batalla de 
Cavite polos acoirazados norteamericanos. 
Despois da época caciquil de Alfonso XII que consolidaba o constitucionalismo, a estrutura política do sistema 
liberal e a estabilidade política, o século XX noiés comeza de novo de maneira violenta envolto en axitadas loitas 
agrarias: un motín contra o arrendatario de consumos, por mor do incremento dos prezos, remataría de maneira 
tráxica froito da represión da Garda Civil. Acontecementos semellantes reproducíanse seis anos máis tarde en 
Porto do Son. 
Estes episodios sanguentos xeneralizados no reinado de Alfonso XIII provocarían o golpe de estado de Primo de 
Rivera e as súas consecuencias deixaríanse sentir no concello de Noia con cambios na política municipal. A esta 
época de estética modernista pertencen o Coliseo Noela, e a  Casa Labarta. Cabe salienta-la Central do Tambre, 
obra de Antonio Palacios, creador da chamada arquitectura galeguista. De trazas racionalistas son a Casa Lozano, 
a Droguería Baltar e o edificio do Banco da Coruña. 
Coa caída da ditadura de Primo de Rivera comezan os síntomas dunhas acusadas rivalidades políticas que se 
enfrontarán nas transcendentais  eleccións municipais de 1931, celebradas nun clima de propaganda revolucionaria 
e crecente actividade das organizacións obreiras o partido da Unión Monárquica Nacional faise co goberno 
municipal mentres que a vitoria republicana na meirande parte das capitais e cidades máis importantes do estado 
vai supoñer un cambio radical na política nacional durante os vindeiros cinco anos. Días máis tarde proclamábase a 
República e Alfonso XIII partía cara o desterro. 
A chegada da II República significou para Noia o xurdimento dun período de liberdades e a aparición no panorama 
político de dous novos dirixentes municipais Xermán Vidal Barreiro e Severino Iglesias Siso. Os cinco anos de vida 
deste réxime serian intensos: xurdiron as organizacións obreiras, creáronse asociacións políticas de diferente 
ideoloxía e sentáronse as bases para a construción dun prometedor futuro. Malia os esforzos realizados nos últimos 
anos a confrontación partidista foi de tal magnitude, que as consecuencias serían insospeitadas. Despois da 
contundente vitoria do fronte popular nas eleccións lexislativas de febreiro do 36, a falanxe noiesa nun clima de 
crecente radicalización comezou a desenvolver unha estratexia de provocación tendente a desprestixiar as novas 
autoridades locais e a crear na vila un clima de hostilidade contra o goberno frontepopulista.  
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O Golpe de Estado dunha parte do exército o 18 de xullo do 36 deixaría unha profunda pegada na comarca de 
Noia, durante unha semana as forzas republicanas do concello comandadas polo Capitán Francisco Marín Moya e 
os obreiros cenetistas de San Finx, manteñen a causa republicana ata que o 26 de xullo a vila e bombardeada por 
un hidroavión que desbarata a resistencia. Despois do triunfo dos rebeldes Nacionais, a represión da Falanxe local 
e outros sectores da burguesía identificados coa conspiración militar, sería feroz: varios cidadáns de Noia e 
Lousame pagarían coas propias vidas o seu compromiso coa ideoloxía republicana. A ditadura franquista mergullou 
o país na penumbra e no desacougo durante catro tristes décadas: represión, terror, racionamento, censura, atraso 
cultural e económico...  
Na segunda metade do século constrúese a Casa do Concello e a Praza de abastos, de tendencia historicista, e 
tamén o edificio da Caixa de Aforros de feitura organicista. Nos derradeiros anos da ditadura destaca o nacemento 
do grupo teatral Candea da man de Xosé Agrelo Hermo, símbolo da resistencia cultural antifranquista. O xogo 
político democrático volveu a Noia nas eleccións do ano 79. Dos distintos gobernos locais sobresae a figura do 
poeta Antón Avilés de Taramancos, moi vencellado coa cultura de Noia e “instigador” da recuperación da súa 
memoria histórica. A Real Academia Galega declarou o Día das Letras Galegas do ano 2003 na súa lembranza. 

 

CONFORTO: 
 

Que a terra me conforte, 
a terra fresca 

onde meus pais lavraron, 
e sinta o seu lentor 

e sinta a saiba 
subir polas raíces até o corpo 

dos grandes castiñeiros. 
Só por sentir as rulas 

pousar-se levemente na saudade. 
 

ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS. 
 “EN-PSALMOS PARA ESCORRENTAR A BESTA” 
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2.4.O MEDIO E OS SEUS HABITANTES. 

 

2.4.1. DEMOGRAFÍA. 

2.4.1.1. DISTRIBUCIÓN E ASENTAMENTO DA POBOACIÓN1.- 

Nas marxes procuro o son da illa 
agora que os cantos nacen febles 

e tinguen con acento esquivo as nosas casas. 
Unicamente nas marxes habitan os precisos, 
os  cómplices fieis nos propios holocaustos. 
Eles, que coñecen a agonía das varandas, 

o imposible equilibrio dos negados, 
teñen, nestes días falsos do triunfo, 

o son anovador da miña casa, 
o certeiro paso dos vencidos. 

 
De “DAS ULTIMAS MAREAS”.  ANA ROMANÍ (NOIA, 1962) 

Ó igual que o  resto de Galicia e da provincia coruñesa a poboación da comarca de Noia, encóntrase moi dispersa 
en asentamentos de variado tamaño, dende a pequena aldea ou vivenda illada, ata o núcleo urbano de Noia que 
supera os 8.000 habitantes. 
Un importante factor demográfico da provincia constitúeo a extremada dispersión da poboación agrícola, imposta 
polo accidentado medio xeográfico, como indispensable premisa para unha explotación racional do solo. As 
vivendas da poboación rural atópanse ciscadas polas herdanzas, estando ás veces situadas a considerable 
distancia da Igrexa, único nexo aglutinante fronte a esta disgregación dos habitantes. 
O minifundio é a primeira e directa consecuencia desta diseminación da poboación, inda que na atomización da 
propiedade agrícola interveñan outras causas, das que a primordial é que Galicia alcanzara unha maior densidade 
de habitantes, con séculos de anterioridade a outras rexións, por ser das primeiras rescatadas na empresa da 
Reconquista e pola maior feracidade do solo. O asentamento da poboación no medio rural é de tradición e 
características seculares, coas variacións impostas pola creación de novas vías de comunicación, que determinaron 
o  incremento e a aparición de novos conxuntos de edificacións que xurdiron desenvolvéndose en torno a unha 
estación de ferrocarril ou ó amparo dun cruce estratéxico de estradas. Sen embargo, actualmente, o avance dos 
medios de comunicación e a evolución social contribuíron a que esta estrutura tenda a ser máis uniforme, 
suavizándose dalgunha maneira as drásticas diferenzas que ata fai poucos anos existían entre o  medio rural e o  
urbano. 
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1 BIBLIOGRAFÍA: GARCÍA VIDAL, P. “O territorio onde vivimos”: VV.AA. Noia. Ribeiras de mar enxoito. Sociedade Liceo Noia. Ed. Deputación provincial. A Coruña. (pp. 21-27) 
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A aldea  constitúe a célula básica  do poboamento, unha entidade singular de poboación constituída por unha 
agrupación de casas de poboación agrícola ou mariñeira, en torno a un mesmo tipo de cultivo, enclavada nun 
pequeno val ou nunha ladeira de escaso declive, instalada orixinariamente, as máis das veces, por unha escritura 
foral. 
Por lugar enténdese a agrupación de parte de edificios dunha aldea, inda que na actualidade tende a identificarse 
lugar con aldea. Tamén se coñece como lugar a entidade singular formada por un só edificio. 
As parroquias, entidades colectivas, apareceron ó longo dos séculos V e VI como entidades independentes da 
diocese, sendo asociacións rurais con terras e bens propios. Durante a Idade Media deixaron de ser meras 
demarcacións eclesiásticas para converterse en divisións administrativas do municipio, robustecidas pola Igrexa 
que lles deu, anticipándose ó Estado, un rexistro  do estado civil nos libros parroquiais e un vínculo espiritual co  
padroado dun santo titular. 
As parroquias foron a base da organización administrativa local, e en Galicia sigue tendo unha personalidade moi 
acusada, resistíndose á acción municipal e conservando, pese a ela e ás consecuencias da centralización 
burocrática, a súa propia maneira de ser. A súa importancia é de tal magnitude que o  Estado da Autonomía de 
Galicia fala de recoñecemento da personalidade xurídica das parroquias (artigo 40.3 da Lei Orgánica 1/1981).  
A articulación territorial segue tendo á parroquia como elemento fundamental, sobre todo no ámbito rural. Fronte ó 
papel que hoxe xogan as vilas e as capitais municipais como elementos de cohesión e articulación do territorio, pola 
mellora dos medios de comunicación, ata non hai moitos anos as parroquias eran o marco esencial de relación. 
Hoxe en día seguen a ser un signo de identidade e de pertenza a unha comunidade  para os habitantes do rural. 
Constitúe ademais, un elemento de análise de inapreciable valor ó permitir realizar determinadas matizacións de 
detalle que a escala municipal habitualmente oculta. 
Os 14.876 habitantes que no ano 2011 residen nos 37,2 Km² do concello de Noia, distribúense de forma irregular no 
espacio das catro parroquias costeiras: Santa Cristina de Barro, San Martiño de Noia, Santa Mariña do Obre e San 
Pedro de Boa, e nas dúas das terras de val: Santa María de Roo e Santa María de Argalo. 

NOIA 
Entidades de poboación Ano 2011 

Entidades colectivas 5 

Entidades singulares 106 
Núcleos de poboación 76 
Diseminados 30 

Fonte:  IGE 

O territorio Noiés articúlase sobre unhas formas de relevo moi dinámicas onde a ocupación humana trata sempre de 
elixi-los emprazamentos máis favorables. As zonas de menor elevación, pequenos outeiros, chaira costeira  e a 
ladeira media-baixa do val fluvial son os lugares onde a presenza humana é máis notable. As zonas altas, por riba 
da curva de nivel de 150 metros, son claramente rexeitadas para vivir e, soamente nos vales máis abrigados ten 
lugar a ocupación humana.  
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DENSIDADE E NÚMERO DE ENTIDADES DE POBOACIÓN POR PARROQUIAS. 

ANO 2011 SUPERFICIE 
(Km2) 

Nº ENTIDADES DENSIDADE 
(Nº ENT./Km2) 

CONCELLO DE NOIA 37,2 106 2,85 

ARGALO 5,5 17 3,1 

BARRO 9,9 44 4,44 

BOA 2,5 12 4,8 

NOIA 1,4 1 0,7 

OBRE 1,6 14 8,75 

ROO 16,3 18 1,1 

Fonte:  Elaboración propia 

 

 
No territorio que comprende a Ría de Muros e Noia, a poboación aséntase nunha estreita franxa litoral, 
obrigada polas duras condicións de habitabilidade que impoñen as alturas dos macizos circundantes. Isto da 
lugar a uns fortes desequilibrios espaciais entre áreas de forte concentración humana e áreas de acusado 
despoboamento. As zonas de poboamento sitúanse no arco costeiro entre a desembocadura do Tambre e a 
punta de Testal. Pola contra, a zona despoboada correspondese co interior das parroquias de Santa María 
de Roo e de San Pedro de Boa, situada nas ladeiras pendentes do monte San Lois. 
A preferencia sobre os espazos costeiros máis chans e a estreiteza da chaira costeira de Noia, ocasiona 
unha notable densidade e concentración de poboación cando esta plataforma costeira se ensancha: os 
tramos costeiros dos seos da Barquiña e Barro, xunto co grande seo de Noia, presentan as maiores 
densidades de poboamento municipal. Hoxe en día esta liña costeira do fondo da ría forma un continuo 
urbano habitado, que vai dende ó núcleo da Barquiña, Barro, ata unirse co espazo propiamente urbano da 
Carcasía e Calvario nos lindes da vila de Noia. Pasada a Ponte de Noia, os núcleos do Campo das Rodas, 
Bergondo ou A Chaínza, prolongan os asentamentos polo bordo costeiro do Obre ata as proximidades de 
Testal. 
Trala Punta de Testal, o monte San Lois imponse ós asentamentos. A aldea de Taramancos e o referente de 
ocupación no primeiro tramo de costa.  Mentres que en Boa, onde a chaira costeira gaña en anchura, unha 
sucesión de pequenos núcleos ocupan o extremo occidental da parroquia, ocupación que se continúa polo 
territorio do concello de Porto do Son. 
Os vales dos ríos son vías naturais de penetración da ocupación humana cara a montaña, as aldeas 
aséntanse na ladeira do val buscando a localización idónea para obter unhas mellores terras para cultivo ou 
unha maior insolación. Ó abrigo do Monte San Lois, dispóñense na parte alta do val de Argalo, as aldeas de 
Balbargos, Veiro, Becollo, Figueira ou Vilaboa. Na parte baixa: Devesa, Piñeiro, xunto coa capital parroquial. 
Na outra marxe do río Vilaboa: Bergondo, Entrerríos, Torno ou A Baia; e en cotas máis altas cara o interior, o 
Canabal, Senlleiro e Fermoso. 
No val do Lobo aséntanse San Breixo, Argote, Sueiro e Mosteiro, coa Ponte de San Francisco, lugar de paso 
obrigado na antigüidade para achegarse á vila de Noia dende o sur. Na marxe oposta do rego Tállara 
sitúanse O Páramo, Sobreviñas e  Pena do Ouro. 
En torno ó Traba, que da forma á vila de Noia, sitúanse antes O Couto, Toxeira, Cruceiro do Río, Xei, 
Dorriña, e augas máis arriba, A Fíalla, Alvariza, ou Sampaio. 
No límite setentrional do municipio na marxe esquerda do val do Tambre, as aldeas da parroquia de Santa 
María de Roo espállanse pola ladeira co Tambre como referente de identidade. Dende Pontenafonso, augas 
arriba aparecen Mirou, Vilaverde, Roo, ou Castro Lampreeiro; e no extremo nordés do concello, entre os 
municipios de Brión e Lousame os núcleos de Vilardante, Vilafabeiro ou Nimo. 
A partir da Revolución Neolítica a acción antrópica deixa no territorio unha pegada cada vez máis profunda. O 
municipio noiés non é unha excepción, e  na súa paisaxe natural, dinámica e fortemente contrastada, 
desenvólvense paisaxes humanas de características e aparencias moi dispares: da vila, espazo 
xenuinamente urbano onde habitan máis de 8.000 persoas, pasamos a aldeas e lugares rurais cunha mingua 
constante de veciños que se dedican a tarefas agropecuarias. De lugares costeiros e ambiente mariñeiro a 
novos espazos urbanos carentes de identidade. A modo de resumo podemos dicir que a compartimentación 
do relevo, un territorio cunha forte presión demográfica e un sistema foral de réxime de tenencia da terra, 
contribúen de forma directa á  distribución dispersa do hábitat, característica que se estende ó resto de 
Galicia. 
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DISTRIBUCIÓN E DENSIDADE DA POBOACIÓN POR PARROQUIAS. 

ANO 2011 SUPERFICIE 
(Km2) HABITANTES DENSIDADE 

(Hab./Km2) 

CONCELLO DE NOIA 37,2 14.876 399,90 

ARGALO 5,5 924 168,00 

BARRO 9,9 3.814 385,25 

BOA 2,5 446 178,40 

NOIA 1,4 8.437 6.026,43 

OBRE 1,6 746 466,25 

ROO 16,3 509 31,23 

COMARCA DE NOIA 325 35.623 109,60 
Fonte:  Elaboración propia 

As zonas de baixa altitude e a proximidade á costa son dous factores decisivos para a ocupación humana 
en detrimento do resto do territorio. Xa comentamos con anterioridade que as entidades de poboación 
concéntranse maioritariamente na estreita plataforma costeira. Por debaixo da curva de nivel de 150 
metros atópanse as entidades máis importantes en volume demográfico e en oferta de bens e servizos. Un 
segundo lugar preferido para a instalación humana son os vales, as vías de penetración do home na 
montaña. Os espazos de monte que ocupan a maioría do territorio están despoboados. 
Á táboa que se xunta na marxe reflicte de forma clara o desequilibrio entre número e  tamaño dos 
asentamentos, en canto a poboación se refire, do concello de Noia, cun hábitat disperso no que 
predominan pequenas unidades de poboamento. Cabe salientar o núcleo urbano da vila de Noia, centro de 
maior peso demográfico e económico que acolle a máis do 50% da poboación total municipal. 
Pero máis do 78% das entidades de poboación teñen menos de 100 habitantes, sendo o asentamento 
predominante aquel que conta con menos de 50 persoas.  
Pola contra os asentamentos de tamaño medio, entre 100 e 500, representan o 18% das entidades, 
situados nas parroquias do entorno da vila, principalmente en Santa Cristina de Barro. Son pequenos 
núcleos que ofrecen unha serie  de bens e servizos á poboación circundante. 
A vila de Noia e un polo de atracción de poboación, o seu proceso de crecemento e expansión xunto ás 
dúas parroquias máis próximas, Santa Cristina de Barro e Santa Mariña do Obre, está a producir un arco 
continuo habitado, con carencias significativas de regulación e ordenación urbana, que vai dende a punta 
da Barquiña ata a punta de Testal, e que está a formar unha grande área urbana, un poderoso imán que 
incrementará aínda máis a grande maioría da poboación do concello. A orixe deste desequilibrio na 
distribución da poboación noiesa atópase na migración rural dos anos 50, que ve no espazo urbano unha 
saída para as súas precarias condicións de vida de posguerra. O fenómeno acentúase na década dos 60 e 
70, e continúase hoxe de forma máis moderada. Estes movementos migratorios producen unha 
redistribución da poboación do concello onde as aldeas e a vida rural tradicional perden protagonismo ata 
desaparecer, en beneficio do urbanismo da vila de Noia e arredores da orla costeira.  

USO E OCUPACIÓN DO TERRITORIO. AS PAISAXES TRADICIONAIS. 
Coa Revolución Neolítica e a conseguinte aparición da agricultura, a paisaxe natural e en definitiva o 
territorio vai mudar de aspecto, a humanización da paisaxe ten lugar no momento en que o ser humano 
decide facerse sedentario e elixe un hábitat para vivir. Este espazo vital será transformado, humanizado, 
de maneira profunda e constante para que os seus habitantes acaden os requisitos mínimos compatibles 
con este tipo de vida. Os lugares de habitación ou vivendas, os medios de subsistencia, basicamente 
agricultura e gandería, e as súas crenzas  serán os factores máis importantes na humanización da paisaxe. 
Xorde así a paisaxe tradicional, resultado da presenza humana durante séculos nunha paisaxe natural. 
Nas terras de val, os asentamentos emprázanse nas ladeiras de solaina, a medio camiño entre o monte e 
o fondo do val. Aldeas de pequeno tamaño coas hortas arredor, os prados cara a parte inferior do val preto 
dos cursos fluviais e o monte, tanto o baixo como o arboredo, cara á parte alta da ladeira. 
Na costa, as aldeas sitúanse ó abeiro das montañas e outeiros que as protexen dos frecuentes ventos, 
onde a montaña xorde en contacto cao chaira litoral. As poboacións retíranse da liña da costa porque as 
condicións climáticas e edáficas son desfavorables para os cultivos. 
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As comunidades mariñeiras lonxe de rexeitar esa primeira liña de costa, aséntanse nela, en abrigos naturais con 
fondeadoiros ó amparo dos temporais, en contacto directo co seu medio de vida. 
A vila de Noia serve de núcleo e nexo urbano para que parroquias como Santa Cristina de Barro, Santa Mariña do 
Obre e Santa María de Argalo, gocen dunha maior integración no contexto municipal, tocadas por un plus de 
urbanidade. 
Pola contra, o afastamento dese núcleo fai que as parroquias de Santa María de Roo e San Pedro de Boa, busquen 
a súa identidade nun contexto onde predomina o rural sobre o urbano. 
Santa María de Roo acolle nos espacios máis fermosos do val ás aldeas de carácter máis rural e menos coñecidas 
do concello, nun continuo proceso de despoboamento cara a Noia urbana. Aldeas asentadas na ladeira do val do 
Tambre, augas arriba de Pontenafonso: Mirou, Agrelo, Paradela, Vilaverde, Roo, Castro Lampreeiro, Nimo ou as 
máis altas e afastadas Vilardante ou Vilafabeiro. Aldeas aliñadas tamén en secundarios vales escavados por 
pequenos regatos subsidiarios do Tambre, como Liñaio, Mato, ou Pastoriza. Estes pequenos asentamentos ven 
como as súas terras de labor, parcelas de reducido tamaño cara o val, que tratan de palía-la forte pendente por 
medio de socalcos, perden terreo en favor dun monte de piñeiros e eucaliptos, un reflexo máis dunha maneira de 
vida en claro transo de extinción.  
San Pedro de Boa é a parroquia simbiótica do municipio, as súas aldeas na faldra do Monte San Lois son 
testemuñas dun mar de ría en permanente presenza. Taramancos reflicte de forma exemplar o carácter das 
entidades de poboación desta parroquia, “Aldea con mar de fondo”, como lle chamaba Avilés. A dualidade terra-
mar, a intima ligazón das tarefas agrícolas coas mariñeiras son un sinal de identidade dos habitantes desta 
parroquia. 
Boa, o núcleo principal, concentra ó seu redor todo un conxunto de pequenos lugares (Devesa, Vilar, O Sino, 
Antelo, Carreira, Meruso, O Rial) de maior ou menor caracter mariñeiro en función da súa proximidade ó mar. 
Atopa-lo primitivo emprazamento dos núcleos é tarefa relativamente doada, basta con saírse das estradas 
principais para a través das vías máis antigas descubri-las aldeas colocadas ó pé dos outeiros e montes nas que 
inda se manteñen escenas rurais. O aspecto urbano dos asentamentos que vemos ó pé das vías modernas non 
reflicte toda a realidade da forma de vida da poboación do concello de Noia. 
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DENSIDADE DE POBOACIÓN DOS CONCELLOS GALEGOS. ANO 
2010. PERSOAS/Km² 
 

 
Fonte: IGE 

 
 

2.4.1.2. EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN. 

POBOACIÓN DE GALICIA E AS SÚAS PROVINCIAS.  

ANO 2011 HOMES MULLERES TOTAL 

A Coruña 551.476 595.648 1.147.124

Lugo 170.854 180.676 351.530 

Ourense 160.570 172.687 333.257 

Pontevedra 466.691 496.820 963.511 
Galicia 1.349.591 1.445.831 2.795.422

Fonte: IGE 

Dentro do contexto das Rías Baixas, a Ría de Muros e Noia é a que presenta un comportamento demográfico 
menos dinámico. A densidade de poboación da comarca de Noia (109,60 hab/Km²), está moi por debaixo da 
densidade nas outras rías onde se superan os 300 hab. /Km². 
Ó igual que a provincia coruñesa e a rexión galega, a comarca de Noia experimenta un desenvolvemento 
demográfico positivo ata a década dos 50, no caso comarcal e rexional hai un pequeno receso nos anos 30 onde se 
deixan ver de forma notable os fluxos da emigración a ultramar. Mentres que a nivel provincial a poboación ten un 
ritmo de crecemento positivo, con altibaixos, ata a actualidade, a partires de 1950 a poboación galega sufre un 
estancamento ata os anos 70, por mor dunha nova onda migratoria, neste caso a Europa, do que se recupera coa 
volta dos efectivos e o freo da emigración exterior, para continuar cun ritmo sostido de crecemento ata o ano 86, a 
partires de aquí os altibaixos son constantes, síntoma dunha poboación estancada. A nivel comarcal a pegada da 
emigración deixase notar con máis forza, e a partir dos 50 a poboación entra nun proceso de declive continuado, 
atenuado durante o período 1970-1981, mercé ó freo da emigración exterior e a volta de gran parte deses 
emigrantes, aporte que non é suficiente para frear unha involución poboacional moi marcada na última década, 
onde entran en xogo de forma máis evidente os factores propiamente demográficos ligados ó envellecemento da 
poboación. 
A nivel municipal caben certas matizacións entre os catro concellos da comarca. Se ata 1950 a tónica é moi 
parecida cun crecemento constante, inda que máis moderado nos concellos máis rurais como Lousame e Outes, a 
partir de aquí as diverxencias aumentan. A este crecemento sucédenlle décadas cun descenso de poboación 
xeneralizado, froito da emigración, en tódolos concellos agás Noia, onde se produce un estancamento. A partires de 
1970 ata principios dos 90 prodúcese un incremento sostido para continuar ata a actualidade cunha tendencia ó 
estancamento  en Noia e Porto do Son. O panorama en Outes e Lousame é desolador cunha perda continuada  de 
poboación con cifras similares ás de principios de século, e cun desequilibrio na estrutura demográfica que fai moi 
complicado o relevo xeracional. 
As causas deben verse no distinto desenvolvemento dos concellos en canto a presenza de núcleos máis ou menos 
destacados, ás actividades económicas diversificadas que xeran e ós servizos administrativos e sociais que 
ofrecen, fronte a un mundo rural en franco declive e envellecemento, que expulsa a aqueles efectivos novos que é 
incapaz de reter. 
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ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO DOS CONCELLOS GALEGOS. ANO 
2010. 
 

 

COMPARATIVA DE POBOACIÓN POR COMARCAS. PROVINCIA 
DA CORUÑA. 

Ano 2011 

 Total Homes Mulleres 

Arzúa 17.364 8.640 8.724 

Barbanza 68.311 33.570 34.741 

A Barcala 11.179 5.367 5.812 

Bergantiños 70.209 34.367 35.842 

Betanzos 39.632 19.469 20.163 

A Coruña 396.864 188.430 208.434 

Eume 26.391 13.006 13.385 

Ferrol 162.531 77.981 84.550 

Fisterra 23.677 11.545 12.132 

Muros 14.399 6.943 7.456 

Noia 35.623 17.276 18.347 
LOUSAME 3.657 1.763 1.894 
NOIA 14.876 7.126 7.750 
OUTES 7.243 3.475 3.768 

PORTO DO SON 9.847 4.912 4.935 
Ordes 38.683 18.943 19.740 

Ortegal 14.347 6.960 7.387 

Santiago 163.576 77.615 85.961 

O Sar 16.814 8.035 8.779 

Terrs de Melide 13.137 6.586 6.551 

Terra de Soneira 19.426 9.543 9.883 

Xallas 14.961 7.200 7.761 
EN AZUL OS CONCELLOS  E A COMARCA DE NOIA 
Fonte: IGE 

 
 
 

CONCELLO DE NOIA. CIFRAS DE POBOACIÓN DENDE 
1900 ATA 2010 

ANOS TOTAL 
1900 9.791 
1910 9.990 
1920 10.687 
1930 10.975 
1940 12.016 
1950 12.118 
1960 12.241 
1970 11.990 
1981 13.867 
1986 14.200 
1987 14.358 
1988 14.599 
1989 14.793 
1990 15.041 
1991 14.893 
1992 14.903 
1993 15.122 
1994 15.226 
1995 15.199 
1996 14.422 
1997 --- 
1998 14.473 
1999 14.420 
2000 14.404 
2001 14.410 
2002 14.391 
2003 14.586 
2004 14.481 
2005 14.637 
2006 14.702 
2007 14.808 
2008 14.875 
2009 14.970 
2010 14.947 
2011 14.876 

Fonte: INE 
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As series históricas reflicten as cifras de poboación que dende 1900 obtivéronse procedentes de censos e padróns. 
A serie preséntase fraccionada en tres partes ó non ser homoxéneo o colectivo de poboación que se considera en 
cada período.  
Para o período 1900-1991 os datos refírense a poboación de feito, son decenais e proceden dos censos de 
poboación de cada ano. 
Para o período 1986-1995 os datos corresponden á poboación de dereito, son anuais e derivan das renovacións 
padronais de 1986 e 1991 (cifras oficiais referidas a 1 de abril e 1 de marzo) e das rectificacións padronais para os 
demais anos (referidas a 1 de xaneiro). 
A partir de 1996 prodúcese un cambio lexislativo que elimina a distinción entre poboacións de feito e dereito. Para o 
período 1996 en adiante as cifras de poboación teñen carácter oficial e refírense a 1 de xaneiro de cada ano. 
A poboación de feito do municipio está formada polos residentes presentes e os transeúntes  do mesmo. A suma de 
residentes presentes e ausentes constitúe a poboación de dereito.  
O Padrón municipal é o  rexistro administrativo onde constan os veciños  do municipio. A súa formación, 
mantemento, revisión e custodia corresponde ós respectivos concellos e da súa actualización obtense a Revisión  
do Padrón municipal con referencia ó 1 de xaneiro de cada ano. 
No ano 1996 levouse a cabo unha modificación da normativa do Padrón, quedando establecido un novo sistema de 
xestión continua e informatizada dos Padróns municipais, baseado na coordinación de todos elles por parte  do 
Instituto Nacional de Estatística. 
En virtude da mencionada normativa, no ano 1996 levouse a cabo a última Renovación do Padrón con referencia ó 
1 de maio, punto de arranque  do novo sistema de xestión, sendo a Revisión do 1 de xaneiro de 1998 a primeira 
actualización en levarse a cabo de acordo ó novo sistema. 
A partir dese momento obteranse cifras oficiais de poboación con carácter anual, a diferenza do que sucedía 
anteriormente en que só se publicaban cifras oficiais cada cinco anos con ocasión dos Censos de Poboación, 
realizados cada dez anos, ou as Renovacións Padronais, que se efectuaban cada cinco (estas últimas quedaron 
suprimidas co novo sistema de xestión do Padrón). 
As estatísticas do Movemento Natural da Poboación, que se refiren basicamente ós nacementos, matrimonios e 
defuncións ocorridos en territorio español, constitúen un dos traballos de maior tradición no Instituto Nacional de 
Estatística. O  primeiro volume publicouse no ano 1863 pola Xunta Xeral de Estatísticas  do Reino contendo datos 
relativos ó período 1858 a 1861, obtidos a partir dos rexistros parroquiais. Dende entonces vense publicando en 
España información dos fenómenos demográficos sen máis interrupción que durante o  período 1871 a 1885, época 
de implantación  do Rexistro Civil, de onde se obterían no sucesivo datos para estas estatísticas. 
Actualmente elabórase en colaboración coas comunidades autónomas. A fonte primaria de información son os 
Rexistros Civís que envían ás delegacións  do INE mensualmente os boletíns de parto, matrimonio e defunción. En 
cada un destes boletíns recóllese a información referente a un só feito demográfico. 
 

53 
 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
xe

og
rá

fic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 N

oi
a 

  



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN DO CONCELLO DE NOIA: 2004-2011. 
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Fonte: IGE 

 

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN NO CONCELLO DE NOIA. 
En termos xerais, a  dinámica demográfica do concello de Noia caracterízase por un crecemento continuado ata a 
década dos 90, agás o receso poboacional que rexistra o censo de 1970. No ano 1994 acádase o máximo histórico 
con 15.226 efectivos (nivel 156,6 respecto ó 100 de 1900) dende ese máximo de poboación prodúcese ata o ano 
2000 un lixeiro descenso, mais experiméntase dende entón e ata o ano 2010 un lixeiro aumento de poboación, 
volvendo a descender de novo lixeiramente no ano 2011.  
EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN COMARCAL, MUNICIPAL E PARROQUIAL. 

ANO CONCELLO 
NOIA ARGALO BARRO BOA NOIA OBRE ROO COMARCA 

DE NOIA 

1981 
DEREITO 14.126 1.136 4.855 586 5.781 882 886 42.351 
FEITO 13.867 1.108 4.795 574 5.672 840 878 ... 

1991 
DEREITO 14.893 986 4.681 555 6.947 941 783 41.533 
FEITO 14.082 907 4.387 528 6.644 879 737 ... 

1996 14.422 953 4.305 559 6.970 910 725 40.748 
2000 14.404 892 4.202 525 7.253 862 670 39.535 
2003 14.586 955 3.972 494 7.691 851 623 36.920 
2004 14.481 933 3.923 480 7.715 825 605 36.482 
2005 14.637 926 3.939 478 7.881 815 598 36.370 
2006 14.702 941 3.895 472 7.996 806 592 36.276 
2007 14.808 951 3.843 461 8.183 797 573 36.144 
2008 14.875 952 3.808 468 8.294 794 559 35.969 
2009 14.970 954 3.912 455 8.311 791 547 35.949 
2010 14.947 932 3.835 453 8.430 777 520 35.832 
2011 14.876 924 3.814 446 8.437 746 509 35.623 
 

POBOACIÓN EN CRECEMENTO-POBOACIÓN EN DESCENSO       
Fonte:  Elaboración Propia 

Esta evolución xeral da poboación do concello está a enmascarar un desequilibrio demográfico que non reflicte a 
realidade a nivel parroquial. Como nos amosa a táboa, das seis parroquias do concello a única que ten un 
crecemento positivo e a vila de Noia. Argalo sofre un estancamento con altibaixos de poboación, a súa proximidade 
ó núcleo apórtalle unhas condicións de habitabilidade e unhas actividades vinculadas co urbano capaces de reter e 
case mante-los seus efectivos, aporte que non e dabondo para a parroquia de Barro e Obre que pese a ser un 
continuo de Noia, de posuír un franxa costeira ampla e soporta-lo trazado das vías de comunicación máis 
importantes, ven como perden poboación de forma lenta pero continua. O afastamento do núcleo de Boa, 
constrinxida nunha superficie aproveitable de ocupación reducida, e sobre todo de Roo, cun caracter rural máis 
marcado e unhas condicións orográficas de habitabilidade determinantes, son factores decisivos para a perda de 
poboación, consecuencia do esmorecemento da vida rural. 
A imaxe da gráfica da marxe é bastante aclaratoria acerca do inmobilismo da poboación, valores moi parellos que 
nos indican un lixerísimo incremento de poboación no Concello de Noia. 
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 2.4.1.3. ESTRUTURA DA POBOACIÓN. 

No estudo da evolución da poboación do concello observamos un forte desequilibrio entre as zonas rurais ou 
periféricas, cunha perda constante de poboación, e o núcleo de Noia que compensaba, polo de agora, no cómputo 
xeral esas perdas de efectivos. A nivel demográfico rara vez acontece un desequilibrio puntual no tecido 
poboacional. Esa perda de habitantes no rural está directamente relacionada cunha poboación fortemente 
avellentada carente de dinamismo e que provoca un desequilibrio na composición estrutural por idades. 
POBOACIÓN SEGUNDO SEXO E GRUPOS QUINQUENAIS DE IDADE. 

200
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Fonte: IGE 
 

NOIA  2011 Total Homes Mulleres 
Total 14.876 7.126 7.750
0-4 545 275 270 
5-9 582 291 291 

10-14 596 275 321 
15-19 605 300 305 
20-24 777 384 393 
25-29 968 486 482 
30-34 1.189 616 573 
35-39 1.216 645 571 
40-44 1.180 574 606 
45-49 1.083 527 556 
50-54 1.045 501 544 
55-59 887 449 438 
60-64 937 448 489 
65-69 916 448 468 
70-74 672 312 360 
75-79 723 312 411 
80-84 514 183 331 

85 e máis 441 100 341 
Fonte: IGE
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Nas gráficas por idades podemos apreciar unha poboación con tendencia ó avellentamento, cunha estrutura 
regresiva onde só o 11,49% dos efectivos teñen menos de 15 anos mentres que os maiores de 65 representan o 
21,40% do total. Dos 15 os 65 anos podemos diferenciar dous grupos con grandes responsabilidades na dinámica 
demográfica, un primeiro grupo dos 15 ós 40 anos (33%), con repercusión directa no crecemento vexetativo por 
seren potencialmente os efectivos máis fértiles, e un segundo grupo dos 40 ós 65 anos (34,11%) coa capacidade 
teórica de xerar riqueza para frea-la partida de poboación cara outras zonas máis atractivas. En termos xerais 
considérase que unha poboación está avellentada cando os efectivos máis novos non superan o 20% do total e os 
vellos exceden do 15%.   

POBOACIÓN SEGUNDO SEXO E GRUPOS QUINQUENAIS DE IDADE (2011) 

IDADE 

0‐4

oct‐14

20‐24

30‐34

40‐44

50‐54

60‐64

70‐74

80‐84

90‐94

100 y más

 
675 600 525 450 375 300 225 150 75 0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 

POBOACIÓN 

 MUJERES 
 

 HOMBRES 

Fonte: INE 

Na pirámide de poboación podemos apreciar unha base cada vez máis estreita que reflicte o descenso de 
nacementos e un vértice con moitos efectivos vellos. A forma de “urna” confirma de forma gráfica o avellentamento 
que nos indicaban as cifras estatísticas.  
Estamos polo tanto ante unha panorama demográfico con claros síntomas de fatiga, sobre todo se temos en conta 
que o núcleo de Noia enmascara a realidade a nivel parroquial, inda máis acusada no contexto rural. 
O proceso de avellentamento cobra polo tanto, o maior protagonismo na evolución da poboación de inicios do 
século XXI. Esta dinámica é aplicable a unha gran maioría de concellos rurais galegos, para Noia isto pode supor 
un arma de dobre fío, que debe saber manexar aplicando unha política socioeconómica axeitada. 
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2.4.1.4. DINÁMICA DA POBOACIÓN. 

MOVEMENTO NATURAL 

A dinámica natural da poboación é unha das variables  que máis condicionan  o desenvolvemento demográfico 
dunha determinada área xeográfica. A diferenza, na última década, entre nacementos e defuncións no concello de 
Noia amósanos unha realidade preocupante, similar en todo o contexto comarcal, provincial, autonómico ou incluso 
a nivel nacional, sobre todo en ámbitos rurais. Ata as dúas últimas décadas do século XX, o saldo vexetativo 
mantívose positivo: xunto a unha taxa de natalidade alta (ata mediados de século) e  moderada (ata a década dos 
80) existe unha mortalidade alta (nas dúas primeiras décadas do século XX), media (dende os anos 30 ós 50) e 
baixa, con valores estables,  (dende os 60 ata a actualidade). A mediados dos 80 os nacementos comezan a baixar 
de forma drástica mentres que o índice de mortalidade mantense estable, (pese á mellora nas condicións hixiénico 
sanitarias,  e en definitiva á mellora do nivel de vida, o alto porcentaxe de poboación avellentada (índice de 
avellentamento 144 en 2002) reflicte uns índices de mortalidade moi elevados) isto supón un crecemento vexetativo 
claramente negativo. 
 
 
NACEMENTOS, DEFUNCIÓNS, SALDO VEXETATIVO, MATRIMONIOS. 

Concello de Noia 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nacementos 249 248 186 136 86 127 100 116 116 117 114 113 125 109 
Homes .. 126 98 66 41 67 48 62 55 56 64 52 67 58 
Mulleres .. 122 88 70 45 60 52 54 61 61 50 61 58 51 
Defuncións 111 104 121 138 125 147 153 127 151 169 139 147 158 159 
Homes 48 55 61 69 57 62 78 63 73 80 62 77 84 73 
Mulleres 63 49 60 69 68 85 75 64 78 89 77 70 74 86 
Saldo vexetativo 138 144 65 -2 -39 -20 -53 -11 -35 -52 -25 -34 -33 -50 
Matrimonios 76 93 82 85 63 69 57 57 63 51 48 59 41 47 

 
Fonte: IGE 

 
 
As seguintes táboas e gráficas de indicadores demográficos amosan de forma moi clara a situación a nivel 
municipal e comarcal, en ningún concello da comarca de Noia o crecemento vexetativo e positivo, sendo nos 
concellos de Outes e Lousame onde as cifras son máis alarmantes, con taxas de mortalidade moi altas, taxas de 
natalidade moi baixas e uns índices de avellentamento moi elevados. 

 

57 
 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
xe

og
rá

fic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 N

oi
a 

  



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 

SALDOS MIGRATORIOS NOS CONCELLOS E COMARCA DE NOIA. ANO. 2010 
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NACEMENTOS, DEFUNCIÓNS, SALDO VEXETATIVO, MATRIMONIOS, NOS CONCELLOS E COMARCA DE NOIA. ANO 2010 

 Nacementos Defuncións SALDO VEXETATIVO Matrimonios 
NOIA 241 436 -195 94 
Lousame 17 58 -41 4 
Noia 109 161 -52 47 
Outes 41 111 -70 17 
Porto do Son 74 106 -32 26 

Fonte: IGE 

 
 
 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS MUNICIPAIS. 

CONCELLO DE NOIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Taxa bruta de natalidade 6,7 8 8,8 7,5 7,3 6,9 8 7,9 7,9 7,7 7,6 8,4
Número medio de fillos por muller 0,9 1 1,1 1 0,9 0,9 1 1 1 1 1 1,1
Idade media á maternidade 30,1 29,9 29,5 30,2 30,5 30 30,8 31,1 31,2 31,4 31,5 31,9
Taxa bruta de mortalidade 9,1 8,4 10,2 8,6 10 10,7 8,7 10,3 11,5 9,4 9,9 10,6
Taxa bruta de nupcialidade 4,6 5 4,8 3,1 4,3 3,9 3,9 4,3 3,5 3,2 4 3,9
Idade media ao primeiro matrimonio. Homes 28,3 28,4 29,6 28,9 29,2 29,8 30,4 32,5 31,7 30,9 31,2 30,6
Idade media ao primeiro matrimonio. Mulleres 25,8 26,2 26,9 27,2 27,2 27,2 27,5 29,3 29,3 28,9 30,2 29,5  
Fonte: IGE 
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COMPARATIVA DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS A NIVEL MUNICIPAL, COMARCAL, PROVINCIAL E 
AUTONÓMICO. 

2009-2010 Taxa bruta de 
natalidade 

Taxa bruta de 
mortalidade 

Índice de 
envellecemento 

GALICIA 8,1 10,8 138,4 
A CORUÑA 9,5 9,4 116,2 
COMARCA DE NOIA 6,9 11,8 161 
Lousame 6,5 12,5 188,5 
Concello de Noia 8,4 10,6 134,6 
Outes 4,9 15,3 266,2 
Porto do Son 6,5 10,7 136,1 

Fonte: IGE 

 

0

50

100

150

200

250

300

Taxa bruta de
natalidade

Taxa bruta de
mortalidade

Índice de
envellecemento

GALICIA

A CORUÑA

COMARCA DE NOIA

Lousame

Concello de Noia

Outes

Porto do Son

 
 
As comparativas a nivel provincial e autonómico colocan á comarca de Noia cunha 
maior taxa de mortalidade, menor taxa de natalidade e cun índice de envellecemento 
máis elevado. Inverténdose os tres resultados na comparativa municipal. 
 

 
 

ANO 2009-2010. COMPARATIVA DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS ENTRE GALICIA, A 
PROVINCIA DA CORUÑA E AS SÚAS COMARCAS. 
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 MOVEMENTOS MIGRATORIOS 
Xunto co crecemento vexetativo o saldo migratorio (número de inmigrantes – número de emigrantes) completa o 
balance demográfico dun territorio. O saldo migratorio constitúe un factor clave para coñece-lo crecemento real da 
poboación así como a súa tendencia. Este factor ten unha incidencia directa no crecemento vexetativo, xa que os 
efectivos que emigran ou inmigran, son sempre persoas xoves con máis repercusión no movemento natural. 

ANO 2010 TOTAL Saldo interno Intraprovincial Co resto de Galicia Saldo externo Co resto de España Co estranxeiro
NOIA -36 -90 -97 7 54 46 8 

Lousame 2 -1 -4 3 3 -3 6 
Noia 18 10 -1 11 8 -3 11 
Outes -43 -71 -61 -10 28 28 0 

Porto do Son -13 -28 -31 3 15 24 -9 
Fonte: IGE 
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MOVEMENTOS MIGRATORIOS SEGUNDO ÁMBITO XEOGRÁFICO. 

CONCELLO DE NOIA  
ANO 2010 Inmigrantes Emigrantes SALDO 

MIGRATORIO
TOTAL 430 412 18 

SALDO INTERNO 293 283 10 

Coa mesma provincia 251 252 -1 

Coa mesma comarca 94 102 - 

Con outra comarca da mesma provincia 157 150 - 

Con outra provincia de Galicia 42 31 11 

SALDO EXTERNO 137 129 8 

Con outra CC.AA 94 97 -3 

Co estranxeiro 43 32 11 
Fonte IGE. Elaboración propia 

EVOLUCIÓN DO SALDO MIGRATORIO NO CONCELLO DE NOIA. 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 32 28 -1 -18 91 26 163 77 119 79 108 9 18 
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Fonte: IGE 

A pesar dos altibaixos dos últimos anos, o concello de Noia e o único da comarca cun balance 
positivo no total do saldo migratorio no período 1990-2003. O axustado do resultado cun saldo total 
de +7 persoas, no mencionado período, non é moi esperanzador, xa que a súa condición de núcleo 
urbano cun importante peso demográfico, cabeceira comarcal e centro de servizos, debería supoñer 
un atractivo suficiente para a poboación dunha comarca con altas cifras de emigración interior e 
despoboamento das zonas rurais.  
O pesimismo da táboa da marxe confírmase cos resultados desta táboa dos movementos migratorios 
segundo ámbito xeográfico. No ano 2010 o concello de Noia ten un saldo total positivo de 18 
efectivos, sen embargo os resultados parciais amosan un balance negativo coa provincia e incluso 
coa mesma comarca, sendo lixeiramente positivo coas restantes provincias galegas. É o saldo 
exterior o que mantén as cifras en positivo mercé ó aporte estranxeiro, xa que o nacional é tamén 
desfavorable. Destacan os 97 efectivos que emigran a outra comunidade e a persistencia da 
emigración ó estranxeiro con 32. 
A modernización que experimentou, en tódolos ámbitos, a sociedade galega nas tres últimas décadas 
ofrece un amplo abano de oportunidades empresariais. Noia, estivo ata principios do século XXI á 
marxe dese reto, cun deficiente desempeño económico, un tecido empresarial limitado, de pequenas 
dimensións, ancorado en sectores tradicionais constrinxidos nun ámbito comarcal. Esta base 
económica tradicional con falta de flexibilidade e sen capacidade de innovación, non tivo resposta 
para o desafío da modernidade refuxiándose en sectores xa coñecidos, nun estreito campo de 
posibilidades abocado á crise de emprego, insuficientemente atractivo para rete-la emigración dos 
efectivos máis novos. A saída destes continxentes de persoas novas intensifica e incide na caída da 
fecundidade e por ende no crecemento vexetativo e no estancamento poboacional.  
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 MIGRACIÓN INTRAPROVINCIAL SEGUNDO COMARCA DE ORIXE E COMARCA DE DESTINO. A CORUÑA. ANO 2010 

 
Fonte: INE. Estatística de variacións residenciais 
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 PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN 

GRÁFICA DE PROXECCIÓN DA POBOACIÓN POR GRUPOS QUINQUENAIS DE IDADE DA COMARCA DE NOIA.  
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Fonte: IGE 

TÁBOA DE PROXECCIÓN DA POBOACIÓN TOTAL E POR GRUPOS QUINQUENAIS DE IDADE NA COMARCA DE NOIA. 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Total 36.237 35.982 35.757 35.564 35.381 35.203 35.027 

0-14 4.042 3.943 3.867 3.926 4.013 4.079 4.114 

15-54 19.551 19.253 18.971 18.570 18.129 17.713 17.390 

55-84 11.649 11.705 11.735 11.828 11.936 12.033 12.060 

85 e máis 995 1.081 1.184 1.240 1.303 1.378 1.463 
Fonte: IGE 
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 As proxeccións amosan un lixeiro e progresivo descenso da poboación comarcal, se confrontamos estas 
proxeccións cos resultados reais a nivel municipal e parroquial, podemos intuír que se manterá a tendencia ó 
despoboamento rural en beneficio dos núcleos urbanos. 

GRÁFICA DE PROXECCIÓN DA POBOACIÓN TOTAL DA COMARCA DE NOIA. 
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Fonte: IGE 

O alto índice de avellentamento de concellos como Outes e Lousame, o crecemento vexetativo negativo de tódolos 
concellos xunto cun saldo migratorio negativo (agás  Noia), e o continuo despoboamento dos núcleos rurais de toda 
a comarca, poderían deparar unhas previsións negativas con perdas superiores ós 5000 habitantes nos próximos 
15 anos. As previsións optimistas que reflicten as táboas e gráficas anteriores cunha perda de pouco máis de 1000 
habitantes baséanse nun crecemento importante dos núcleos urbanos, coa vila de Noia a cabeza, que 
compensarían o resto das perdas. 
A responsabilidade do mantemento dos efectivos poboacionais recae nas cabeceiras comarcais que coa política 
socioeconómica e a infraestrutura axeitada deberán saber manter e atraer ás novas xeracións para garanti-lo 
renove xeracional. O crecemento urbanístico da vila de Noia debería estar en consonancia con este importante 
aporte de poboación. 
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 INDICADORES SOCIAIS (TÁBOAS) 

EDUCACIÓN. 
CENTROS DOCENTES SEGUNDO AS ENSINANZAS QUE IMPARTEN E A TITULARIDADE DO CENTRO. 

Concello de Noia. 2010/2011 Total de 
centros 

Centros 
públicos  

Centros 
privados  

Total 6 4 2 
Educación infantil 0 0 0 
Educación infantil e primaria 2 2  
Educación primaria e ESO 1 0 1 
ESO e / ou postobrigatorias 2 2 0 
Educación primaria, ESO e postobrigatorias 1 0 1 
Adultos 0 0 0 
Eduación Especial 0 0 0 
Fonte: IGE 

ALUMNADO SEGUNDO ENSINANZA E TITULARIDADE DO CENTRO. 

Concello de Noia. 2010/2011 Total de alumnos 
Total 2.446 
Educación infantil 373 
Educación primaria 834 
Educación secundaria obrigatoria (ESO) 638 
Bacharelato ordinario 303 
Ciclos formativos de grao medio ordinarios 130 
Ciclos formativos de grao superior ordinarios 80 
Programas de cualificación profesional inicial 0 
Bacharelato de adultos 0 
Ciclos formativos de grao medio adultos 0 
Ciclos formativos de grao superior adultos 0 
Ensinanzas básicas iniciais e ESO adultos 76 
Educación especial 12 
Fonte: IGE 
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 POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS EN VIVENDAS FAMILIARES CON NIVEL DE ESTUDOS CLASIFICABLE POR TIPO DE ESTUDOS, 
SEGUNDO O SEXO E O TIPO DE ESTUDOS 

Concello de Noia. Ano 2001 (*) Total Homes Mulleres 
Dereito 45 24 21 
Maxisterio, Educación infantil 250 80 170 
Ciencias Sociais 356 123 233 
Artes e Humanidades 139 57 82 
Informática 82 44 38 
Enxeñerías 49 42 7 
Formación Técnica e Industrias 365 272 93 
Ciencias 103 56 47 
Arquitectura ou Construción 19 11 8 
Agricultura, Gandería, Pesca; Veterinaria 34 29 5 
Saúde, Servizos Sociais 188 49 139 
Outros servizos 173 118 55 

Fonte: IGE 

 
 
 

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO SEXO E NIVEL DE ESTUDOS. 

Concello de Noia. Ano 2001 (*) Total Homes Mulleres 
TOTAL 12.179 5.799 6.380 

Non sabe ler ou escribir 176 38 138 
Menos de 5 anos de escolarización 1.068 368 700 
Sen completar Bacharelato elemental, ESO ou EXB 3.114 1.367 1.747 
Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo 4.404 2.276 2.128 
Bacharelato superior BUP/LOXSE, COU/PREU 1.614 845 769 
FPI, FP grao medio, Oficialía industrial 437 264 173 
FPII, FP grao superior, Mestría industrial 363 212 151 
Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería Técnica 517 197 320 
Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería Superior 474 225 249 
Doutoramento 12 7 5 

Fonte: IGE 

(*) Non existen datos actualizados 
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 TAXA DE ANALFABETISMO COMARCAL E MUNICIPAL NA POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS  (*) 

  Total Homes Mulleres 
  1991 2001 1991 2001 1991 2001 
COMARCA DE NOIA 3,9 2,2 1,4 0,9 6,3 3,4 
Lousame 4,6 3,7 1,2 1,1 7,7 6,0 
Noia 2,5 1,4 1,0 0,7 4,0 2,2 
Outes 5,4 3,0 1,8 1,3 8,5 4,5 
Porto do Son 4,2 2,0 1,6 0,8 6,7 3,1 
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Fonte: IGE 

 
(*) Non existen datos actualizados 
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RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

Concello de Noia Ano 2012 
Médico xeral 19 
Ats/due 19 
Auxiliar de enfermería 2 
Celador 4 
Función administrativa 5 
Asistente social 1 
Farmacéutico 1 
Fisioterapeuta 2 
Matrona 1 
Odontólogo 1 
Pediatra 1 
Psicólogo 0 
Técnico especialista 0 

Fonte: IGE 

SANIDADE E AXUDA SOCIAL. 
 

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS. 

Concello de Noia 
Ano 2012 Total Iniciativa Privada con 

 ánimo de lucro 
Iniciativa 
Pública 

Iniciativa 
Social 

Total 29 12 1 16 
Comunidade 3 0 1 2 
Discapacidade 4 0 1 3 
Familia 13 7 1 5 
Igualdade 5 0 1 4 
Inclusión 1 0 0 1 
Infancia 13 7 1 5 
Maiores 8 5 1 2 
Menores 13 7 1 5 

Fonte: IGE 

Nº DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS DA SEGURIDADE SOCIAL. 

Concello de Noia. Ano 2011 Total Invalidez Xubilación 
Total 299 95 204 
Homes 70 36 34 
Mulleres 229 59 170 

Fonte: IGE 

Nº DE BENEFICIARIOS DA RISGA E DA AES. 

Concello de Noia. Ano 2011 RISGA AES 
Ambos sexos 1 2 
Homes 1 1 
Mulleres 0 1 

Fonte: IGE 
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 CULTURA E DEPORTES. 
NÚMERO DE CENTROS DE CULTURA SEGUNDO O TIPO DE INSTALACIÓN. 

Concello de Noia. Ano 2010 Número de salas
Biblioteca 0 
Casa de cultura 0 
Centro cívico / social 11 
Fogar do pensionista 0 
Museo 0 
Teatro / Cine 1 

Fonte: IGE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS GALEGAS. 

Concello de Noia 2010 
Puntos de servizo 1 
Colección total 26.112 
Libros 25.971 
Usuarios inscritos 4.074 
Préstamos totais 1.188 
Préstamo de libros e folletos 1.123 

Fonte: IGE 

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS SEGUNDO TIPO. 

Concello de Noia. Ano 2010 Total 
Complexo polideportivo 6 
Escola de vela 0 
Ximnasio 1 
Piscina cuberta 1 
Piscina ao aire libre 0 
Pista polideportiva 6 
Porto deportivo 0 
Polideportivo cuberto 1 
Terreo de xogo 4 

Fonte: IGE 

INSTALACIÓNS DE ESPAREXEMENTO. 

Concello de Noia 2010 
Áreas de natureza 0 
Xardíns 2 
Parque infantil 2 
Parque no urbano 0 
Parque urbano 5 
Zona recreativas 0 

Fonte:IGE
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 CONTAS DE DISTRIBUCIÓN DA RENDA DOS FOGARES. 

 
Fonte: IGE 
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VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPAIS SEGUNDO A DISPOÑIBILIDADE DE 
VEHÍCULOS. ANO 2001 (*) 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Total vivendas Dispón de vehículo 1 vehículo
2 vehículos 3 ou máis vehículos Non dispón de vehículo  

Fonte: IGE 
 
(*) Non existen datos actualizados 

 

TRANSPORTES. 
PARQUE DE VEHÍCULOS. 

Concello de Noia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 6.172 6.393 6.593 6.831 7.229 7.615 8.027 8.543 8.761 8.881 9.020 9.147

Turismos 4.988 5.184 5.348 5.547 5.863 6.097 6.350 6.698 6.830 6.881 6.984 7.097

Motos 198 206 207 215 1.002 1.103 1.142 1.196 1.199 1.225 1.239 1.242

Furgonetas e camións 890 896 930 949 21 22 24 23 26 25 25 604

Autobuses 23 23 23 24 239 273 362 462 531 570 592 26

Tractores industriais 11 12 12 14 13 19 24 26 27 26 28 25

Outros 62 72 73 82 91 101 125 138 148 154 152 153

Fonte: IGE – DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

 
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS.  

Concello de Noia.  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 408 487 554 388 253 187 

Camións e furgonetas 38 38 41 22 16 10 

Autobuses 1 2 1 1 2 1 

Turismos 328 314 372 302 202 143 

Motocicletas 16 64 91 28 23 22 

Tractores industriais 0 5 3 1 0 0 

Ciclomotores 9 34 28 17 3 6 

Remolques e semirremolques 5 10 6 7 3 3 

Outros 11 20 12 10 4 2 

Fonte: IGE 
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 VIVENDA. 

VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPAIS SEGUNDO O RÉXIME DE TENZA. ANO 2001 (*) 

0
300
600
900

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800

Total vivendas En propiedade por compra, totalmente pagada

En propiedade por compra, con pagamentos pendentes En propiedade por herdanza ou doazón

En aluguer Outra forma
 

Fonte: IGE 

VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPAIS SEGUNDO A DISPOÑIBILIDADE DE SEGUNDA VIVENDA. ANO 2001 (*) 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Total vivendas Dispón de 2ª vivenda Non dispón de 2ª vivenda
 

Fonte: IGE 
(*) Non existen datos actualizados 
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 VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPAIS SEGUNDO A SUPERFICIE ÚTIL. ANO 2001 (*) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Ata 30 m2 31-45 m2 46-60 m2 61-75 m2 76-90 m2

91-105 m2 106-120 m2 121-150 m2 151-180 m2 Máis de 180 m2

 
Fonte: IGE 

 
VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPAIS SEGUNDO O Nº DE CUARTOS. ANO 2001 (*) 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

1 cuarto 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos

6 cuartos 7 cuartos 8 cuartos 9 cuartos 10 ou máis cuartos
 

Fonte: IGE 
 
VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPAIS SEGUNDO OS PROBLEMAS DA VIVENDA E O ENTORNO. ANO 2001 (*) 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

1600
1800

Ruídos exteriores Contaminación Pouca limpeza nas rúas
Malas comunicacións Poucas zonas verdes Delincuencia ou vandalismo na zona
Falta de servizos de aseo na vivenda

 
Fonte: IGE  

(*) Non existen datos actualizados 
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CATASTRO INMOBILIARIO RÚSTICO.  

Concello de Noia. Ano 2010 
Ano da última renovación 2003 
Número total de titulares catastrais 6.408 
Superficie total (hectáreas) 3.340,88 
Número de parcelas reais 36.087 
Número de subparcelas 37.960 
Valor catastral (miles de euros) 21.900,02 

Fonte: http://www.catastro.minhac.es 2012  

 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: CATASTRO 
TITULARES CATASTRAIS.  

Concello de Noia. Ano 2011 
Urbano 10.600
Rústico 6.408
Urbano/Rústico 14.521

Fonte: http://www.catastro.minhac.es 2012  

 
 
CATASTRO INMOBILIARIO RÚSTICO 
ANO DA ÚLTIMA RENOVACIÓN: un concello considérase renovado e compútase como tal cando o sexa na 
totalidade da súa superficie rústica. A data de renovación é a do ano en que se incluíron as novas características no 
padrón do IBI (IMPOSTO DE BENS INMOBLES) rústico. 
TITULARES CATASTRAIS: persoa física ou xurídica que sexa propietaria dun ben inmoble rústico ou titular dun 
dereito real, de usufruto ou superficie, ou concesión administrativa, e que como tal se encontre inscrito no catastro, 
en cada concello. Por conseguinte, contabilízanse como titulares catastrais tanto os titulares con obrigación de 
tributar (contribuíntes) como aqueles que gozan dalgún tipo de exención fiscal (exentos). No ano 2003 modificouse 
o procedemento para obter os titulares, que se viñan obtendo en edicións anteriores a partir dos padróns do 
imposto sobre bens inmobles, contando para cada concello os diferentes titulares. No seu lugar, para o ano 2003, o 
número de titulares, en cada ámbito xeográfico: concello, provincia e comunidade autónoma, obtense directamente 
da base nacional de titulares catastrais. O padrón do imposto sobre os bens inmobles de natureza rústica, contén 
para cada concello a relación e identificación dos distintos titulares catastrais no concello, así como a relación de 
todos os bens rústicos (parcelas) de cada titular, coas súas características máis relevantes. As agregacións, a nivel 
de provincia e comunidade autónoma, do número de parcelas ou das súas características, de cada concello, 
reflicten na agregación un total exento de duplicidades, xa que cada parcela pertence exclusivamente a un solo 
concello; non obstante, a agregación dos titulares catastrais en cada concello motiva nun conxunto de concellos 
agregados tantas duplicidades como a suma do número de concellos distintos menos un en que figure cada titular. 
SUPERFICIE TOTAL: recóllese toda a superficie rústica de cada termo municipal que figura no catastro inmobiliario 
rústico, tanto a que é obxecto de tributación como a que goza dalgún tipo de exención. 
NÚMERO DE PARCELAS REAIS: refírese aos terreos rústicos que presentan unha continuidade espacial 
constituíndo un recinto delimitado por unha perimetral continua e que pertence a un só titular catastral, ou a varios 
pro indiviso. 
NÚMERO DE SUBPARCELAS: corresponden a cada unha das diferentes clases de cultivo ou aproveitamento 
existentes dentro dunha parcela catastral. Cando unha parcela ten un único uso ou tipo de cultivo contabilízase 
tamén como unha subparcela. 
VALOR CATASTRAL: os valores catastrais obtivéronse capitalizando ao 3% as bases liquidables vixentes a 1 de 
xaneiro de 1990, de acordo co establecido na disposición transitoria segunda da Lei 39/1988, reguladora das 
Facendas Locais, e aplicando ao resultado desta operación incrementos sucesivos do 5%, conforme sinala o artigo 
25 da Lei 5/1990, do 29 de xuño, sobre Medidas en Materia Presupostaria, Financeira e Tributaria, e do 50%, 5%, 
5%, 3,5%, 3,5%, 2,6%, 1,8%, 1,8%, 2%, 2%, 2% e 2%, segundo o previsto nas leis de "Presupuestos Generales del 
Estado" para os anos 1991 a 2003, respectivamente. 
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CATASTRO INMOBILIARIO URBANO. 

Concello de Noia. Ano 2011  

Ano da última revisión 2010 

Número de parcelas urbanas 7.183 

Superficie total das parcelas urbanas (miles de m2) 3.042 

Valor catastral construción (miles de €) 332.478,20 

Valor catastral solo (miles de €) 122.408,56 

Valor catastral total (miles de €) 454.886,76 
Fonte: http://www.catastro.minhac.es 2012  

 
 
SUPERFICIE DAS PARCELAS URBANAS. 

Concello de Noia. Ano 2011 

Tot l superficie parcelas urbanas (hectáreas) 304,20 

Superficie parcelas edificadas (hectáreas) 191,78 

Superficie parcelas sin edificar (hectáreas) 112,42 
Fonte: http://www.catastro.minhac.es 2012 

 

 
 
 
 
CATASTRO INMOBILIARIO URBANO 
ANO DA ÚLTIMA REVISIÓN: considérase como ano de revisión, o primeiro ano no que os resultados de aplicar os 
relatorios de valores en cada un dos bens dun concello se inclúen no correspondente padrón do imposto sobre bens 
inmobles de natureza urbana. Nalgúns concellos levouse a cabo máis dunha revisión dos valores catastrais, 
considerouse a efectos de clasificación exclusivamente o ano no que se produciu a última revisión.  
PARCELA CATASTRAL URBANA: enténdese por parcela catastral urbana a unidade diferenciada de solo (con ou 
sen construción). 
SOLARES: as parcelas catastrais sen edificación considéranse como solo. Hai que resaltar que o concepto 
catastral de solo é máis amplo que o concepto urbanístico de solar, o cal se refire unicamente a un solo urbano que 
cumpre con tódolos requisitos urbanísticos para que se poida outorgar unha licenza de construción. O concepto 
catastral de parcela de solo inclúe todas as parcelas non edificadas no solo considerado de natureza urbana. 
PARCELAS CON CONSTRUCIÓN: parcelas catastrais con algunha edificación. 
UNIDADE URBANA: enténdese por unidade urbana todo inmoble cunha relación de propiedade perfectamente 
delimitada a efectos fiscais.  
VALOR CATASTRAL: é o resultado de aplica-los relatorios de valores a cada un dos bens, tendo en conta as 
características físicas consignadas no catastro, conforme á normativa técnica de valoración, e no cadro macro de 
valores do solo e das construcións. 
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EVOLUCIÓN DO VALOR CATASTRAL. CONCELLO DE NOIA 2006-2010. 
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Fonte: http://www.catastro.minhac.es 2012  

EVOLUCIÓN DA SUPERFICIE DAS PARCELAS URBANAS. CONCELLO DE NOIA 2006-2010. 
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Fonte: http://www.catastro.minhac.es 2012  
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SOCIEDADE E POBOACIÓN (CADRO RESUMO) 
 

 
 
Fonte: IGE 
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 2.4.2.- SOCIOECONOMÍA.- 

A situación de Noia, no fondo da ría formada polo Tambre, e a súa proximidade a tumba do Apóstolo Santiago en 
Compostela, da que constitúe unha das saídas naturais ó mar, fixeron desta vila un punto importante no 
desenvolvemento económico da fachada atlántica de Galicia. Ademais de porto pesqueiro, Noia tivo gran 
importancia como porto de exportación; acadou gran sona a exportación de sardiña, os curtidos de boi e mineral de 
ferro. Tamén destacou como centro distribuidor de viños procedentes do Mediterráneo, centro de produción de liño 
e construción naval. 
A importancia da actividade mercantil de Noia no século XVI queda reflectida na testemuña do licenciado Molina, na 
súa Descripción del Reino de Galicia:  

“La villa de Noya, que es gentil pueblo y de los más antigüedad que hay 
en este Reino, es de gente noble. Hácense aquí muchos y buenos 
navíos, grandes y pequeños, porque tiene comarca de muy buena 

madera, cárgase aquí cantidad de sardina, la mejor de todo el Reino, y 
así, do quiera  que llega alguna sardina preguntan luego por la de Noya, 

porque habiendo ésta no se despacha otra”. 

No século XX, a función de porto pesqueiro viuse afectada pola condición de porto de marea e polo 
desenvolvemento do transporte pola estrada. Deste mar enxoito, e dos berberechos das praias do Testal, os 
mariscadores seguen a ter unha fonte única de riqueza.  
A importancia da Noia medieval como centro comercial fai que axiña adquira un desenvolvemento urbano, cunha 
economía máis dinámica, punto de referencia e influencia nun amplo contorno xeográfico. Influencia que caracteriza 
á vila de Noia, dando servizo de cabeceira á sociedade xurdida no entorno da ría: servizos profesionais, funcións 
comerciais, educativas, sanitarias e administrativas, que perduran ate o día de hoxe. 

TRABALLO E ACTIVIDADE. 
CONCEPTOS FUNDAMENTAIS: 
POBOACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA: é o conxunto de persoas que, nun período de referencia dado, 
subministran man de obra para a produción de bens e servizos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións 
para incorporarse a dita produción. Polo tanto a poboación economicamente activa comprende todas as persoas de 
16 ou máis anos que durante a semana de referencia cumpran as condicións necesarias para a súa inclusión entre 
as persoas ocupadas ou paradas. 
POBOACIÓN OCUPADA: son as persoas de 16 e máis anos que durante a semana de referencia estiveron 
traballando durante polo menos unha hora, a cambio dunha retribución (salario, xornal, beneficio empresarial, etc.) 
en diñeiro ou especie. Tamén son ocupados aqueles que tendo traballado estiveron temporalmente ausentes do 
mesmo por enfermidade, vacacións, etc. 
POBOACIÓN PARADA: persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia estiveron sen traballo, 
dispoñibles para traballar e buscando activamente emprego. Son parados tamén os que atoparon un traballo e 
están esperando incorporarse, sempre que verifiquen as dúas primeiras condicións. 
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 INACTIVOS: abarca todas as persoas de 16 e máis anos non clasificadas como ocupadas ou paradas durante a 

semana de referencia. Comprende as seguintes categorías funcionais: persoas que se ocupan do seu fogar; 
estudantes; xubilados ou prexubilados; persoas que perciben unha pensión distinta da xubilación ou prexubilación; 
persoas que realizan sen remuneración traballos sociais, actividades de tipo benéfico, etc.; incapacitados para 
traballar e outra situación. 
TAXA DE ACTIVIDADE: cociente entre o número total de activos e a poboación total (poboación de 16 ou máis 
anos). 
TAXA DE OCUPACIÓN: cociente entre o número total de ocupados e a poboación de 16 ou máis anos.  
TAXA DE PARO: cociente entre o número de parados e o de activos. 
RAMA DE ACTIVIDADE: actividade principal do establecemento. Considéranse os seguintes valores: agricultura e 
pesca, industria, construción e servizos. 
SITUACIÓN PERSOAL: Clasificación da poboación inactiva segundo a clase de inactividade. Considéranse as 
seguintes categorías funcionais: estudantes; labores da casa; retirados, xubilados e pensionistas; incapacitados 
permanentes; outra situación. 
SITUACIÓN PROFESIONAL: os ocupados clasifícanse segundo a súa situación profesional segundo tivesen na 
semana de referencia un traballo por conta allea (asalariados) ou exerceran unha actividade por conta propia, en 
cuxo caso se subclasifican en: empregadores, empresarios sen asalariados e traballadores independentes, axudas 
familiares e membros de cooperativas. 
 
POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO SEXO E RELACIÓN COA ACTIVIDADE ECONÓMICA. 

Concello de Noia. Ano 2007 Total Homes Mulleres 

TOTAL 14.154 6.780 7.374 

Estudiantes 3.102 1.496 1.606 

Ocupados 5.019 3.275 1.744 

Parados buscando el primer empleo 131 48 83 

Parados que han trabajado antes 452 220 232 

Pensionistas de invalidez 290 209 81 

Pensionistas de viudedad u orfandad 599 12 587 

Pensionistas de jubilación 2.029 1.268 761 

Realizando o compartiendo las tareas del hogar 2.070 48 2.022 

Fonte:IGE 
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 AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.  

EMPRESAS DO CONCELLO DE NOIA SEGUNDO A SÚA CONDICIÓN XURÍDICA E ACTIVIDADE PRINCIPAL   

Concello de Noia. Ano 2010 Total Industria, incluída a enerxía Construción Servizos
TOTAL 1.050 55 178 817 
Persoas físicas 665 20 82 563 
Sociedades anónimas 6 1 2 3 
Sociedades de responsabilidade limitada 265 27 78 160 
Sociedades cooperativas 4 1 0 3 
Outros 110 6 16 88 

Fonte:IGE 
 
 
NÚMERO DE EMPRESAS SEGUNDO ESTRATO DE ASALARIADOS. 

CONCELLO DE NOIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

sen asalariados 905 891 886 905 958 994 1055 1091 1084 1076 1050 

de 1 a 2 asalariados 533 522 515 500 553 597 611 664 665 643 639 

de 3 a 5 asalariados 232 216 222 248 239 223 275 256 247 268 248 

de 6 a 9 asalariados 79 94 85 90 97 108 93 97 96 95 96 

de 10 a 19 asalariados 37 34 40 39 40 37 42 39 36 39 39 

de 20 a 49 asalariados 13 15 14 20 22 20 25 24 28 21 17 

de 50 a 99 asalariados 11 10 10 7 7 8 7 10 10 5 6 

de 100 a 249 asalariados 0 0 0 1 0 1 2 0 1 5 5 

de 250 ou máis asalariados 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

sen asalariados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fonte:IGE 
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 Os servizos públicos e a actividade pesqueira definen o perfil socioeconómico da vila, nun segundo plano, a 

construción e algunhas actividades industriais. Destaca, pola contra, o escaso peso da agricultura e das actividades 
hostaleiras. 2 

POBOACIÓN EN VIVENDAS FAMILIARES OCUPADA SEGUNDO RAMA DA ACTIVIDADE 

Concello de Noia.  Ano 1991 Ano 2001 Ano 2007 

TOTAL 3.985 5.017 4.051 

Agricultura   327 82 
751 

Pesca 537 709 

Industria 581 612 285 

Construción 544 696 603 

Servizos 1.996 2.918 2.412 
Fonte:IGE – MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS OCUPADA SEGUNDO SEXO E OCUPACIÓN. 

CONCELLO DE NOIA. ANO 2007 TOTAL  Homes Mulleres

TOTAL 5.017 3.275 1.742 

Dirección das empresas e das administracións públicas 587 339 248 

Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 459 214 245 

Técnicos e profesionais de apoio 432 279 153 

Empregados de tipo administrativo 292 147 145 

Traballadores de servizo de restauración, persoais, protección e vendedores 743 292 451 

Traballadores cualificados na agricultura e na pesca 440 320 120 

Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e da construción 1.050 953 97 

Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores 440 342 98 

Traballadores non cualificados 485 309 176 

Forzas armadas 89 80 9 
Fonte: IGE 
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2 BIBLIOGRAFÍA: Xaquín Fernández Leiceaga “Noia: unha economía que languidece”. Noia. Ribeiras de mar enxoito. op.cit. (pp. 161-172). 
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 Noia amosa unha baixa taxa de actividade, sobre todo feminina. Desexan traballar só catro de cada dez persoas 
máis de 16 anos, pero só dúas mulleres e media de cada dez do mesmo grupo de idade. E conseguen un traballo 
remunerado só un de cada dous homes e unha de cada catro mulleres maiores de 16 anos. En resume, por cada 
persoa ocupada existen tres persoas dependentes, en diversas situacións. 
TAXAS DE ACTIVIDADE, OCUPACIÓN E PARO DA POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO O SEXO. 

Concello de  Noia 1991 2001 (*) 
 Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 
Taxa de actividade 41,7 63,8 21,3 46,0 61,1 32,2 
Taxa de ocupación 34,5 53,6 16,9 41,2 56,5 27,3 
Taxa de paro 17,3 16,0 20,9 10,4 7,6 15,3 

Fonte:IGE 
(*) Non existen datos actualizados 

A xeración de emprego é un problema destacado, pois non só a taxa de actividade é reducida senón que ademais a 
taxa de paro é elevada, superior ó 10% (ano 2001). Os parados masculinos sitúanse en tódolos sectores e o 
desemprego feminino afecta sobre todo ás mulleres mozas que buscan o primeiro emprego. No último ciclo alcista 
da actividade económica a taxa de paro reduciuse, ó igual que sucedeu no conxunto de Galicia, pero aínda segue 
estando a un nivel elevado. As perspectivas de emprego estable e con futuro para os efectivos máis novos 
amósanse pouco claras. Isto afecta a unha boa parte da orla litoral entre a ría de Noia e A Coruña, ocasionando 
unha corrente migratoria cara as grandes cidades, ou incluso cara outras comunidades. 
PARO REXISTRADO POR SECTORES DE ACTIVIDADE. 

Concello de Noia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Abril.) 
PARO TOTAL 780 736 741 824 1125 1161 1171 1.352 

Agricultura/Gandería 60 65 54 67 106 96 74 110 
Industria 91 87 93 106 127 119 115 146 
Construción 92 88 87 115 203 203 224 280 
Servizos 424 397 411 444 590 598 606 673 
Sen emprego anterior 113 98 96 93 99 146 152 143 

Fonte: IGE  - SEPE MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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Fonte: IGE 
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 POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SEXO E SITUACIÓN PROFESIONAL. 

Concello de Noia. Ano 2001 (*) Total Homes Mulleres 

TOTAL 5.017 3.275 1.742 

Empresario, traballador por conta propia 1.125 687 438 

   Que emprega persoal 421 287 134 

   Que non emprega persoal 704 400 304 

Asalariado, traballador por conta allea 3.872 2.583 1.289 

   Con carácter fixo 2.478 1.704 774 

   Con carácter eventual 1.394 879 515 

Outras situacións 20 5 15 

   Axuda familiar 9 4 5 

   Membro de cooperativas 11 1 10 
Fonte: IGE 
(*) Non existen datos actualizados 

Ante o déficit de emprego estable no mercado de traballo, cobra importancia o traballo temporal, que amosa un 
baixo nivel de calidade. A proporción de traballadores eventuais sobre o conxunto dos ocupados ou sobre os 
traballadores asalariados é moi alta, en comparación coa media provincial e comarcal; sobre todo se temos en 
conta o importante continxente de funcionarios.  
CONTRATOS INICIAIS REXISTRADOS SEGUNDO MODALIDADE. 

Concello de  Noia 2007 2008 2009 2010 2011 

Total de contratos iniciais 2.709 2.319 1.905 1.866 5.162 
Indefinido ordinario e fomento do emprego 114 94 116 108 200 

De obra ou servizo 1260 1092 788 696 1508 

Eventual por circunstancias da produción 875 717 634 709 2171 

Interinidade 297 289 293 289 1186 

En prácticas 25 23 14 6 32 

Para a formación 73 49 27 31 13 

Outros 65 55 33 27 52 
Fonte: IGE 
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 2.4.2.1. ESTRUTURA POR SECTORES DE ACTIVIDADE. 

SECTOR PRIMARIO 

A PESCA. 

O sector primario está practicamente acaparado polo subsector pesqueiro (89,6% dos efectivos activos deste 
sector), un dos piares da economía do concello que ocupa ó 14,1% dos efectivos activos totais. Noia presenta unha 
flota orientada fundamentalmente ó auxilio das actividades marisqueiras, barcos de cerco e de enmalle. A pesca de 
baixura, cada vez menos relevante e integrada profesionalmente por homes, combínase co marisqueo estacional 
dos prezados berberechos do lombo do Testal, na que tamén participan as mulleres. O marisqueo dos berberechos 
e unha fonte de riqueza natural que podería verse aumentada coa implantación dunha industria transformadora que 
polo de agora non existe.  
% DE POBOACIÓN OCUPADA NA PESCA NO CONCELLO DE NOIA. ANO 2001 (*) 

 PESCA 
PARROQUIA DE NOIA 10,7 
PARROQUIA DE ARGALO (SANTA MARÍA) 19,6 
BARRO (SANTA CRISTINA) 18,6 
PARROQUIA DE BOA (SAN PEDRO) 29,4 
PARROQUIA DE O OBRE (SANTA MARIÑA) 15,8 
PARROQUIA DE ROO (SANTA MARÍA) 6,9 

(*) Non existen datos actualizados 

 
 

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SEXO E RAMA DA ACTIVIDADE DO SECTOR PRIMARIO. 

Concello de Noia 
1991 2001 (*) 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

Pesca (marisqueo) 537 493 44 709 597 112 
Fonte: IGE 
(*) Non existen datos actualizados 
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 ACTIVIDADE MARISQUEIRA. VENDAS NA LONXA DE NOIA. ANO 2012 

 Descripción  Data  Quilos   Importe €   Mín. €/Kg Máx. €/Kg Medio €/Kg 
Berberecho 2012 451.006,1 1.856.643,58 1,84 16,85 4,12 
Ameixa babosa 2012 92.209,6 749.258,41 5,9 12,2 8,13 
Ameixa fina 2012 38.258,8 522.890,09 6,6 33,53 13,67 
Ameixa xaponesa 2012 127.15,82 72.153,01 4,6 6 3 5,6  
Ostra plana 2 12 10.150 57.806,42 2,3 9,8 5,7 
  604.340,32 3.258.751,51 

 

 
Fonte: www.pescadegalicia.com 

 
REXISTRO DE BUQUES PESQUEIROS DO CONCELLO DE NOIA. DATOS A 23-04-2012 

DESCRIPCIÓN Nº 
BARCOS TRB GT POTENCIA 

CV 
POTENCIA 

KW 
CALADERO 
NACIONAL(Cant/Noroeste) 

ARTES 
MENORES 423 677,06 525,5 4.925,16 3.621,96 

BUQUES DEDICADOS A ACUICULTURA/AUXILIARES 2 -- -- -- -- 

Fonte: www.pescadegalicia.com 
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 AGRICULTURA3 E GANDERÍA. 

A importancia e o potencial da pesca contrasta co escaso peso económico do subsector agropecuario (10,4% dos 
efectivos do sector primario e 1,6% dos efectivos totais). Esta dicotomía sectorial non é allea a outros concellos nin 
exclusiva de Noia. Neste caso é un reflexo da fisionomía eminentemente costeira do municipio. 

% DE POBOACIÓN OCUPADA NA AGRICULTURA NO CONCELLO DE NOIA. ANO 2001 (*) 

 AGRICULTURA

PARROQUIA DE NOIA 1,2 

PARROQUIA DE ARGALO (SANTA MARÍA) 3,5 

BARRO (SANTA CRISTINA) 0,9 

PARROQUIA DE BOA (SAN PEDRO) 1,5 

PARROQUIA DE O OBRE (SANTA MARIÑA) 2,7 

PARROQUIA DE ROO (SANTA MARÍA) 7,4 
Fonte: IGE-INE 
(*) Non existen datos actualizados 

 
O agrogandeiro é un subsector marcadamente familiar, pouco rendible, que está lastrado por unha serie de 
inconvenientes estruturais que explican o abandono progresivo do campo e das súas actividades, o avellentamento 
da poboación e a feminización das tarefas agrícolas. A táboa seguinte amósano-la perda de efectivos que sufriu a 
agricultura nunha soa década, e como a pesca segue gañando terreo. 

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SEXO E RAMA DA ACTIVIDADE DO SECTOR PRIMARIO. 

Concello de Noia  
1991 2001 (*) 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

Agricultura, gandería, caza e silvicultura 327 226 101 82 35 47 
Fonte: IGE 
(*) Non existen datos actualizados 
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3 BIBLIOGRAFÍA: Marcos Salas Villa “A agricultura na comarca de Noia”. Noia. Ribeiras de mar enxoito. op.cit. (pp. 334-337). 
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 TERMINOLOXÍA. 

Aproveitamento. 

TERRAS LABRADAS: comprenden os cultivos herbáceos, os barbeitos, as hortas familiares e as terras 
consagradas a cultivos leñosos. 
TERRAS PARA PASTOS PERMANENTES: son terras non incluídas na rotación de cultivos, dedicadas de forma 
permanente (por un período de cinco anos ou máis) á produción de herba. 
ESPECIES ARBÓREAS FORESTAIS: inclúense nesta modalidade as superficies cubertas de especies arbóreas 
forestais, que non son empregadas principalmente con fins agrícolas ou con outros fins distintos dos forestais. 
Están incluídas as choupeiras no interior ou no exterior dos bosques, os montes de castiñeiros e nogueiras 
destinadas principalmente á produción de madeira, as plantacións de árbores de Nadal e os viveiros forestais que 
se atopen en bosques e se destinen ás necesidades propias da poboación. Inclúense igualmente as superficies 
cubertas de árbores ou arbustos forestais que exercen principalmente unha función de protección, así como as liñas 
de árbores que hai fóra dos bosques e os lindeiros arborados que pola súa importancia se considere conveniente 
incluír na superficie arborada. 

Distribución xeral das terras. 

TERRAS DE CULTIVO: terras dedicadas á obtención de produtos agrícolas: cultivos herbáceos, barbeito, cultivos 
leñosos, cultivos en invernadoiro, hortas familiares e terras de labor e viveiros. Exclúense as terras de cultivo 
abandonadas e non utilizadas para a obtención de ningún produto agrario, que se clasifican na categoría de "Outras 
superficies" como baldío.  
CULTIVOS HERBÁCEOS: inclúe os cereais gran, cultivos forraxeiros, tubérculos, leguminosas gran e cultivos 
hortícolas e froiteiras de horta.  
CULTIVOS LEÑOSOS: inclúe as froiteiras e o viñedo. No ano 2002 incluíuse o castiñeiro no grupo das froiteiras.  
OUTRAS TERRAS DE CULTIVO: son as terras de cultivo non clasificadas como cultivos herbáceos ou cultivos 
leñosos.  
CULTIVOS ASOCIADOS: dous, ou máis cultivos están asociados cando ocupan simultánea e uniformemente unha 
mesma superficie.  
CULTIVOS SUCESIVOS: considéranse cultivos sucesivos os cultivos que se suceden nunha mesma superficie no 
curso da campaña agrícola. 
PRADOS E PASTEIROS: terras dedicadas á produción de herba ou pasto de forma permanente, por un período de 
cinco anos ou máis, e utilizadas principalmente para aproveitamento gandeiro. No ano 2002 incorpórase ao grupo 
de prados e pasteiros o concepto de pasteiro arbustivo, anteriormente ignorado ou incluído na clase mato pasteiro 
da superficie forestal.  
OUTRAS SUPERFICIES: comprende as seguintes categorías: augas interiores, baldío, improdutivo, urbano e 
comunicacións:  
- AUGAS INTERIORES: comprende todas as extensións de auga, xeralmente doce e raramente salgada, 

situadas por riba do nivel medio da marea: ríos, canles, lagos, lagoas, superficies de augas costeiras cerradas 
por terra, embalses, charcas, etc. Inclúense as zonas húmidas, desprovistas de arborado, inundadas parcial, 
temporal ou permanentemente por auga doce ou salobre: zonas palustres, marismas etc. Exclúese o espazo 
ocupado polas augas mariñas. As ribeiras dos ríos clasifícanse segundo a súa ocupación actual, por exemplo: 
improdutivo, matogueira, frondosas de crecemento rápido, etc.  
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 - BALDÍO: terreo anteriormente de cultivo e actualmente non cultivado, abandonado ou non utilizado para a 

agricultura nin a gandería por razóns económicas, sociais ou de outra índole. Trátase frecuentemente de 
antigas parcelas de cultivo deixadas sen labrar, localizadas dentro dunha zona de cultivos, sobre as que non se 
realiza ningún aproveitamento. Outras veces son parcelas situadas en zonas con expectativas de crecemento 
urbanístico.  

- IMPRODUTIVO: terreos desprovistos de vexetación ou con vexetación moi escasa, que aínda encontrándose 
dentro das superficies agrícolas non son susceptible de ningún aproveitamento agrario, nin sequera para 
pastos, tales como rochas, pedregais, graveiras, areais, dunas, praias, torrenteiras, cumios nevados, etc. A súa 
posta en produción non está ao alcance dos medios normais nunha explotación agrícola.  

- URBANO E COMUNICACIÓNS: son as superficies destinadas a usos non agrarios como poboacións, 
urbanizacións, camiños, estradas, vías férreas, parques urbanos, zonas industriais, para fins militares, etc. 
Inclúense tamén neste apartado as edificacións e instalacións agrícolas, eiras, etc.  

- SUPERFICIE FORESTAL: zonas cubertas por especies forestais tanto arboradas como de matogueira. 

Explotacións, parcelas, UG e UTA. 

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA: unidade técnico-económica da que se obteñen produtos agrarios baixo a 
responsabilidade dun titular. Esta unidade técnico-económica caracterízase pola utilización dos mesmos medios de 
produción: man de obra, maquinaria, etc. 
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CON TERRAS: é aquela na que a superficie total, nunha ou varias parcelas aínda que 
non sexan contiguas, é igual ou superior a 0,1 Ha. 
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA SEN TERRAS: é aquela que, con menos de 0,1 Ha posúe en total, unha ou máis 
cabezas de gando vacún; dúas ou máis cabezas entre gando cabalar, mular ou asnal; seis ou máis cabezas entre 
gando ovino ou caprino; dúas ou máis cabezas de gando porcino; cincuenta ou máis aves entre galiñas, pavos, 
patos, ocas, pintadas, pombas, paspallás, faisáns e perdices criadas en catividade; trinta ou máis coellas nais; dez 
ou máis colmeas. Este gando pode estar en zonas rurais ou urbanas. 
PARCELA: extensión de terra que está baixo unha soa linde, é dicir, rodeada de terreo, edificios ou augas que non 
pertenzan á explotación. 
UNIDADES GANDEIRAS (UG): obtéñense aplicando un coeficiente a cada especie e tipo, para agregar nunha 
unidade común diferentes especies.  
UNIDADE DE TRABALLO-ANO (UTA): unha UTA equivale ao traballo que realiza unha persoa a tempo completo 
ao longo dun ano. Unha xornada parcial compútase como a metade dunha completa.  

Réxime de posesión. 

RÉXIME DE POSESIÓN DA TERRA: é a forma xurídica baixo a cal actúa o titular da explotación nas explotacións 
agrícolas con terras. 
TERRAS EN PARCERÍA: son aquelas terras propiedade de terceira persoa cedidas temporalmente ao parceiro 
mediante o pagamento dun tanto por cento do produto obtido ou do seu equivalente en efectivo. 
SUPERFICIE TOTAL DA EXPLOTACIÓN: está constituída pola superficie de todas as parcelas que integran a 
mesma: a superficie propiedade do titular, a arrendada doutros para a súa explotación e a superficie explotada 
segundo outras formas de posesión. Exclúense as superficies de propiedade do titular pero cedidas a terceiras 
persoas. 
SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA (SAU): conxunto da superficie de terras labradas e terras para pastos 
permanentes. 
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 Tipo de maquinaria. 

Enténdese por maquinaria agrícola o conxunto de máquinas empregadas nas explotacións agrícolas. Considérase a 
seguinte maquinaria agrícola: 
TRACTORES (DE RODAS OU CADEAS): tractores de dous eixes ou máis, utilizados para a execución dos 
traballos agrícolas da explotación e outros vehículos de motor, sempre que sirvan de tractores agrícolas. 
MOTOCULTORES, MOTOSEGADORAS, MOTOAZADAS E MOTOFRESADORAS: máquinas de motor cun eixe 
utilizadas en agricultura, horticultura e viticultura e máquinas similares sen eixo. Exclúense as máquinas utilizadas 
unicamente para os parques e céspedes. 
COLLEITADORA DE CEREAIS: máquinas automotrices, ou accionadas por tractor, para a recolección (sega, trilla e 
limpa) de cereais, incluído o arroz e o millo de grao. Neste apartado inclúense as colleitadoras de leguminosas, 
sementes oleaxinosas e gramíneas. 
OUTRAS COLLEITADORAS TOTALMENTE AUTOMATIZADAS: máquinas automotrices, arrastradas ou tiradas por 
tractor distintas das colleitadoras de cereais utilizadas para a recollida, de forma continua, de remolacha azucreira, 
pataca ou cultivos forraxeiros. A recollida dun cultivo pode ser executada en unha ou varias operacións (por 
exemplo cando se utilicen máquinas con funcións diferentes nunha serie ininterrompida de operacións). Neste caso 
as diferentes máquinas cóntanse como unha soa.  

Tipo de praza. 

Baixo esta definición as prazas de cebo corresponden exclusivamente a explotacións que só teñen animais de 
cebo, non estando contempladas aquí as prazas de cebo que podan existir en explotacións con prazas de 
reprodutoras.  

Titular da explotación. 

Persoa física ou xurídica que, actuando con liberdade e con autonomía, asume o risco dunha explotación agrícola, 
dirixíndoa por si ou mediante outra persoa. 
As explotacións agrarias non dispoñen da superficie de terra cultivable necesaria para que as actividades agrícolas 
sexan rendibles, e moita desa superficie dedícase a cultivos extensivos propios de grandes explotacións  
A superficie media de terra por explotación non chega a 4 hectáreas e máis de 90% das explotacións non chegan a 
superficie media. Nesa superficie están incluídas as parcelas dedicadas a monte, que soen ser de maior tamaño 
que as de labradío e prados. 
Unha explotación agraria, dedicada a unha actividade tradicional como pode se-la gandería de vacún, necesitaría 
dispor dunha superficie de terra cultivable superior a 10 hectáreas, para produci-los forraxes necesarios para a 
alimentación do gando. 
A superficie media por parcela na comarca é de 0,17 hectáreas, tendo o  98% das parcelas unha superficie de 
menos de media hectárea. 
Os problemas da dispersión da propiedade no sector agrícola dificultan a mecanización das tarefas agrícolas e 
predominan os cultivos tradicionais, con tendencia ó autoconsumo sen ter en conta a rendibilidade dos mesmos. 
Nestas circunstancias, a case totalidade das explotacións agrarias da comarca son “a tempo parcial”, onde os 
escasos ingresos procedentes da agricultura teñen que ser complementos cos da pesca e o marisqueo, a 
construción, cortas de madeira, etc. 

89 
 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
xe

og
rá

fic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 N

oi
a 

  



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DAS TERRAS  (HAS)  

Concello de Noia Ano 2008 

Sup. de cultivo e prado 265 

Pasteiro, Pasteiro Arbustivo e Mato 377 

Forestal Arborizado 2.368 

Outras Superficies 711 

S. Total Concello 3.721 

Forestal Total 2.745 

Sup. de Cultivo e Prado / Sup. Total 0,07 

F. Arb./ F. Total 0,86 

Forestal/ Sup. Total 0,74 
Fonte:Consellería do medio Rural. Rexistros administrativos 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE TOTAL (HAS) DAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS SEGUNDO APROVEITAMENTO COMPARATIVA 1989-2009. 
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Especies arbóreas e forestais Outras terras non forestais

  
Fonte:INE. Censo agrario 

 

 

90 
 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
xe

og
rá

fic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 N

oi
a 

  



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 APROVEITAMENTO DAS TERRAS LABRADAS NAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS (HECTÁREAS). 

Concello de Noia Ano 2009 
Cultivos herbáceos(*) 49 

Froiteiras 9 

Oliveiras 0 
Viñedo 2 

Outras terras labradas 2 
(*)En cultivos herbáceos inclúese barbeitos e hortas familiares 

Fonte:INE. Censo agrario 
 

 
 

EXPLOTACIÓNS AGRARIAS SEGUNDO A SUPERFICIE TOTAL 

Concello de Noia Ano 2009 

TOTAL 85 

Explotacións sen terras 5 

Explotacións con terras 80 

>=0,1 a <5 55 

>=5 a <10 13 

>=10 a <20 8 

>=20 a <50 4 

>=50 0 
Fonte:INE. Censo agrario 
 

EXPLOTACIÓNS AGRARIAS SEGUNDO SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA (SAU). 

Concello de Noia Ano 2009 

TOTAL EXPLOTACIÓNS CON TERRAS 85 

Explotacións sen SAU 5 

Explotacións con SAU 80 
>=0<5 74 

>=5 a <10 4 

>=10 a <20 0 

>=20 a <50 2 

>=50 0 
Fonte:INE. Censo agrario
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 SUPERFICIE DAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS SEGUNDO RÉXIME DE POSESIÓN (HECTÁREAS). 

CONCELLO DE NOIA ANO 1999 ANO 2009 

SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA  314 170 

   Propiedade 305 157 

   Arrendamento 2 3 

   Parcería 3 10 

   Noutros réximes de posesión 4 - 
Fonte:IGE 

 
MAQUINARIA PROPIEDADE EXCLUSIVA DA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA. NÚMERO DE MÁQUINAS. 

Concello de Noia ANO 1999(*) 
Tractores (rodas ou cadeas) 80 

Motocultores, motosegadoras, motoazadas e motofresadoras 56 

Colleitadoras de cereais 0 

Outras colleitadoras 0 
Fonte:IGE 
(*) Non existen datos actualizados 

 
PERSOAS QUE TRABALLAN NAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS SEGUNDO A RELACIÓN CO TITULAR E A OCUPACIÓN PRINCIPAL. 

Concello de Noia 
Ano 1999 (*) Total Titulares Cónxuxes Outro membro da 

familia do titular 

TOTAL 1.294 710 350 234 
Só na explotación 1.139 652 303 184 

Outra actividade lucrativa principal 151 56 47 48 

Outra actividade lucrativa secundaria 4 2 0 2 
Fonte:IGE 
(*) Non existen datos actualizados 
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 PERSOAS QUE TRABALLAN NAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS SEGUNDO A RELACIÓN CO TITULAR E O GRUPO DE IDADE. 

CONCELLO DE NOIA 1999 (*) 
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Ata 34 anos De 35 a 54 anos De 55 a 64 anos De 65 anos e máis
Total
Titulares
Cónxuxes
Outros membros da familia do titular

 
Fonte:INE. Censo Agrario 
(*) Non existen datos actualizados 

 
Nº DE UNIDADES GANDEIRAS (UG). 

CONCELLO DE NOIA 2009 

TOTAL 690,61 
Bovinos 101,60 

Ovinos 5 

Caprinos 0,60 

Equinos (babalos, mulas, asnos) 16,80 

Porcinos 341,71 

Aves 223,12 

Coellas nais (só reprodutoras) 1,78 

Colmenas 0 
Fonte:INE. Censo Agrario 
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 NÚMERO DE EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS  

CONCELLO DE NOIA 2009 

TOTAL 197 

Bovinos 36 

Ovinos 14 

Caprinos 3 

Equinos (babalos, mulas, asnos) 15 

Porcinos 48 

Aves 63 

Coellas nais (só reprodutoras) 13 

Colmenas 5 
Fonte:INE. Censo Agrario 

 
 

NÚMERO DE EXPLOTACIÓNS DE BOVINO E NÚMERO DE BOVINOS. 

CONCELLO DE NOIA 2010 

Número de explotacións 57 

Número de bovinos 256 

Número de vacas  192 

   Número de vacas de non muxidura 109 

   Número de vacas de muxidura 83 

Outros bovinos 64 
Fonte:IGE - CMR 

 
 

DISTRIBUCIÓN DO GANDO PORCINO EN EXPLOTACIÓNS INDUSTRIAIS. NÚMERO DE PRAZAS. 

CONCELLO DE NOIA 2010 

Prazas de reprodutoras 200 

Prazas de cebo 0 
Fonte:IGE 
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NÚMERO DE INCENDIOS E SUPERFICIE QUEIMADA EN HECTÁREAS NOS CONCELLOS DA COMARCA DE NOIA.  
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Fonte:IGE 
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 SECTOR SECUNDARIO 

Este sector acolle ó 26% do total dos efectivos activos, repartidos entre o 12,43% do subsector da industria e o 
18,38% da construción. No ámbito comarcal o concello de Noia amosa a estrutura de actividades máis sofisticada e 
completa, tanto no comercio como na industria propiamente dita, concentrando os dous terzos da actividade, agás 
na construción que non chega a metade do total comarcal. 
% DE POBOACIÓN OCUPADA NO SECTOR SECUNDARIO NO CONCELLO DE NOIA. ANO 2001(*) 

 INDUSTRIA CONSTRUCIÓN 
PARROQUIA DE NOIA 11,1 10 
PARROQUIA DE ARGALO (SANTA MARÍA) 12,3 21,8 
BARRO (SANTA CRISTINA) 14,3 16,7 
PARROQUIA DE BOA (SAN PEDRO) 7,7 13,4 
PARROQUIA DE O OBRE (SANTA MARIÑA) 13,5 16,5 
PARROQUIA DE ROO (SANTA MARÍA) 15,7 31,9 

Fonte: IGE-INE 
(*) Non existen datos actualizados 

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SEXO E RAMA DE ACTIVIDADE NO SECTOR SECUNDARIO. 

Concello de Noia 1991 2001 2007 

Industria 581 612 285 

Construción 544 696 603 
Fonte:IGE – MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
No que a industria se refire, ata principios deste século XXI, tratábase dun subsector pouco desenvolvido cun 
volume de efectivos (12%) escaso nun tecido empresarial tradicional, con empresas de pequeno tamaño e capital 
familiar, a recente construción do Parque Empresarial de Augalevada, Xestionado por Xestur, e que na actualidade 
se atopa ao 70% da súa capacidade, pode significar para Noia o inicio da modernización do seu tecido empresarial. 
Na última década a construción superou en efectivos á industria. O impulso construtivo reflíctese sobre todo en 
torno a vila de Noia, nun continuo urbano que se prolonga nas marxes das principais vías de comunicación. 
Este crecemento a base de novas construcións sen unha axeitada regulación e ordenación urbanística ocasionou 
un grave proceso de degradación (en moitos casos irreversible), feísmo urbanístico e abandono do centro histórico. 
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 EDIFICIOS, SUPERFICIE E VIVENDAS SEGUNDO TIPO DE OBRA. 

CONCELLO DE NOIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nova planta            
      Edificios de nova planta 22 6 13 14 13 25 18 19 8 1 4
         Residencial 21 6 13 14 13 25 18 18 8 1 4
         Non residencial 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      Superficie de nova planta (m²) 22943 4003 19893 8954 15864 30975 20742 16137 6467 369 2796
         Residencial (m2) 22773 4003 19893 8954 15864 30975 20742 16074 6467 369 2796
         Non residencial (m2) 170 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0
      Vivendas de nova planta 112 19 112 55 100 190 103 89 31 1 20
Obras rehabilitación            
      Edificios en rehabilitación 9 4 8 4 9 15 15 1 8 2 1
      Vivendas en rehabilitación 7 1 1 0 5 9 8 1 6 2 1
Obras demolición            
      Edificios en demolición 3 0 0 6 0 1 4 0 0 0 0
      Vivendas en demolición 3 0 1 3 1 2 3 0 3 0 0
Variación neta parque de viviendas 116 20 112 52 104 197 108 90 34 3 21

Fonte: IGE 

NÚMERO DE LICENZAS SEGUNDO TIPO DE OBRA. 
CONCELLO DE NOIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 30 10 19 19 22 38 35 21 16 3 5

Nova planta 21 6 11 14 13 23 18 16 8 1 4

   Con demolición previa 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0

   Sen demolición 18 6 11 10 13 22 18 16 8 1 4

Rehabilitación 9 4 8 5 9 15 15 5 8 2 1

   Edificios 9 4 8 4 9 15 15 1 8 2 1

      Demolición parcial previa 6 3 4 2 6 8 13 0 6 0 1

      Sin demolición 3 1 4 2 3 7 2 1 2 2 0

   En locais 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0

Só demolición total 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Fonte: IGE 

CONSTRUCIÓNS NO CONCELLO DE NOIA. 

 2010 

Nº de vivendas a crear de nova planta 20 

Variación neta do parque de vivendas 21 

Nª de edificios a crear de nova planta 4 

Fonte: IGE-MF 
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 TECIDO EMPRESARIAL 
A adscrición sectorial das empresas da comarca de Noia presenta o seguinte reparto: un 32% dedícanse á 
construción ou á enxeñería civil; un 36% a actividades de distribución ou comercialización de produtos para o 
servizo da propia comarca; as restantes utilizan os recursos naturais existentes na comarca para actividades de 
primeira transformación, ademais existe unha empresa de construción naval e outra de transporte de pasaxeiros. 
Este tecido empresarial amosa as seguintes particularidades: 
A meirande parte dos enclaves empresariais localízanse no Parque Empresarial de Augalevada. O Polígono dispón 
dunha superficie neta de uso indurstrial de 78.000 m² e unha ocupación actual do 70% counha vintena de empresas 
en activo. 
PARQUE EMPRESARIAL DE AUGALEVADA EN NOIA 
Promotor IGVS 

Xestor Xestur Coruña 

Superficie total 78.468 m2 

Superficie industrial e comercial 48.625 m2 

Número de parcelas 35 

 
EMPRESAS DO SECTOR SECUNDARIO.  

Concello de Noia Ano 2010 
INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA 55 

INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 54  
Industria da alimentación 13  
Industria téxtil 1  
Industria do coiro e do calzado 1  
Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 4  
Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 8  
Fabricación de produtos de caucho e plásticos 1  
Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 6  
Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 9  
Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 1  
Fabricación de mobles 5  
Outras industrias manufactureiras 5  

FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, XESTIÓN DE 
RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN 1  

Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización 1  
CONSTRUCIÓN 178 

CONSTRUCIÓN 178  
Construción de edificios 56  
Enxeñaría civil 1  
Actividades de construción especializada 121  

TOTAL EMPRESAS  SECTOR SECUNDARIO 233 
Fonte: IGE
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 SECTOR TERCIARIO 

O sector servizos é o gran foco de ocupación do municipio acollendo ó 58% dos efectivos activos. Noia maniféstase 
como centro comarcal tradicional, cabeceira  permanente dos municipios asentados ó redor da ría con funcións 
comerciais, servizos financeiros, empresariais e profesionais; ademais dos servizos ligados tradicionalmente ó 
sector público: administración, ensino, sanidade e os efectivos  pertencentes as Forzas Armadas. 
POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SEXO NO SECTOR SERVIZOS 

Concello de 
Noia 

1991 2001(*) 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

SERVIZOS 1.996 1.311 685 2.918 1.573 1.345 
Fonte:IGE 
(*) Non existen datos actualizados 

O comercio, a administración pública e os outros servizos, incluíndo o servizo doméstico, son as principias fontes de 
traballo feminino, neste sector un 46,1% dos efectivos son mulleres fronte ó 53,9% de homes. 
Noia amosa una marcada especialización terciaria, con valores moi superiores á media dos concellos galegos, agás 
nas actividades de transporte e hostalería. O comercio polo miúdo, as actividades de restauración e bares e os 
servizos financeiros compensan o menor peso das actividades industriais, do comercio por xunto, do sector turístico 
e da construción.  
Cabe salienta-la ausencia dunha oferta turística de calidade que explote de forma racional o potencial natural e 
cultural da comarca. Noia está en inmellorables condicións para facer rendible a súa riqueza paisaxística, ecolóxica, 
o seu patrimonio histórico artístico, etc. Máis a carencia dunha infraestrutura hoteleira axeitada e da posta en valor 
doutros produtos culturais impide o aproveitamento deste enorme potencial. O desenvolvemento deste subsector do 
ocio podería significar para Noia o paso dun centro con tecido empresarial tradicional limitado, de dimensión local e 
excesivamente constrinxido  no mercado comarcal, a ser unha referencia a nivel rexional, que dista pouco máis de 
30 quilómetros de Santiago de Compostela con todo o que iso significa.  
Neste senso cabe salienta-la recente implantación do centro comercial EROSKI, cunha sala de ventas de 4000 m2, 
dispón de 429 prazas de aparcamento, dos que un total de 20 prazas están reservadas para persoas con 
minusvalías. Conta cun cadro de 71 traballadores, dos que a maioría residen no termo noiés e outros oito en 
concellos da comarca.  
O investimento supera aos 10 millóns de euros e ten prevista a incorporación dunha gasolineira a súa oferta de 
servizos.  
ALOXAMENTOS TURÍSTICOS 

Concello de Noia Ano 2010 
HOTEIS 6 
PENSIÓNS 5 
TURISMO RURAL 2 
CAMPAMENTOS TURÍSTICOS 0 

Fonte:IGE 

Fronte a este perfil, completan a oferta comarcal a especialización agrícola de Lousame e Serra de Outes; a 
pesqueira de Porto Son e o peso da industria transformadora e da hostalería en Serra de Outes. 
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ESTRUTURA DO COMERCIO. 

Concello de Noia 
Ano 2002(*) 

NÚMERO 
DE ESTABLECEMENTOS 

DENSIDADE 
COMERCIAL 

SUPERFICIE 
VENDA 
MEDIA 

SUPERFICIE 
VENDA POR 
HABITANTE 

CPM en establecementos non especializados 54 3,75 130,73 0,49 

CPM de alimentos, bebidas e tabaco en establecementos especializados 57 3,96 29,1 0,12 

CPM de produtos farmacéuticos, artigos médicos, beleza e hixiene 8 0,56 45,51 0,03 

Outro CPM de artigos novos en establecementos especializados 192 13,34 73,86 0,99 

Reparación de efectos persoais e utensilios domésticos 8 0,56 61,63 0,03 

TOTAL 319 22,17 74,47 1,65 

CPM: Comercio polo miúdo 
Fonte: IGE 
(*) Non existen datos actualizados 
 

 

 

OFICINAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO. 

Concello de Noia Ano 2009 

TOTAL 11 

Bancos 5 

Caixas de aforros 6 

Cooperativas de crédito 0 

Establecementos financeiros de crédito 0 

Fonte: IGE 
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CONCELLO DE NOIA. EMPRESAS DO SECTOR TERCIARIO. ANO 2010 
 

COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E 
MOTOCICLETAS 352 

Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 38 

Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 51 

Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 263 

TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 37 

Transporte terrestre e por tubaxe 33 

Actividades postais e de correos 4 

HOSTALARÍA 115 

Servizos de aloxamento 9 

Servizos de comidas e bebidas 106 

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 6 

Edición 1 

Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática 5 

ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 18 

Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 18 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 21 

Actividades inmobiliarias 21 

ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 97 

Actividades xurídicas e de contabilidade 51 

Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 26 

Investigación e desenvolvemento 3 

Publicidade e estudos de mercado 3 

Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 9 

 Actividades veterinarias 5 
 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES 33 

Actividades de aluguer 8 

Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas 
con estes 2 

Servizos a edificios e actividades de xardinaría 11 

Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 12 

EDUCACIÓN 26 

Educación 26 

ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS 27 

Actividades sanitarias 21 

Asistencia en establecementos residenciais 1 

Actividades de servizos sociais sen aloxamento 5 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO 17 

Actividades de creación, artísticas e espectáculos 6 

Actividades de xogos de azar e apostas 4 

Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 7 

OUTROS SERVIZOS 68 

Actividades asociativas 1 

Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 11 

Outros servizos persoais 56 

 
 
 

TOTAL EMPRESAS  SECTOR SERVIZOS 817 
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ECONOMÍA (CADRO RESUMO) 

F
onte: IGE 

 
 
 
 
 
 

102 
 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
xe

og
rá

fic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
 N

oi
a 

 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTUDO DO MEDIO RURAL E ANÁLISE DO MODELO DE 
ASENTAMENTO DE NOIA 
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3.1. ÁMBITOS TERRITORIAIS E OS SEUS 

LÍMITES 
3.1.1. LÍMITES NATURAIS, ARTIFICIAIS E ADMINISTRATIVOS. 

Consideramos unha labor previa ao estudo do territorio noiés a definición do ámbito que o comprende. Xorden 
entón os primeiros interrogantes xa que o que parece sinxelo pechar dentro duns límites administrativos (deslinde 
entre concellos) non o é cando se trata de asimilar e comprender o territorio en base ao outro tipo de límites de 
natureza física. 
A disfunción entre límites físicos e administrativos en Noia prodúcese de xeito puntual e en distinto grao. Nun 
primeiro momento é un fenómeno que desacouga e desorienta á hora de buscar resposta sobre os feitos que 
acontecen no territorio. Pero o recoñecemento dunha realidade máis alá dos límites municipais serviranos para 
enfrontar a ordenación con mellores garantías.  
O territorio de Noia recoñécese mediante a marca que deixan certos elementos xeográficos que poderíamos 
denominar “de grande escala”. Así, o Río Tambre e a súa conversión en Ría define claramente a separación co 
termo municipal de Serra de Outes. O mesmo acontece co somonte da Serra de Barbanza que configura límites 
con Lousame e Porto do Son. 
A unha menor escala o Río Vilacoba e o seu tributario, o Río de San Xusto, separa Noia da parte central de 
Lousame. Máis ao norte, os montes de Toxos Outos fan de límite entre estes dous Concellos. E así, apoiándose 
en pequenos elementos como regos, lindes ou camiños, perfílase un mapa municipal completo, entre sutileza e 
rotundidade. 

3.1.2. O ÁMBITO DA PARROQUIA. DESCRICIÓNS DOS ÁMBITOS PARROQUIAIS. 

A parroquia constitúe aquel ámbito territorial de escala humana a través do cal o home estableceu unhas relacións 
de veciñanza. Estas relacións apóianse na propia dimensión territorial da parroquia e están en estreita relación 
coa capacidade para dar sustento e permitir o asentamento. 
Na maioría das veces o ámbito parroquial constitúe ademais un ámbito de relación visual e funcional derivado 
principalmente dunhas peculiares características orográficas e topográficas que o fan posible. Hoxe en día, como 
explicaremos máis adiante, estase perdendo este tipo de relación visual e funcional motivado polo abandono da 
actividade agrícola que facilita a forestación e fai cambiar a estrutura viaria e das comunicacións entre 
asentamentos. 
Noia ten seis parroquias entre as que chama a atención a diferenza de extensión superficial entre algunhas. Así, é 
destacábel o feito de que a parroquia de Roo consume o 44% da superficie municipal, quedando o resto repartido 
nas outras cinco parroquias. No extremo oposto, a parroquia de Obre, con 9 Has, representa soamente o 2,6% da 
superficie municipal. 
Seguindo no ámbito das curiosidades, é interesante o feito de que tódalas parroquias ten acceso ao mar (á Ría) e 
polo tanto, unha forte tradición ribeirán. Os recursos do mar e da terra son unha dualidade constante e elementos 
de identidade das xentes que habitan en Noia. 
Para comezar a descrición dos ámbitos parroquiais cabe unha primeira distinción xeográfica que obriga a 
considerar a parroquia de Roo nun contexto diferente, afastada e dividida do resto por un monte (San Marcos) que 
impide a comunicación visual e dificulta a relación funcional entre unha zona e outra do concello. 
A parroquia de Boa terá unha consideración específica xa que tamén a dorsal dun monte (San Lois) a afasta do 
resto. 
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Quédanos entón catro parroquias (Obre, Argalo, Noia e Barro) que teñen en común o feito de compartir un grande 
espazo visual e que se deslindan por elementos sutís como o cambio de orientación dunha lomba, un camiño, etc., 
pero cuxa funcionalidade hoxe en día superou as fronteiras para se converter nun grande espazo habitado.  

PARROQUIA DE ROO 

Situada no extremo setentrional do termo municipal, é un espazo de transición entre a zona interior e o espazo 
aberto á Ría. Coincide co derradeiro tramo do Río Tambre ata que se converte en esteiro e se somete ao influxo 
da marea.  
Dentro da propia parroquia tamén existen diferenzas xeográficas notábeis. O extremo nordés con altitudes que 
acadan os 500 metros e dende onde comeza o descenso ata o nivel do mar. Mais a pesar do forte gradiente 
altimétrico obsérvase certa uniformidade na inclinación do terreo, con fortes pendentes na práctica totalidade da 
súa superficie. 
Este condicionante topográfico determinou un sistema de asentamento disperso en pequenas entidades que 
buscan desesperadamente un anaco de solo onde poder desenvolverse. Ademais, a orografía tortuosa non só 
dificulta a relación entre asentamentos se non que é clara a subdivisión parroquial en microespazos 
incomunicados.  
Este feito creou disfuncións como a que se produce no extremo setentrional de Roo onde as aldeas de Vilafabeiro 
e Vilardante gozan de mellores relacións con outros asentamentos de Brión e Lousame que co resto de Noia. 
Esta incomunicación ancestral modificouse nas derradeiras décadas coa construción de pistas e estradas que 
facultan unha boa relación coa capital utilizando a estrada de Santiago como colector. 
Nun pasado recente o extremo meridional de Roo foi a porta de entrada a Noia dende o norte no lugar da Ponte 
Nafonso. Hoxe en día a estrada de Fisterra cruza a Ría mediante unha nova ponte que, situada na parroquia de 
Barro, acurta o recorrido e devolve a Roo a súa peculiar característica de parroquia illada. 

PARROQUIAS DE ARGALO, BARRO, NOIA E OBRE 

Catro parroquias que comparten o mesmo espazo visual e cuxa base territorial evoluciona cara a unha extensa 
área urbana e rururbana apoiada nun esquema radial configurado polas concas dos ríos Vilacoba, Tállara e 
Vilaboa. 
A parroquia de Noia corresponde fisicamente co punto de converxencia, lugar onde fai séculos xurdiu o 
asentamento – fortaleza da vila de Noia. De xeito centrífugo orbitan as parroquias de Argalo, Barro e Obre, 
estendéndose polas ladeiras dos vales ata o encontro con elementos naturais que fan de límite con outras 
parroquias ou ben co veciño concello de Lousame. 
Esta estrutura radial tamén o é dende o punto de vista das comunicacións. Así a vila e parroquia de Noia é punto 
de partida e chegada de diversas rutas que dende época romana tiveron estruturado o noroeste peninsular. A 
través de Barro, Noia e Obre descorre a estrada AC-552 que une Fisterra con Tui, a cal, xunto á AC-550 A Coruña 
– Fisterra constitúe o eixo costeiro da Galicia occidental. 
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Cara ao este, seguindo a conca do Río Vilacoba, parte dende Noia a ruta a Santiago pola parroquia de Barro, 
cunha variante en dirección a Padrón que pronto cruza o canle e descorre polo termo de Lousame. 
A conca do Tállara, na parroquia de Argalo, mediante sendas estradas a cada lado do val, faculta a comunicación 
coa Ría de Arousa e as vilas de Rianxo, Boiro, Ribeira, etc. 
A existencia de límites naturais no ámbito destas catro parroquias non se correspondeu cos límites entre elas. Así 
puidera chamar a atención o desenvolvemento da parroquia de Noia en tres porcións separadas polos Ríos 
Tállara e Vilacoba. Ou como a parroquia de Argalo desenvólvese en dous vales separados por un monte (O 
Páramo) sen relación aparente. 
En moitos casos razóns históricas, hoxe descoñecidas, darían explicación a estes feitos. Pero non se nos escapan 
motivos relacionados coa comunicación viaria como determinantes para establecer ámbitos parroquiais que gozan 
de boas relacións funcionais. A existencia de rutas antigas e, en especial, a existencia de pontes antes do período 
histórico no que se configuraron as parroquias, parécenos unha razón suficiente. 

PARROQUIA DE BOA 

A parroquia de Boa é o ámbito meridional do Concello de Noia. Separada do Obre e Argalo mediante a dorsal do 
Monte de San Lois, que pon punto e final á Serra de Barbanza ao encontrarse co mar. 
É por isto que o ámbito espacial de Boa da as costas ao conxunto de parroquias restantes e mira descaradamente 
ao espazo aberto da Ría. 
Funcionalmente existe boa relación co Concello de Porto do Son e, en especial, coa vila de Portosín a través da 
estrada da costa , a AC-552. 
A poboación de Boa concéntrase nunha agrupación de asentamentos que comparten un pequeno espazo visual 
de características homoxéneas repartido entre ámbolos dous concellos, o que pon en evidencia outra disfunción 
que tarde ou cedo traerá consecuencias na xestión do territorio. 
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3.2. O TERRITORIO HUMANIZADO E A SÚA 

RELACIÓN COS ELEMENTOS DO MEDIO 
FÍSICO. 

 

3.2.1.- OS USOS DO SOLO.  

O estudo do territorio precisa da comprensión do conxunto de funcións e actividades que é capaz de soportar o 
solo. Así, dende o punto de vista da bioloxía, o solo constitúe o soporte das relacións entre plantas e animais. 
Por contra, é posible enfocar o estudo dende outros criterios (económicos, sociais, etc.) onde a acción do home 
constitúe o elemento que controla a función do solo. Non é en ningún caso sinxelo establecer unha definición 
precisa do uso do solo sabendo que os factores físicos e bióticos acaban establecendo estreitas relacións cos 
factores humanos. 
En Noia, como en gran parte da xeografía de Galicia, encontrámonos ante un medio bastante alterado pola 
actividade do home, dende que este habita estas terras. É por isto que o factor temporal debe terse en conta, xa 
que, segundo cando, o home deu usos distintos ao territorio. No pasado, a relación entre o home e o medio era de 
dependencia, é dicir, o home utilizaba o solo co único fin de subsistir e procurar a vida. 
Sabemos que hoxe día o uso que lle damos ao territorio admite outras funcións, pero este é un tema que se 
afrontará máis adiante. 
Valla esta introdución para recalcar que, no caso de Noia, o estudo do uso do solo debe ter presente ao home e 
as súas accións. 
Para empezar a enfocar o asunto, diremos que os factores físicos condicionan enormemente as funcións que 
pode soportar o solo en virtude, tanto dos procesos sinxelamente naturais como os derivados da acción humana. 
En Noia temos un factor orográfico, os montes e os vales, que en conxunción co factor clima, o factor xeolóxico e 
edafolóxico, o factor hidrolóxico, etc., debúxanos un mapa de usos bastante preciso percibíndose como o home 
soubo adaptarse a esas condicións para sacar o mellor proveito do territorio. Así, recorrendo á análise da “sección 
do val” observase que a cada altura se corresponde unha utilización diferente. 
Esta definición superficial da sección do val debe afondarse a través de diferentes matices que nos permitan non 
só reflectir unha realidade de feito se non pór en evidencia unha problemática que posiblemente nos axude a 
ordenar o medio rural. 
O punto de partida desta análise comeza na elaboración dun Plano de Usos do Solo e Vexetación como 
instrumento que reflicta a modo de “instantánea” a situación actual do solo. Neste Plano se representa un 
conxunto de situacións, usos ou actividades que abrangue os diferentes niveis de naturalización, no caso da 
vexetación, como de utilización do territorio. Para comprender mellor as interaccións entre o uso actual do solo e 
outros factores físicos convén pór en relación o Plano de Usos con todos aqueles que representen o territorio 
dende outros puntos de vista como o Plano Hipsométrico, o Plano Clinométrico, o Plano Hidrolóxico, etc. 
O 66% da superficie municipal se presenta arborizada ou ben, comprende áreas de monte. Este feito está 
fortemente condicionado pola topografía en aquelas zonas onde a pendente supera o 20%. A altitude non é un 
motivo directamente relacionado coa vocación forestal, se ben, é evidente que as áreas situadas por riba dos 200 
metros de altura son solos con este potencial. 
A parroquia de Roo é un exemplo de superficie basicamente forestal onde os asentamentos tradicionais e o seu 
espazo agrícola aparecen illados en áreas dispersas de escasa entidade superficial aproveitando as poucas 
posibilidades que oferta a topografía.  
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 Nas parroquias de Argalo, Barro e Boa, prodúcese o típico esquema de sección en val, no cal os terreos situados 

en cotas superiores presentan tamén as maiores pendentes o que xustifica a masa forestal. O espazo agrícola 
aparece en cotas inferiores coincidindo coa suaves ladeiras que descenden cara ao mar ou aos canles do Vilaboa, 
Tállara e Vilacoba. As zonas de ribeira presentan os usos característicos de bosque de galería (ripsilvas), mentres 
que no mar xorden os areais, ou ben, a vexetación de esteiro. 
Hoxe en día este esquema encóntrase bastante distorsionado por mor dos cambios producidos nas actividades 
humanas. Así, é fácil observar a reforestación ou naturalización do espazo agrícola tralo cesamento da actividade 
agrícola. O avance da cidade é a costa do espazo agrícola en maior medida que das áreas de monte. A parroquia 
de Barro é un exemplo desta absorción das antigas terras de labor por parte do asentamento. 

3.2.2.- A ESTRUTURA VIARIA E PARCELARIA. 

A posición xeográfica de Noia fai pensar nun lugar de paso obrigado nas rutas do noroeste peninsular. Elementos 
que perduraron ata os nosos días como a calzada romana de Valbargos (Argalo) ou as pontes de orixe medieval 
como A Ponte Nafonso, A Ponte do Traba, A Ponte de San Francisco, son unha proba disto se comprobamos que 
hoxe en día as mesmas rutas seguen estruturando a rexión e a vila de Noia con outras localidades. 
A nivel funcional recoñécense tres rutas importantes que atravesan o Concello de Noia: 
- A estrada da costa (ou da Ría), a cal entra en Noia de forma obrigada para cruzar a desembocadura do 

Tambre. Actualmente esta ruta está materializada pola estrada AC-552 Fisterra – Tui, que sufriu e seguirá a 
sufrir rectificacións e melloras no seu trazado. 

- A ruta norte-sur, que dende Bergantiños, Xallas e outras áreas da costa da morte cruzan Noia en dirección á 
península de Barbanza e a Ría de Arousa. 

- O Camiño de Santiago ou ruta entre Fisterra e Santiago pasando por Noia. Na actualidade a estrada que une 
Santiago con Noia sufriu unha variante para encontrarse coa AC-552 en Eiroa (Barro) evitando o paso polo 
casco urbano. Ten orixe un antigo camiño que pasaba polo Monte de San Marcos. 

Nun nivel xerárquico inferior, Noia conta cun armazón viario que resolve a comunicación local interna, nuns casos 
con estradas provinciais pertencentes á rede secundaria e noutros con viario de titularidade municipal, herdanza 
do armazón de orixe tradicional que faculta a comunicación entre asentamentos. 
A topografía é un factor que condiciona este armazón local. O seu entendemento pasa, polo tanto, pola súa posta 
en relación cos asentamentos e o uso e actividade do home nun contexto territorial antigo. 
Así é posible identificar viarios de longas e medias distancias que enlazan asentamentos situados en cotas 
similares. Son viarios que buscan o desenvolvemento en escasa pendente para que homes e animais de tiro non 
sufran os inconvenientes.  
Para completar esta trama xorden viarios transversais de curto percorrido e de maior inclinación que resolven a 
comunicación e acceso a terras de labor e ao monte, no entorno inmediato aos asentamentos. 
Hoxe en día esta trama encóntrase alterada xa que a xeneralización do coche e os novos itinerarios e 
desprazamentos fan que unha nova se superpoña á anterior. 
A estrutura parcelaria de Noia é o resultado da herdanza dun pasado próximo, baseado na división da propiedade 
por motivos de transferencia e cuxa estrutura aínda responde ao uso tradicional da terra. 
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 No plano de “Estrutura parcelaria”, procedente da cartografía de catastro, advírtese a existencia de grandes 

propiedades de monte veciñal (Boa, Roo). Outros montes, de propiedade privada, se presentan fortemente 
divididos en parcelas estreitas e alongadas cuxos lindes adoitan tomar a dirección da pendente do terreo. 
O espazo agrícola presenta tamén unha forte división en parcelas de proporcións máis regulares dispostas 
fisicamente mediante terrazas e cómaros nas zonas con pendente superior ao 10%. 
Sen dúbida esta estrutura parcelaria, en relación directa coas condicións do medio e os sistemas ancestrais de 
aproveitamento dos recursos, constitúe un elemento definidor da paisaxe e un condicionante que dificulta tanto a 
adaptación aos novos procesos de explotación agraria como o desenvolvemento e xestión urbana das zonas de 
expansión da cidade. 

3.2.3. OS ASENTAMENTOS DE ORIXE TRADICIONAL. SITUACIÓN E MORFOLOXÍA. 

A existencia de restos arqueolóxicos no territorio de Noia confírmanos que o proceso de poboamento comezou en 
tempos da prehistoria. Este fenómeno propio do noroeste peninsular, está caracterizado pola permanencia ata os 
nosos días de túmulos funerarios e restos de asentamentos castrexos. Os primeiros son unha evidencia de rutas 
asociadas ás principais dorsais, por onde a comunicación se volve cómoda e segura. Os segundos, xa na Idade 
do Ferro, constitúen o primeiro modelo de asentamento estable coñecido caracterizado polos enclaves 
topograficamente destacados e de estrutura defensiva. 
Sabemos que este tipo de asentamento mantívose en tempos da romanización, convivindo cun novo modelo que 
paulatinamente se irá desenvolvendo a través da historia nun proceso de colonización da terra: as vilae. 
O sistema de poboamento é polo tanto resultado dun proceso secular cuxo fío condutor é a dependencia a un 
medio rural e natural que deixa tras de si un territorio tremendamente modificado polo home na súa loita pola 
subsistencia. 
Hoxe en día ese medio preséntase con parte de aquelas pegadas acumuladas ao largo do tempo en forma de 
rueiros, carballeiras, pontes, etc., pero cun montón de interferencias culturais, técnicas e sociais xeradas nas 
últimas décadas, que nos confunden na percepción e na comprensión do modo de ocupar o territorio. 
Aínda así, os principios xeradores do modelo de asentamento e as particularidades, tanto na situación como na 
morfoloxía dos asentamentos, gardan unha estreita relación cos condicionantes físicos e xeográficos de Noia. 
De novo a topografía é un factor que condiciona a posición e a morfoloxía dos asentamentos de orixe rural. Neste 
sentido podemos distinguir entre dous tipos de asentamentos: os que se sitúan na ladeira, conforme á estrutura 
física de val, e os que se sitúan na zona chá ribeirán. Estes últimos localizados nos arredores inmediatos á vila de 
Noia. 
Os primeiros son asentamentos situados no punto de inflexión da ladeira, situados as costas do monte e mirando 
ás terras de labor. A súa situación é, polo tanto, estratéxica, xa que dun xeito sutil se desenvolven nun tramo 
anterior ao inicio de fortes pendentes. 
Un exemplo que se axusta a este esquema é o núcleo de Taramancos (Boa), se ben é un esquema de 
asentamento que se repite nos vales de Vilaboa, Tállara e Vilacoba, así como nas ladeiras do Monte de San 
Marcos, na parroquia de Barro. 
Os asentamentos da parroquia de Roo responden, no tocante a súa posición, a un esquema variábel motivado 
pola complexidade orográfica en micro vales e coa constante da escaseza de solo con pendente adecuada. É por 
isto que en Roo os asentamentos se dispoñen en distintas cotas altimétricas co único condicionante de dispor da 
suficiente superficie onde implantarse e desenvolver as agras. Estas dificultades e o feito de que en Roo as 
ladeiras do Tambre están orientadas cara ao norte, procuraron uns asentamentos pouco desenvolvidos. 
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Pola contra, os asentamentos situados nos terreos chás da conca de Noia preséntanse con edificacións algo máis 
soltas e desenvolvidas, sen ningunha dirección condicionada pola topografía. 
Presentan un armazón viario estrelado fronte á forma lineal que poden ter algúns dos asentamentos das áreas de 
val desenvolvidos en rueiro que mantén un determinado nivel altimétrico.  
Na parroquia de Obre aínda pódese recoñecer o tipo de asentamento característico dunha topografía chá. Noutras 
áreas da conca de Noia o modelo de asentamento tradicional atópase moi alterado polo solapamento da nova 
trama de característica urbana ou de transición. 
Por último, pódese definir como excepción un tipo de asentamento cuxa estrutura se apoia na existencia dun 
camiño de orixe antiga e sitúase en proximidade a unha ponte: Ponte Nafonso, Ponte do Traba, ... 
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Exemplos dos volumes da casa-vivenda e anexos: 

1.Corpo nuclear 
2.Desenvolvemento lineal 
3.Desenvolvemento perpendicular 

 

 

 

     
Exemplos en planta da forma das cubertas 

3.2.4. A ARQUITECTURA RURAL E DO TERRITORIO 
PRINCIPIOS XERADORES 
Cando o home habita un territorio,e o transforma e utiliza para lograr a subsistencia, xorde a arquitectura como 
froito desa unión. Esta relación de dependencia entre o home e o seu medio rural ou natural produciu en Galicia 
unha arquitectura do territorio que se coñece como arquitectura popular. Non se trata só da casa ou vivenda 
tradicional, senón que a definición debe estenderse a todos aqueles elementos construídos que fixeron posible o 
desenvolvemento da actividade humana, como as edificacións destinadas á función produtiva (hórreos, palleiras, 
alpendres,...), os camiños, os valados, as fontes, os espazos comunitarios, etc. Un conxunto de elementos que 
son unha resposta física e formal a unha determinada situación social e económica e a unha maneira de 
relacionarse e servirse do territorio. 
Se ben é certo que o home habita estas terras dende o neolítico e que outra referencia posterior son os castros na 
Idade de Ferro, con varios exemplos duns e doutros no termo municipal de Noia, o alcance deste estudo limítase a 
un período de tempo relativamente recente, pero tamén impreciso. Ao falar de arquitectura popular referímonos ao 
final da Idade Media como posible punto de partida dunha forma de construír que perdurou ata os nosos días ou, 
máis ben, ata un pasado moi recente. Loxicamente, durante este tempo a arquitectura popular evolucionou, se 
ben a ausencia de datos non nos permite máis que intuír de que maneira se produciron os cambios. 
O estudo particular da arquitectura popular de Noia non pode facerse sen ter en conta os estudos e 
documentación existentes de carácter xeral como forma de aproximación ao noso caso concreto. Así, a 
interesante bibliografía existente indúcenos a considerar o contexto social, económico e xeográfico como punto de 
partida ou principio xerador desta arquitectura. 
O contexto social non difire en absoluto ao do resto de Galicia, baseado na organización parroquial como 
elemento que articula as relacións humanas e cunha forte vinculación ao ámbito xeofísico que abrangue a 
parroquia e ás actividades produtivas que nela se realizan. 
O medio físico e xeográfico actúa como condicionante máis visible, constituíndo o motivo salientable das distintas 
arquitecturas e sobre o que é necesario deterse. 

OS CONDICIONANTES FÍSICOS E OS MEDIOS DISPOÑIBLES 
A arquitectura de Noia é o resultado dun proceso de adaptación dunhas condicións do medio que a fan 
característica respecto a outras áreas xeográficas de Galicia e que incluso presenta elementos singulares dentro 
do termo municipal.  
A climatoloxía, que responde ó tipo “oceánico húmido”, caracterízase por tres estacións onde a suavidade térmica 
e a pluviosidade contrastan cunha estación, o verán, onde se pode producir seca. A posición de Noia no fondo da 
ría caracteriza o seu clima benévolo, suave, de ribeira, o que se traduce nunha arquitectura que se estende pola 
zona “das mariñas” con elementos característicos como o corredor, a solaina...  
No que se refire ás características litolóxicas, da observación do plano a escala 1:25.000 extraemos que o 
territorio de Noia non é homoxéneo. Neste municipio hai fundamentalmente tres tipos de rocha, o que repercutirá 
nos materiais empregados na construción da arquitectura popular tradicional. O extremo oeste do concello está 
dominado por rochas ígneas, sendo o compoñente fundamental o granitoide alcalino. O extremo oriental está 
dominado por ortoneis e granitos de dúas micas. A parte central do Concello atópase baixo a coñecida “fosa 
blastomilonítica” do Complexo de Noia, a cal percorre a provincia en dirección norte-sur, dende a Costa da Morte 
ata Barbanza. Nesta franxa, os materiais son de orixe metamórfico e a pedra empregada na construción é a de 
xisto. 
O clima e os materiais ao alcance do construtor determinan, pois, as peculiaridades construtivas de toda a 
arquitectura popular. Deste xeito, atópase unha arquitectura tradicional realizada na súa meirande parte con 
muros de cachotería de xisto e granito. En calquera caso, o granito emprégase en linteis e xambas de ventás e 
portas, así como nas esquinas para trabar o muros. Do mesmo xeito, faise necesario na maioría dos casos a 
realización dun revestimento con morteiro de barro e posterior caleado ou pintado da superficie do paramento. 
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Esquema de “vivenda con sobrado” das Agras coruñesas 

 

 
Casa terrea 

 
Casa con sobrado 

 
 
A orografía e, en concreto a pendente do terreo, constitúe outro condicionante que establece diferenzas tipolóxicas; 
sabido é que os asentamentos da zona dos vales presentan unha estrutura máis densa e pechada ao desenvolverse 
en terreos de máis acusada pendente, en contraposición a outras áreas onde o asentamento se desenvolve nas 
denominadas chanceiras, con estrutura solta e edificacións más distanciadas. No primeiro caso é frecuente a 
construción que comparte lindeiros, cunha fachada ou aliñación a un espazo viario. No segundo, a edificación sitúase 
de forma libre na parcela, polo xeral, de maior tamaño, separada dos lindes e desenvolvida nun corpo principal, a 
vivenda, e construcións anexas que poden aparecer separadas da principal. 

A arquitectura das Agras: 
A arquitectura popular no interior de Noia recoñécese nun contexto denominado “arquitectura das agras coruñesas” 
que abarca unha extensa área xeográfica comprendida entre as serras occidentais que fan de límite natural coa 
provincia de Lugo, o Río Ulla que separa á provincia de Pontevedra e o mar. 
A arquitectura das agras consiste nunha construción nuclear formada por unha casa-vivenda que acolle o uso 
habitacional familiar, e unha serie de corpos con menor altura, acaroados a ela en posicións diversas, que se 
destinan a funcións agrarias, como cortes, palleiras, alpendres, forno, etc. 
A bibliografía establece neste contexto da arquitectura das agras unha variante identificada nas áreas ribeiráns. 
Trátase dunha arquitectura que aproveita a bondade do microclima do fondo da Ría e o curso baixo dos ríos 
tributarios para abrirse ó exterior con espazos de transición. 
Estes espazos son a solaina, convertida ás veces en galería acristalada, que se desenvolve en planta alta e o espazo 
baixo a parra característico da planta baixa. E é que a posibilidade de cultiva-la vide nesta comarca constitúe outro 
elemento a considerar na cultura, na economía familiar e, como non, na forma de organiza-las dependencias da 
casa-vivenda destinadas á produción do viño.  
En Noia detectáronse vivendas de planta rectangular e en forma de “L”. A partir deste esquema xorden adicións 
volumétricas de construcións ó servizo da produción agrícola, sendo a máis frecuente a composición en base a un 
volume rectangular. 
En canto ó número de plantas, existen poucos exemplos de vivendas de unha planta (casa terrea). Encóntranse en 
mal estado de conservación e responden a unha tipoloxía primitiva e pouco desenvolvida. A casa de dúas plantas é a 
máis estendida, percibíndose aquelas realizadas nun pasado recente ó dispoñer de maior altura, ser de maiores 
dimensións e presentar uns aleiros de cuberta de maior inclinación. 
Cando a casa-vivenda se conforma mediante un corpo rectangular é frecuente que a dirección principal se oriente 
contra pendente. Desta disposición xorden plantas fraccionadas ou a media altura, onde as cortes sitúanse no nivel 
inferior, o espazo da cociña no nivel intermedio e as habitacións no nivel superior situados encima dos cortellos. 
Este esquema coñécese co nome de “vivenda con sobrado” e constitúe o paso intermedio entre a casa terrea e a 
casa de dúas plantas.  
Non importa tanto a diferenza en si entre unha tipoloxía e outra senón o concepto de adaptación (adaptación á 
pendente do terreo) como mecanismo que permite chegar a unha solución de habitabilidade cun mínimo esforzo e 
nun contexto de economía de medios. 
A cuberta é xeralmente a dúas augas no corpo central, co cumio paralelo á fachada, mais derivado da composición 
da planta poden aparecer outras variantes, como a de catro augas e cumieira en limatesa, frecuente nas edificacións 
de gran dimensión. A súa inclinación oscila entre os 15 e os 35º, dependendo da antigüidade das construcións e do 
material empregado: máis tendida cando se emprega tella cerámica curva e cando a edificación é máis antiga. A 
principios do século XX introduciuse a tella plana, a cal precisa de maior inclinación, o que produce un cambio 
substancial na volumetría e que responde a un tipo de vivenda prismática sen corpos anexos acaroados. 

112 
 

3.
 E

st
ud

o 
de

 m
ed

io
 ru

ra
l e

 a
ná

lis
e 

do
 m

od
el

o 
de

 a
se

nt
am

en
to

 

 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 

 
Casa con solaina 

 
 

 
Hórreo do tipo Noia 

 

 
Hórreo intermedio entre o Tipo Mahía e o tipo Noia 

O modelo de casa vivenda que máis se repite é a dun corpo rectangular de dúas plantas e cuberta a dúas augas. As 
súas dimensións responden a unha cruxía transversal en torno ós 6 metros e unha lonxitude moi variable que 
arranca dos 9 o 10 metros, podendo superar os 20 metros.  
Os vans abertos nos muros (fiestras, portas e bufardas) redúcense aos exclusivamente necesarios e aparecen 
enmarcados por pezas de granito. As fiestras son de dimensións pequenas (70-75 cms de ancho e 80-85 cms de 
alto) e gardan unha proporción rectangular, con certa tendencia ao cadrado nas máis primitivas. A disposición dos 
ocos admite con naturalidade a irregularidade e asimetría, procurando no posible a aliñación vertical. A simetría e 
regularidade dos ocos, así como un maior número e maiores dimensións é produto dunha evolución na que se 
manifesta a influencia da arquitectura culta. As fiestras constan de dúas follas, cada unha dotada dun bastidor de 
dous/tres ocos para aloxar os vidros. Van a pano co paramento exterior dos muros e levan contras polo interior. 
Sobre a fiestra aparece en moitos casos o tornachoivas. As portas son de unha ou dúas follas con partición 
horizontal. O material empregado nas carpinterías dos ocos tradicionalmente é a madeira de castiñeiro ou carballo. 

As construcións adxectivas: 
As dependencias que se acaroan ao corpo central poden ser unha ou varias, de dimensións variables e que fan as 
funcións complementarias de apoio á casa e ás actividades agrícolas.  
A agrupación resultante do corpo central e corpos auxiliares acaroados ofrece conformacións diversas. As máis 
habituais son en desenvolvemento lineal ou en longura, cun corpo ou corpos acaroados ao edificio básico; ou en 
desenvolvemento perpendicular, a base de que acometan perpendicularmente contra este núcleo central un ou máis 
volumes.  
Entre as dependencias adxectivas algunhas cumpren unha función específica, destinadas a pendello, corte, forno, ou 
almacén. Outras constitúen espazos cubertos de uso polivalente. Próximo a esta agrupación áchanse outras pezas 
exentas como a eira, o muíño e o hórreo. 
Esta arquitectura especializada ten en Noia representación sobre todo no hórreo. 

O hórreo do tipo Noia: 
É un hórreo que posúe estrutura de pedra e costais de madeira. Ten planta rectangular estreita. A suspensión 
realízase sobre pés baixos de pedra, cuadrangulares, ochavados. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de 
diámetro reducido e cara superior convexa con grosor. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas 
de cantería que soportan as columnas de granito en cada costal, situadas na vertical dos pés. Pechando a cámara 
sitúanse os pasaventos de madeira compostos por doelas verticais e faixas horizontais de reforzo. O espazo que 
queda entre doelas serve de abertura de ventilación. A cuberta resólvese a dúas augas con aresta lonxitudinal e tella 
cerámica curva e co aleiro sobresaíndo pouco sobre os costais. Os penais fórmanse mediante cantería de granito 
incluso os pinches que se elevan por riba da cuberta, sobre os que se colocan os gardaventos de pedra e os 
remates, constituídos por unha cruz e un lampión ornamentais.  

O hórreo intermedio entre o tipo Mahía e o tipo Noia: 
O hórreo tipo Mahía, atópase nos concello limítrofes, mesturándose aquí coa tipoloxía típica de Noia. 
É un hórreo que posúe estrutura de pedra e costais de madeira. Ten planta rectangular estreita. A suspensión 
realízase sobre pés baixos de pedra, cuadrangulares, ochavados. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de 
diámetro reducido e cara superior convexa con grosor. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas 
de cantería que soportan as columnas de granito en cada costal, situadas na vertical dos pés. Pechando a cámara 
sitúanse os pasaventos de madeira compostos por doelas verticais e faixas horizontais de reforzo. O espazo que 
queda entre doelas serve de abertura de ventilación. A cuberta resólvese a dúas augas con aresta lonxitudinal e tella 
cerámica curva e co aleiro sobresaíndo pouco sobre os costais. Os penais fórmanse mediante cantería de granito 
incluso os pinches que se elevan por riba da cuberta, sobre os que se colocan os gardaventos de pedra e os 
remates, constituídos por unha cruz e un lampión ornamentais.  
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Casa muíño 

 

 
Casa de dous andares 

 
 

 

 

A arquitectura Mariñeira: 
A casa-vivenda mariñeira ten a súa razón de ser nun asentamento agrupado, onde as edificacións se constrúen a pé 
de costa acaroadas e con pouca fronte de fachada. Presenta dimensións reducidas (de 3 a 6 m. de coxía e 10 -15 m 
de fondo) e utilízase case exclusivamente ou en grande parte como vivenda.  
A máis común en Noia é a casa de dous andares entre medianeiras, que pode constar de fachada lisa, de fachada 
con corredor e a súa evolución na galería. O acceso ó andar superior realízase polo interior. A planta térrea contén 
un almacén ou cortello, e no primeiro andar sitúase a cociña, a sala e os cuartos.  
Debido á calidade da fábrica, é frecuente a existencia de revestimento deixando á vista as pezas de contorno dos 
vans e esquinais.  
A cuberta é normalmente a dúas augas, co cumio paralelo á fachada. Mais no núcleo da Barquiña atópanse dúas 
vivendas acaroadas da tipoloxía “do pincho”, co cumio perpendicular á fachada. 
O modelo de casa con corredor mariñeira, derivou na casa con galería. En moitos casos é produto dunha reforma do 
corredor e, noutras, da adición dunha nova planta. A galería de madeira na fachada principal mellora as condicións 
térmicas da vivenda e aporta un novo espazo pechado.  
Aínda que a casa con galería aparece ligada ás xentes que dependen do mar, está moi arraigada nos que viven 
doutras actividades e gozan dunha certa prosperidade económica. Así, a finais do século XIX e principios do XX a 
casa mariñeira con galería foi derivando na vivenda burguesa.  
Esta arquitectura burguesa xa posúe un novo carácter urbano. Baixo a formulación dun proxectista adquire maiores 
dimensións en planta e altura, e, a través do traballo dos oficios e o emprego de novos materiais como o ferro, ou 
posteriormente o cemento, introduce elementos como os balcóns, miradoiros e elaboradas galerías. Mesmo, as 
fachadas amosan motivos ornamentais e formais, que reflicten as tendencias estilísticas dun amplo período de 
tempo, que acolle a influencia do eclecticismo, o modernismo, a arquitectura indiana, e un incipiente racionalismo. 

 
Casa mariñeira

 
Casa mariñeira “do pincho” 
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A arquitectura tradicional de transición (finais do século XIX e principios do XX) 
Neste período prodúcese unha transformación da tipoloxía de vivenda popular rural que coincide co cambio social e 
económico experimentado pola sociedade. As vivendas desvincúlanse do mundo rural, do cultivo e labra da terra, o 
corpo principal da casa aparece exento, sen as construcións adxectivas que caracterizaban as vivendas tradicionais das 
agras coruñesas, a corte, a palleira, etc. Estas vivendas son o resultado da transformación e renovación das edificacións 
tradicionais, ou produtos de nova construción, que adquiren un aire máis próximo á arquitectura culta urbana. As que se 
construíron nesta época sitúanse ó longo das vías de comunicación, coa fachada principal vertendo á mesma, xa que a 
súa execución coincide temporalmente. 
Estas vivendas en Noia caracterízanse por ser edificacións de planta rectangular e volumetría sinxela executadas con 
cachotería, enfuscadas e pintadas debido á baixa calidade da pedra. Constan de dous andares e tres eixes na maioría 
dos casos inda que tamén se atopan con dous eixes. A disposición de ocos é simétrica, cunha directriz vertical e gran 
tamaño para a maior iluminación dos interiores. As carpinterías realízanse en madeira cos linteis no mesmo material pola 
escaseza de granito no municipio. A cubrición realízase a dúas augas co cumio paralelo á fachada, en tella cerámica, 
posteriormente substituída por chapas de fibrocemento. 
 

Casas de transición 
 
 
 
 

 

115 
 

3.
 E

st
ud

o 
de

 m
ed

io
 ru

ra
l e

 a
ná

lis
e 

do
 m

od
el

o 
de

 a
se

nt
am

en
to

 

 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 
3.3. VALORES E POTENCIALIDADES NO 

MEDIO RURAL DE NOIA. 

 

Das condicións físicas e xeográficas do territorio subxacen un conxunto de valores e potencialidades que son 
fonte de recursos para o ser humano. 
Nalgúns casos ese valor é inherente e despréndese das características naturais do medio. Máis, tanto as accións 
que o home exerce directamente sobre o territorio como os factores conxunturais que emanan dun sistema social 
e económico poden facer cambiar substancialmente dito valor. 
Por exemplo, o valor dun recurso mineiro, sobre o cal se toma a decisión da súa explotación non só depende das 
características físicas do propio recurso se non de factores cambiantes como poden ser os medios técnicos 
dispoñíbeis, os mercados, etc. 
É por isto que falar dos valores e potencialidades dun territorio supón ter en conta ao home como elemento 
demandante e a unha sociedade cuxas estruturas cambian co tempo e non sempre buscan o mesmo no territorio. 
Nin que dicir que o territorio pode ofertar ao ser humano distintos recursos que se xustapón e que a decisión de 
utilizar ou explotar un determinado recurso pode anular ou diminuír o valor doutro. 
O territorio de Noia soportou a actividade humana dende tempos antigos nun proceso de adaptación mutua e nun 
esquema de asentamento disperso e, polo tanto, acadando cotas elevadas de humanización do territorio. Dende a 
ribeira do mar ata os montes, o home foi aproveitando os diferentes recursos. Así foi en Noia como en gran parte 
da rexión galega. 
Hoxe en día o esquema de aproveitamento de recursos tradicional encóntrase superado por un novo e complexo 
sistema de intereses sobre o territorio. 
A continuación exporemos aqueles valores e potencialidades característicos do concello de Noia. 

3.3.1.- O SOLO PRODUTIVO. 

A terra é un dos recursos utilizados polo home dende a antigüidade. Dende que este fíxose sedentario comezou 
un lento e continuo proceso de utilización e transformación do solo para os cultivos e a explotación forestal. 
A pesar da evolución histórica coa introdución de novos cultivos e o avance das cavaduras, tanto en Noia, como 
noutras áreas de Galicia, a agricultura non pasou do seu nivel pre-capitalista e de subsistencia. Hoxe en día a 
agricultura de Noia atópase en situación de crise e atribúese a un sector da sociedade que non ten relevo 
xeracional. 
Casos illados como os asentamentos de Vilardante e Vilafabeiro, no extremo oriental da parroquia de Roo, foron 
capaces de reintegrarse nos modernos esquemas de produción gandeira que dependen e vense condicionados 
polos requirimentos da unión europea. 
A capacidade potencial do solo para producir é evidente. Non hai máis que pór en relación os datos sobre clima, 
orografía e edafoloxía para entender que en Noia danse as condicións axeitadas para a agricultura, a gandería e o 
aproveitamento forestal.  
Retomando a idea dos factores conxunturais como elementos definitivos na utilización dos recursos, atopamos 
que en Noia deixou de ser viábel a agricultura no seu esquema tradicional. De feito compróbase mediante o plano 
de usos e das fotografías aéreas de distintas décadas como o espazo agrícola é ocupado pola masa forestal. 
Igualmente comprobouse en traballo de campo o abandono das terras de labor ou a existencia de cultivos como 
elementos que complementan a economía familiar. 
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Doutro xeito débense valorar as accións realizadas polo home para mellorar as condicións da terra. Así, as 
estruturas aterrazadas non deixan de ser un patrimonio e un valor engadido a ter en conta. 
Entendemos entón que en Noia o valor agrícola está en estado de letargo á espera dun cambio conxuntural que, 
se fose o caso, podería reactivar a produción. 
Este valor identificouse nas áreas de pendente suave dos vales dos ríos Vilaboa, Tállara e Vilacoba, nas ladeiras 
que miran directamente cara á Ría, así como en aqueles espazos de reducida dimensión localizados na parroquia 
de Roo que polas súas especiais condicións orográficas fixeron posible o asentamento. 
A identificación do monte en Noia resulta moito máis sinxela, en parte pola realidade de feito e porque a orografía 
é clara á hora de atribuír esta potencialidade. 
Así é posible recoñecer áreas do territorio cuxas condicións de pendente, altitude, soporte edáfico, etc. son as 
adecuadas para o aproveitamento forestal. 
En termos cuantitativos o solo de monte supera en extensión a metade do termo municipal, estando en proceso de 
expansión nas derradeiras décadas por motivo do cese das actividades agrícolas e a despoboación do medio 
rural. 

3.3.2. OS RECURSOS NATURAIS. 

Agrupamos neste apartado tres recursos naturais presentes no termo municipal de Noia: o mariño, o hidroeléctrico 
e o xeolóxico. 
O recurso mariño, e por extensión o de augas salobres e doces como potencial marisqueiro e piscícola, é unha 
característica esencial do fondo da Ría de Muros e Noia e a súa conversión no Río Tambre. 
Os areais do Testal son de gran capacidade para a produción de ameixa e berberecho. 
Da información económica despréndense as altas cotas de facturación que acada este recurso. Trátase dun 
recurso sostible que na actualidade se atopa autoregulamentado e organizado mediante a confraría de 
mariscadores de Noia. 
O tramo inferior do Río Tambre constitúe un couto de pesca onde danse diferentes especies. No núcleo de Castro 
Lampreeiro existen estruturas tradicionais (pesqueiras) para a captura de lamprea. Hoxe atópanse en desuso. 
O recurso hidroeléctrico atópase hoxe en día explotado no Río Tambre mediante dúas centrais produtoras, unha 
antiga, de principios de século, obra do arquitecto Antonio Palacios, e outra contemporánea. A primeira, como se 
verá máis adiante, constitúe un valor patrimonial e turístico en alza. 
Dende o punto de vista xeolóxico a metade da superficie de Noia atópase afectada por granitos e granodioritas 
potencialmente utilizábeis para distintos campos da industria e a construción. Localízanse nos extremos oriental e 
occidental. Non se ten constancia da existencia de ningunha explotación activa na actualidade, nin concesión 
administrativa de investigación do recurso. 
Consideramos que a explotación deste recurso mediante canteiras a ceo aberto non debe ter cabida neste 
Concello debido á negativa repercusión que pode ter noutros valores como o ambiental e a paisaxe. 
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3.3.3. OS VALORES AMBIENTAIS E A POTENCIALIDADE TURÍSTICA. 

A característica esencial do medio ambiente de Noia é, sen dúbida, o alto grao de alteración do mesmo, froito da 
intervención humana. Víamos como dende os montes ata as zonas baixas do val o home aproveitou os recursos 
durante séculos nun proceso de adaptación mutuo e dando como resultado unha paisaxe característica. 
Estas transformacións no medio, forman parte dun complexo proceso onde o home é unha peza máis das 
relacións físicas e biolóxicas entre tódolos elementos do medio. 
Dado que resulta moi difícil encontrar en Galicia grandes áreas de territorio en estado natural, é dicir, libres da 
acción antrópica, é preciso recoñecer polo menos aquelas outras que presenten niveis de naturalización ou 
representen hábitats característicos merecedores de consideración. Falaríamos entón de zonas do territorio 
potencialmente interesantes pola súa capacidade de rexeneración, zonas que, pola súa excepcionalidade, deben 
ser obxecto de protección, ou ben, aquelas que amosan un grao de fraxilidade que as fai especialmente 
vulnerables. 
Considerando a importancia dos hábitats descritos nos apartados de vexetación e fauna, parece non só 
aconsellábel senón obrigado recoñecer o valor ambiental das zonas correspondentes do termo de Noia. No Plano 
de Valores e Potencialidades represéntanse ditas áreas vinculadas ós principais leitos fluviais, e dos areais 
costeiros. 
A presenza do home nestas terras dende o neolítico deixou ata os nosos días unha serie de pegadas e restos no 
territorio que denominamos como patrimonio cultural construído. 
O patrimonio construído de Noia, a pesar da escasa entidade superficial do termo, é rico e variado. Cubre un 
amplo abano temporal, evidenciado polos restos atopados e aos que se fai referencia, que, dende os nómades, a 
sociedade castrexa ou o período medieval con elementos de carácter relixioso. A estes hai que engadir un 
patrimonio etnográfico e rural que se concreta en edificacións que resolven o modo de vida vinculado á agricultura 
e ao mar. 
Sen redundar en comentarios xa expostos en apartados anteriores, valla esta exposición para reiterar o valor 
histórico e patrimonial do territorio construído. 
A paisaxe constitúe outro valor que, no caso de Noia, pódese converter en recurso. O estudo e análise da mesma 
puxo en evidencia unha paisaxe característica da Ría, compartido con Muros, Serra de Outes e Porto do Son, que 
é preciso salvagardar e pór en relación con outros valores complementarios. 
Así, derivado da conxunción de tres valores: medio ambiente, patrimonio histórico e cultural e paisaxe, xorde unha 
potencialidade turística que, no caso de Noia, non foi desenvolvida. Tampouco o foi no resto dos concellos que 
comparte esta Ría, ao menos, baixo o esquema dun turismo de verán e costa similar ao desenvolvido no resto das 
rías galegas. Este feito sen dúbida débese ter en conta ao obxecto de impedir o desenvolvemento incontrolado e 
aprender dos erros cometidos noutras áreas do territorio. 
A Ría de Muros e Noia está a tempo de procurar un tipo de turismo sostible capaz de manter e preservar os 
valores sobre os que se debería apoiar. 
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3.4. ANÁLISE DO NÚCLEO URBANO DE NOIA 

E DA SÚA CONTORNA 

 

3.4.1. A HERDANZA DO PASADO 

Antes de afrontar o estudo do fenómeno urbano da vila de Noia na actualidade, é necesario botarlle unha ollada 
ao pasado e tratar de analizar o conxunto de feitos e condicionantes que fixeron posible o nacemento e 
mantemento da cidade ata os nosos días. 
A cidade de Noia, tal e como hoxe a percibimos, é o resultado da evolución dun proceso de ocupación territorial no 
que factores naturais, o armazón social e económico de cada época ou as decisións de natureza técnico-política 
foron modelando e estruturando a forma urbana. 
Analizar o que a historia nos deixou é un bo recurso para intentar comprender o feito urbano actual, o cal, 
parécenos bastante complexo ao menos en canto a formular respostas a interrogantes que se nos presentan 
sobre a realidade urbana, os seus problemas, etc. Afrontamos o estudo mediante tres puntos de vista que de 
forma complementaria poderían dar explicación á forma urbana: 
- A herdanza da cidade medieval 
- A herdanza dun pasado rural 
- A planificación urbana 

3.4.1.1.- A HERDANZA DA CIDADE MEDIEVAL. 

A presenza do home nas terras de Noia remóntase a época prehistórica; así o testemuñan os restos atopados, 
tanto das civilizacións nómades como dos primeiros asentamentos coñecidos: os castros. Para o caso que nos 
ocupa, resulta interesante comprobar a existencia dun lugar situado na confluencia dos Ríos Vilaboa, Tállara e 
Vilacoba (Traba), como lugar de cruce e, polo tanto, de paso das grandes rutas. 
A anta de Argalo constitúe un exemplo dun elemento funerario asociado a unha ruta que, percorrendo a dorsal de 
Barbanza, comunicaría esta península coa marxe dereita da Ría ou outras áreas do norte da provincia. 
Dende unha escala subrexional entendemos este lugar como estratéxico no ámbito das comunicacións e que nas 
distintas épocas tivo a súa importancia: A calzada romana de Valbargos, os camiños medievais, as novas 
infraestruturas viarias, ..., son elementos que avalan esa importancia. 
Este feito sérvenos para reforzar a idea de asociación entre lugar estratéxico e presenza humana, sexa cal foxe o 
período histórico. 
Por outra banda, o mar e en particular a Ría como ancoradoiro e lugar de abeiro para os barcos que serven ao 
comercio, a pesca ou as campañas bélicas, reforza e complementa ese carácter estratéxico. 
Outro factor importante a ter en conta son as condicións físicas e naturais que facilitan o asentamento protexido. 
Así, a condición topográfica nun pequeno outeiro e a existencia duns límites naturais como a auga, semellan ser 
ingredientes suficientes que garantan a seguridade. Ata agora factores xeográficos que xustifican o asentamento. 
Pero non foi ata a baixa idade media, momento no que un novo elemento, a modo de catalizador, disparou o 
fenómeno urbano ata os nosos días: o achado do sepulcro do apóstolo e todo o que vai a traer consigo dende o 
punto de vista cultural e económico. A vida de Noia vaise converter nun porto de entrada de peregrinos 
procedentes do norte de Europa e vai quedar integrada na xurisdición de Compostela. 
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Diversos autores coinciden en identificar un primeiro burgo ao redor á fortaleza de Tapal composta dunha serie 
de construcións defensivas, residencia de nobres, igrexa (San Martiño) e edificacións residenciais que xeraban 
unha praza de armas e un espazo libre fronte á porta da igrexa. Todo isto nunha disposición que integraba o 
camiño ou ruta norte – sur de orixe antiga. 
Co tempo foise consolidando unha pequena malla urbana mediante unha rede de rúas de estrutura 
radioconcéntrica co correspondente reenchido de edificacións en base a un parcelario moi fraccionado e de 
dimensións reducidas. 
O plano transcendeu ata os nosos días e é sinxelo identificar esa primeira etapa de crecemento mediante os 
límites naturais co mar e o Río Vilacoba (Traba) e as rúas Mazacáñamo e Carnicería. 
Unha segunda fase de medra, xa claramente cara ao leste, recoñécese mediante unha armazón ortogonal, un 
tamaño de rueiro de maior dimensión que posibilita a existencia de hortas privadas no interior e unhas rúas cuxa 
anchura é maior ás da parte orixinal antes descrita. 
No ano 1320 a Noia exímeselle do pago de impostos á Mitra Compostelá para así afrontar o custe de construción 
dunha muralla. 
É a partir dese intre cando a cidade, pechada nuns límites físicos, presenta o clásico esquema de cidade 
medieval característico da Europa da alta idade media. 
A.E.J. Morris en Historia de la forma urbana, establece unha cita de Paul Hofer: “a cidade medieval é o resultado 
da interrelación dos seis factores seguintes: a súa estrutura económica (mercado, artesanía, comercio), a súa 
estrutura social (artesáns, comerciantes, clérigos, aristócratas), a súa estrutura física (trazado urbano, edificios 
públicos, fortificacións), a súa personalidade legal (construción, organismos legais, circunscricións 
administrativas), a súa situación xeográfica (comunicacións terrestres e fluviais, pontes, postos de parada, postos 
de reabastecemento) e a súa vitalidade política”. A este respecto A.E.J. Morris afirma que non todas estas 
condicións resultaban imprescindíbeis, pudendo faltar algunha delas, agás a actividade comercial: “cando non 
había comercio non podía haber cidade”. 
En Noia desenvolveuse unha importante estrutura social baseada no comercio e na produción artesanal. As 
laudas gremiais da Igrexa de Santa María son unha proba de isto, así como o roteiro que perdurou ata os nosos 
días, o cal fai referencia a un bo número de oficios. 
Esta dependencia do comercio e dos movementos, así como a súa relación co medio rural inmediato, é 
fundamental para comprender a forma urbana, pois, se por unha banda a cidade medieval é algo tanxible e 
delimitado entre muros (pechada), por outra existe unha relación de dependencia co exterior que obriga á cidade 
a abrirse e estenderse extramuros. 
Así, as vías de comunicación que converxen na cidade medieval constitúense como arrabaldes e futuras áreas 
de medra, que co paso dos séculos fóronse consolidando. 
O tramo do camiño a Santiago comprendido entre a porta principal (Rúa do Comercio) e a ponte do Traba, 
constitúe un dos eixes principais de medra facilmente percibibeis na cartografía actual. 
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 A presión que a cidade exerceu nas súas murallas, unha vez que estas deixaron de ser útiles como mecanismo de 

defensa, acadou na súa desaparición. Así, durante os séculos XIX e principios do XX, o anel defensivo foi 
desmantelado. A pegada que deixaron no plano da cidade recoñécese nos dous peiraos (Gasset e Cadarso) e nas 
rúas Ferrador e Escultor Ferreiro. 

 
Plano de finais do século XVI. Arquivo de Simancas. 

Extraído do Libro “A Noia da Memoria”. García Vidal, P. 
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3.4.1.2.- A HERDANZA DUN PASADO RURAL.- 

A dualidade cidade e medio rural é, en Noia, un fenómeno complexo e difícil de analizar. Ante o feito urbano en si, 
produto da evolución dunha cidade medieval, oponse un medio rural moi transformado polo asentamento humano 
e polas actividades que no territorio desenvolvéronse dende tempos antigos. 
Pero máis que oposición débese utilizar o termo de simbiose, xa que, seguro, a cidade debeu atopar sustento no 
medio rural circundante e o medio rural demandar produtos e servizos característicos da cidade. 
O peculiar modelo de asentamento no medio rural que rodea a cidade antiga a base de pequenas entidades, foi e 
seguirá a ser un problema para o desenvolvemento normal da cidade. Os esquemas ou estruturas de medra 
urbana non se axustan ás estruturas rurais producindo problemas de encaixe. 
Mesmo as veces resulta imposible atribuír certas medras á cidade cando estas son produto da espontaneidade e 
seguen as regras características do asentamento rural. 
A planificación como proceso intelectual que pretende pór en orden e regra á expansión da cidade, xurdiu en Noia 
no século XIX mediante proxectos de aliñacións ou urbanizacións de carácter illado. Pola contra durante século e 
medio de expansión urbana, a periferia de Noia caracterizouse por manter a espontaneidade como principal 
motivo de medra, apoiado na rede viaria e parcelaria herdada do medio rural.  
Atopámonos, polo tanto, con dous esquemas diferentes que compiten na área urbana e rururbana: 
- Alí onde ten alcance o Plan, un novo trazado vaise impoñendo e vai transformando un medio rural nun medio 

urbano. Mais, dependendo da forma de xestión, o resultado poder ser distinto. Así, é posible apreciar o avance 
da cidade mediante a implantación de novas edificacións mantendo o esquema viario e parcelario tradicional. 
Noutros casos, onde existiu xestión, a transformación é máis profunda e unha nova trama superponse e anula 
a anterior. 

- En ausencia de plan ou trazado, a transformación cara ao feito urbano é un fenómeno diferido no tempo tras 
un proceso previo de edificación. Os asentamentos de orixe tradicional e, sobre todo, os novos 
desenvolvementos edificatorios xurdidos ao redor á rede viaria local ou as principais estradas, vanse dotando 
de servizos urbanos. A dependencia ao medio rural pérdese en favor de novos lazos funcionais coa cidade 
(traballo, desprazamentos, etc.). 

En calquera caso, se a cidade medieval, coa súa forma característica ten perdurado ata os nosos días, pódese 
dicir o mesmo dos asentamentos tradicionais, os cales manteñen intacta a súa estrutura orgánica de implantación 
e desenvolvemento. 
A cartografía e, en especial, os diferentes planos temáticos de información da área urbana de Noia, son 
suficientemente explicativos ao respecto. Así, é posible apreciar a interacción xurdida entre o Barrio de Calvario e 
os asentamentos de Barro, onde unha trama máis ou menos racional encóntrase coa trama antiga definida pola 
Calzada, Cruceiro de Barro, etc. 
Axiña xorde a pregunta de se a expansión de Calvario, Bergondo ou San Lázaro debe incorporar a forma urbana 
herdada ou se, pola contra, débese someter a un proceso de renovación integral segundo novos esquemas de 
desenvolvemento propios da cidade contemporánea. 
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 3.4.1.3.- A PLANIFICACIÓN URBANA. 

A forma urbana entendida como o resultado dun proceso de planificación e execución xurdiu en Noia a partir da 
segunda metade do século XIX mediante actuacións localizadas que, de xeito sucesivo, foron marcando a futura 
medra da cidade. Non é ata o ano 1974, momento en que se aproba o Plan Xeral de Ordenación Urbana, ao que 
lle seguen as NN. SS. de 1990, cando se afronta a ordenación urbana dende un enfoque integral. 
A necesidade de ordenar ou planificar xorde a instancias dunha sociedade burguesa decimonónica que demanda 
melloras na calidade de vida da cidade. Melloras que se traducen na cualificación dos espazos públicos, na 
creación de novos e mellores accesos á vila e na creación de ensanches onde poder construír novas vivendas, 
máis alá do couto pechado da cidade antiga. 
Non cabe dúbida que moitas destas actuacións illadas consistentes en novos trazados de estradas e camiños de 
acceso a Noia, proxectos de aliñacións ou de urbanización, planeados no entorno inmediato da cidade medieval 
marcaron unha pauta de medra durante todo o século XX. 
Estas actuacións atópanse recompiladas e inventariadas no magnífico traballo de investigación realizado por 
García Vidal titulado “Noia. Xeografía urbana e área de influencia”, polo que nos limitamos a expor sucintamente 
aquelas de maior transcendencia.  
As primeiras transformacións nas infraestruturas viarias xorden no século XIX. Así, de 1808 é o proxecto que 
contempla a reparación da ponte de Noia, o cal se atopaba nun estado intransitábel.  
Coa mellora que supuxo esta obra, así como as novas estradas que comunican Noia con Muros, Santiago e 
Goiáns (Beira norte da Ría de Arousa) a comunicación de Noia coa provincia mellora substancialmente. 
No plano de Noia de 1907 xa aparece representado este esquema viario, o cal vai ser decisivo no futuro 
desenvolvemento da cidade. 
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 Outro fenómeno acontecido de xeito paralelo no tempo foi o derribo das murallas medievais e a conseguinte 

realización dos dous peiraos, o de Gasset e o de Cadarso, na fronte marítima e as rúas Costa e Porta da Vila – 
Escultor Ferreiro. Péchase así o anel que hoxe en día funciona como circunvalación da antiga cidade intramuros, 
constituíndo a pegada dixital ou signo de identidade da vila medieval. 
Ata mediados do século XX realizáronse sucesivamente proxectos de aliñacións e rectificacións neste anel 
perimetral ata acadar o perfil de hoxe en día: proxecto de aliñacións do campo de San Francisco (1882), 
modificación da liña da estrada dos Ánxeles a Navia (1944), proxecto de reforma da curva que enlaza a estrada de 
Santiago coa de Muros (1952), etc. 

 
Plano do Campo de San Francisco de 1882 

 
A consolidación do nó de comunicación no Campo de San Francisco e as sucesivas actuacións que van 
configurando o espazo público da Alameda fan deste espazo un lugar de referencia sobre o que se apoiará o groso 
da expansión de Noia. Proxectos de apertura de viais como o camiño de Calvario a Loxe (1953) ou o camiño de 
San Bernardo a Calvario, con os seus dous ramais, un á Calzada e outro a Angustias (1960) van estruturando a 
malla urbana do barrio do Calvario sobre a cal se vai a desenvolver un forte proceso de edificación durante o 
derradeiro terzo do século XX. 
Outras actuacións localizadas ao sur foron marcando os futuros desenvolvementos no campo de Noia e San 
Lázaro. Así, de 1893 é o proxecto de aliñacións do Campo de Noia, o cal marcou o inicio da expansión ao outro 
lado da ponte. 
 

124 
 

3.
 E

st
ud

o 
de

 m
ed

io
 ru

ra
l e

 a
ná

lis
e 

do
 m

od
el

o 
de

 a
se

nt
am

en
to

 

 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 O avance da cidade no lugar de San Lázaro orixínase trala construción da ponte sobre o Traba (Vilacoba) e o 

perfilado do peirao da marxe esquerda. No 1943 redáctase o proxecto de urbanización de San Lázaro para a 
posterior parcelación e urbanización dos terreos. Formúlase un planeamento de “cidade xardín” mediante un eixe 
principal (prolongación da nova ponte) que vertebra unha serie de rúas transversais paralelas ao peirao. 

 

Plano do Proxecto de Urbanización de San Lázaro. 1943 

De 1972 é o Plan Xeral de Ordenación Urbana, primeiro documento urbanístico que contempla a ordenación 
integral do termo municipal de Noia, ao amparo da Lei do Solo do ano 56. 
No que respecta á planificación da Vila de Noia, o Plan recoñece o ámbito de Casco Histórico, outorgándolle un 
tratamento normativo diferenciado, e unha “zona urbana” coincidente cos inminentes barrios de la expansión: 
Calvario, San Lázaro e Campo de Noia – Bergondo. 
A ordenación planeada, aínda apoiándose nos grandes esquemas viarios preexistentes, ten un marcado carácter 
racional e recorre á tipoloxía de vivenda colectiva en bloques illados ou en rueiros que xeran patios. Deste 
planeamento son os singulares rueiros da Avenida da Coruña, con os seus patios axardinados orientados cara ao 
mediodía. A ordenación planeada en San Lázaro, desmárcase da proposta orixinal de “cidade xardín” e afróntase 
con bloques illados en altura de ata sete plantas. En Bergondo formúlase tamén unha malla ortogonal apoiada na 
rúa Entrerríos a cal transcendeu ata os nosos días.  
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 Parece clara a aposta deste Plan por establecer unhas áreas de crecemento denso da cidade, nun contexto 

temporal no cal moitas vilas e cidades acaparaban un continxente humano procedente do medio rural. 
Foi un Plan concibido para un forte desenvolvemento urbano. 
En resposta a estas previsións de crecemento formularanse propostas no sistema de dotacións. Así, 
contemplábase un peirao cunha gran superficie de zona verde e un gran parque urbano vinculado a un “área de 
reserva urbana” situada na Chainza. O sistema viario reforzábase con dúas pontes, unha entre San Lázaro e 
Campo de Noia e outra entre o novo peirao (Peirao de Gasset) e a Chainza. 
O Plan de Noia foi aprobado en 1974 e supuxo unha referencia nun momento no que en casos contados as vilas 
ou cidades galegas optaban pola súa planificación. Desgraciadamente, a década dos anos 70 e 80 caracterizouse 
por un desenvolvemento onde o crecemento edificatorio non foi acompañado das necesarias dotacións e 
infraestruturas, aínda estando planeadas. 
En 1987 modificouse o Plan ao obxecto de incorporar o proxecto de variante na estrada Santiago – Noia. Esta 
infraestrutura converteuse nun elemento fundamental na desconxestión do casco urbano ao asumir o tráfico en 
dirección cara ao norte. 
En 1990 apróbanse as Normas Subsidiarias de Planeamento de Noia, tras dezaseis anos de vixencia do primeiro 
Plan e cun novo marco xurídico, a Lei 8/90 de Reforma do Réxime Urbanístico e Valoración do Solo e as Normas 
Subsidiarias e Complementarias da Provincia, aprobadas no mesmo ano. 
As Normas asumiron algúns dos planeamentos herdados do antigo Plan. O Casco Histórico foi recoñecido e 
remitido a un plan especial de protección, en resposta á declaración de Conxunto Histórico Artístico de 1985, nun 
intento de salvagardar o malogrado núcleo histórico e reconducir o proceso de deterioro no que estaba inmerso. 
A expansión urbana reincidía, como non podería ser doutra forma, nos tres barrios satélites do centro histórico, se 
ben, formuláronse novos criterios en aras de corrixir os erros anteriores: 
- Maior sensibilidade en canto as preexistencias tipolóxicas. 
- Delimitación de unidades de actuación, capaces de pór en práctica o desenvolvemento urbano, segundo a 

unha xestión xusta do solo. 
- Diminución da densidade edificatoria. 
- Protección de bens e elementos de interese histórico e cultural, máis alá dos límites da cidade antiga. 
Elemento novo das Normas foi a incorporación ao solo urbano dos asentamentos de orixe rural que formaban 
parte da nebulosa periférica, en base aos cambios estruturais ocorridos e a tendencia sen retorno cara a patróns 
urbanos destas áreas sometidas ao influxo da cidade. 
A falta dun tecido empresarial consolidado e sobre todo a espontánea aparición de edificacións industriais en 
lugares inadecuados xustificou a delimitación dunha área de desenvolvemento para este tipo de actividades. 
Pasaron case quince anos dende esta previsión ata que o Parque Empresarial de Noia se convertese nunha 
realidade grazas ao apoio da xestión pública. 
A previsión de dotacións e infraestruturas urbanas foi axustada á realidade do momento, desestimando as 
contempladas no Plan do 74 como as pontes de Obre e Tállara, o novo peirao e a súa zona verde asociada así 
como o espazo libre de Obre. Pola contra, as Normas foron operativas noutras dotacións públicas que, co tempo 
evidenciouse a súa importancia: a estación de autobuses, a piscina, o instituto na rúa da Calzada, ... 
En materia de espazos libres e zonas verdes, aínda que as Normas estableceron reservas, estas na súa gran 
maioría foron vinculadas aos dous sectores de solo apto para urbanizar, os cales non se desenvolveron. Como se 
verá na memoria xustificativa, a falta de parques urbanos en condicións axeitadas de funcionalidade e 
accesibilidade segue a ser unha materia pendente que o presente Plan debe afrontar.  
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 3.4.2. O FENÓMENO URBANO NA ACTUALIDADE 

O fenómeno urbano de Noia é o resultado dun proceso no tempo onde diversos factores interviñeron ata acadar 
unha entidade urbana que vamos a tratar de analizar. 
Mantendo o enfoque do apartado anterior, vemos que a cidade actual se comprende mediante a conxunción dos 
seguintes condicionantes: 
- A posición estratéxica de Noia foi e seguirá a ser un motivo que xustifica a permanencia e evolución deste 

asentamento urbano. Se fai mil anos o emprazamento foi a clave para o desenvolvemento da cidade 
medieval, agora éo a súa posición xeográfica a escala subrexional, nun contexto de relación con outras 
entidades de poboación mediante uns esquemas viarios que se mantén vixentes e que incluso son reforzados 
e reinventados na actualidade. 

- O medio natural segue a ser un condicionante que dá forma á cidade. O espazo marítimo e, en concreto, a 
área onde conflúen os canles do Vilaboa, Tállara e Vilacoba (Traba), constitúe un elemento característico que 
moldea o bordo urbano. Neste caso a auga é esencial para percibir e identificar a morfoloxía urbana de orixe 
medieval. 

 Os recheos sobre o mar ou sobre áreas de marisma realizados en época contemporánea marcan un límite 
preciso co medio natural, máis percíbese como elementos invasores. O recheo para o campo de fútbol é un 
exemplo disto.  

 Outro elemento xeográfico que limita a forma urbana son os montes que envolven a cidade creando o 
anfiteatro característico. 

 Créase entón unha paisaxe urbana onde a cidade ocupa unha posición intermedia entre o mar e os montes, 
actuando estes como preámbulo o fondo de escena da composición. 

- A dualidade histórica entre cidade (burgo) e medio rural humanizado é un elemento característico e destacado 
do xeito de asentamento do espazo que conforma o anfiteatro de Noia. 

 Ata o século XX, esa dualidade tivo representación en dous modelos de asentamento ben definidos e 
diferenciados, a vila e o conxunto de lugares ou aldeas dispersas. Entre estas posiblemente existiu unha 
relación de complemento ou de mutua dependencia, se ben, a cidade exerceu un papel centralizador ou 
polarizador en determinados aspectos sociais e económicos. 

 A tendencia durante o século XX, en especial a partir da década dos anos cincuenta foi de achegamento 
unilateral. O medio rural e os seus asentamentos foron adaptando patróns urbanos. O plano actual da área 
urbana é significativo. Por unha banda, a cidade histórica arrodeada por unha serie de “ensanches” xurdidos 
no derradeiro carto deste século, o que supón un avance da cidade que poderíamos denominar convulsivo se 
o comparamos coa dinámica da cidade durante séculos precedentes. 

 Vimos no apartado anterior como un conxunto de actuacións illadas desenvolvidas no período entre séculos 
foron transcendentais para marcar a pauta desta medra urbana. 

 Por outra banda, e enmarcado no mesmo período de tempo, prodúcese a modificación do medio rural que 
arrodea a cidade. O resultado é a ocupación indiscriminada do espazo agrícola por parte de novas vivendas 
de tipo unifamiliar apoiándose nun esquema viario herdado do pasado ou, no seu caso, froito da execución 
das grandes vías de comunicación creadas para mellorar a relación da cidade co resto da provincia. Esta 
forma de asentamento foi gañando puntos na escala de urbanidade, tanto polo seu grao de urbanización 
efectiva como polo seu sistema social e económico que tende a se integrar no esquema de cidade residencial 
e de servizos. 
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 - Por último, é característico do fenómeno urbano de Noia, en virtude da súa traxectoria histórica, a súa función 

social e económica de cabeceira de comarca. A pesar dos desequilibrios sociais e económicos existentes na 
área urbana, froito, como xa se apuntou, de inercias do pasado, Noia constitúese como referencia nun 
contexto comarcal. 

 Ante unha dinámica demográfica caracterizada pola regresión poboacional, o Concello de Noia mantense 
estábel grazas ao dinamismo en alza que se produce na cidade e, que dalgún xeito contrarresta a perda no 
medio rural. 

 No ámbito das actividades económicas o sector servizos constitúe, con diferenza, o principal motor da súa 
economía; situación típica das entidades urbanas de tipo medio que exercen un dominio a escala comarcal e 
que asumen as actividades do comercio, administrativas, etc. 

 Nun chanzo inferior existen tres subsectores, a pesca, a industria e a construción, que, con igual aportación do 
continxente humano, pechan a estrutura económica. Entre estas, a pesca (marisqueo), pese a ser unha 
actividade do sector primario, ocupa maioritariamente a unha poboación que reside na área urbana, sendo 
unha das actividades económicas de maior peso no concello. 

O que hoxe nos mostra o plano é unha área urbana extensa, complexa e heteroxénea, difícil de acoutar ou 
delimitar con precisión pero fácil de recoñecer nun espazo xeográfico e natural. 
Nos apartados seguintes tratarase de explicar as distintas zonas diferenciadas da área urbana de Noia e os 
distintos elementos de análise que se concretan en planos temáticos de información, o que nos permitirá realizar 
unha diagnose que serva para afrontar a ordenación. 

3.4.3.- FERRAMENTAS DE ANÁLISE. PLANOS DE INFORMACIÓN 

Os planos de información son a ferramenta que permite tomar coñecemento do fenómeno urbano, acadar 
conclusións e establecer unha diagnose urbanística para a toma de decisións xustificadas. 
Para isto elaboráronse unha colección de planos temáticos que reflicten, sobre unha base cartográfica común, un 
determinado concepto ou elemento de análise considerado de interese. Así, a cidade é analizada dende varios 
enfoques que son postos en relación mediante a comparación da información parcial que ofrece cada plano. 
A información estruturouse en cinco grandes grupos: 
- Análise Tipolóxica 
- Intensidade edificatoria 
- Comunicación Viaria 
- Infraestruturas e redes de servizos 
- Información complementaria. 
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 ANÁLISE TIPOLÓXICA. 

Mediante tres planos preténdese coñecer os elementos construídos da cidade, considerando que existe unha 
dualidade cheo – baleiro, elementos construídos – espazo libre. 
- Plano de usos edificatorios: 
 Represéntanse os usos e actividades preexistentes. No apartado de usos públicos, analízanse as distintas 

dotacións ao obxecto de realizar os inventarios de equipamentos e zonas verdes. 
- Plano de tipoloxías construtivas: 
 Preténdese agrupar as edificacións segundo a un tipo, en resposta tanto temporal como da actividade a 

desempeñar, dado que estes dous factores inflúen no resultado construtivo, volumétrico e de escala. 
 Igualmente que o plano anterior, porase en evidencia a existencia de usos e tipoloxías edificatorias singulares 

en relación aos maioritarios, que son os residenciais. 
- Tipoloxías residenciais en relación á ocupación da parcela: 
 Neste plano analízanse os edificios destinados a vivenda en función do nivel de ocupación da parcela e da 

relación cos espazos que quedan libres. 

INTENSIDADE EDIFICATORIA. 

A intensidade edificatoria represéntase mediante un plano de alturas e un plano de densidade de vivenda, é por 
isto que o plano de ocupación de parcela visto no apartado anterior é determinante para establecer o valor da 
densidade. 
- Plano de alturas: 
 Cada altura representa unha planta. Considérase unha altura cando unha planta semisoterrada sobresae da 

rasante máis de 1 metro (artigo 99 do Regulamento de Planeamento). As bufardas contabilízanse como unha 
altura máis cando se presentan de forma continua, desvirtuando co seu volume o volume principal da cuberta. 

- Plano de densidade: 
 Resulta de pór en relación o número de vivendas entre a superficie de solo bruto, é dicir, computando a parte 

proporcional de espazos públicos (viario, espazos libres). 

COMUNICACIÓN VIARIA. 

Analízase o espazo destinado á comunicación viaria e a súa utilización. 
- Estrutura viaria: 
 Recoñécese a trama viaria en relación a súa importancia e a súa procedencia. 
 Identifícanse os itinerarios peonís. 
- Transporte e mobilidade: 
 Analízase o transporte público: percorridos e frecuencias; diferenciando o transporte escolar do transporte de 

liña regular. A información ponse en relación coas principais dotacións públicas. 
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INFRAESTRUTURAS E REDES DE SERVIZOS. 

Preténdese ter un coñecemento detallado sobre o alcance e características técnicas das redes de servizos, de 
grande importancia para o recoñecemento da malla urbana e a identificación do solo urbano. 
- Plano de abastecemento de auga. 
- Plano de saneamento de augas residuais. 
- Plano da rede eléctrica. 
- Plano da rede de alumeado público. 
- Plano da rede de gas. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Neste apartado englóbase a información específica doutros planos. 
- Plano de distritos: 
 Represéntase, a modo de conclusión, os distritos ou zonas da área urbana de Noia que constitúen entidades 

homoxéneas dende o punto de vista morfolóxico e funcional. 
- Parcelario catastral: 
 A información catastral é indispensábel para recoñecer a titularidade do solo e delimitar correctamente os 

distintos ámbitos susceptíbeis de distinta clasificación ou xestión. 
- Fotomontaxe: 
 Baseado na ortofoto utilizada para a restitución cartográfica. 
- Planeamento vixente. Nivel de desenvolvemento: 
 Recoñécese o alcance do solo urbano das Normas Subsidiarias. Represéntanse os ámbitos das Unidades de 

Actuación e dos Sectores de solo apto para urbanizar, indicando o nivel de desenvolvemento acadado. 
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 3.4.4. RECOÑECEMENTO DE DISTRITOS E NÚCLEOS ORIXINAIS DA PERIFERIA 

URBANA. 

Dentro da extensa área urbana e periurbana de Noia recoñecéronse e identificáronse zonas ou áreas 
diferenciadas que obedecen a estruturas morfo-tipolóxicas características e a patróns de medra e 
desenvolvemento distintos. 
Dende un punto de vista formal e de estrutura urbana formúlase unha primeira diferenciación de carácter básico: 
- Área de asentamento netamente urbana. 
- Área de asentamento de orixe rural. 
A área de asentamento urbano comprende a cidade densa e compacta, coa súa estrutura viaria, parcelaria e 
edificada característica, formando malla e desenvolvida no tempo baixo patróns de medra que xorden dun proceso 
intelectual e cultural con intención ordenadora. Mesmo a cidade de orixe medieval, malia xurdir dun proceso de 
medra espontánea e orgánica, foi sometida a normas de uso e hixiénico sanitarias en certos momentos da historia, 
o que a fai diferente nese senso, a outro tipo de asentamento antigo como o rural. 
A área netamente urbana ou cidade densa, divídese en tres zonas afastadas historicamente polos canles dos ríos 
Vilacoba e Tállara. A existencia de pontes asociadas ás principais estradas que comunican Noia co exterior 
permitiron o desenvolvemento urbano máis recente, dando lugar a unha configuración urbana en barrios ou 
distritos facilmente identificable. Así, dende o núcleo orixinal de orixe medieval desenvolvéronse de forma 
centrífuga os barrios de Calvario, San Lázaro e Campo de Noia-Bergondo, conformando o que poderíamos 
denominar o núcleo denso ou compacto de Noia. 
De característica urbana identificamos a zona de desenvolvemento máis recente da parroquia de Barro, 
continuación do barrio de Calvario a través do eixo da estrada de Muros e extensión cara o Leste pola Horta da 
Zapateira e o bordo litoral. 
Outras áreas urbanas, estas xa desvinculadas da cidade densa, son os ámbitos de uso industrial ou empresarial: o 
polígono de Augalevada e a zona da Torriña. 
A área de asentamento de orixe rural comprende as zonas da periferia urbana, de estrutura pouco densa e de 
orixe rural. Nela diferenciamos os núcleos orixinais ou históricos, de forte raizame rural e mariñeira, e as súas 
zonas de desenvolvemento máis recente e de transición que utilizaron como apoio as estruturas rurais 
preexistentes nuns casos e as vías de comunicación do século XX noutros. 
Recoñecemos oito áreas periféricas de orixe e estrutura de asentamento rural: Orro, A Barquiña, Igrexario de 
Barro, Cruceiro de Barro, A Rasa, Ponte do Traba-San Breixo-Argote, Obre-Valbargos e A Ponte de Argalo. 

DISTRITO CASCO HISTÓRICO 

É a cidade antiga, de orixe medieval, recoñecida fisicamente polo límite natural do mar e o Río Traba e as vías 
perimetrais que marcan o cinto amurallado. Inclúese ademais o espazo extra muros da expansión do leste xerado 
polo antigo Camiño a Santiago, incluíndo a área de Pedrachán, así como a área exterior ao norte, incluíndo o 
Pazo Varela Pardo e a Alameda.  
A práctica totalidade deste Distrito constitúe o ámbito definido polo Plan Especial de Protección. 
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 DISTRITO DE CALVARIO 

Constitúe a expansión da cidade antiga polo norte, no espazo triangular definido polas estradas de Muros e de 
Santiago. 
No apartado anterior expúxose cómo esta expansión xurdiu grazas á previa construción destas dúas vías de 
acceso á cidade e á importancia que adquiriu o nó de encontro no lugar de San Francisco. Foi clave tamén, para o 
desenvolvemento deste distrito, o trazado dos camiños de Calvario a Loxe (1953) e a vía que enlazaba Calvario 
con San Bernardo (1960), con cadanseus ramais, un cara A Calzada e outro cara As Angustias. 

 
Plano do Solo Urbano. Plan Xeral de 1974. 

Con posterioridade, co Plan de 1974 e as NN. SS. de 1990 complétase a malla urbana cun trazado de rúas 
ortogonais. 
Hoxe en día a área de Calvario preséntase cun grao elevado de consolidación en base a rueiros conformados por 
edificios en bloque ou ben xerando patios, algúns deles abertos a mediodía. 
A densidade edificatoria é elevada, superándose a cifra de 150 vivendas por hectárea agás no entorno da Calzada, 
onde a transformación non chegou a se completar e onde mantense elementos tipolóxicos do pasado. 
Existe unha estreita relación entre o barrio de Calvario e o Casco Histórico a través das dúas vías de acceso á 
cidade: Rúa de Galicia e Rúa Rosal, sendo o espazo da Alameda un elemento de encontro ou espazo común de 
ambos barrios. 
A concentración de equipamentos e dotacións no espazo definido por estes dous barrios é outro motivo que reforza 
a consideración desta zona como “centro” xeográfico e funcional da Vila de Noia. 
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 DISTRITO DE BARRO 

Distrito que ten a súa orixe no lugar que leva o seu nome, o cal constitúe un exemplo de asentamento ribeirán, 
tradicionalmente vinculado ás actividades do mar. Mediante dous camiños mantiña relacións con Igrexario de 
Barro, un cara a Xilvir e outro que ascendía ata A Loxe. 
De novo é a estrada de Noia a Muros a que modifica esta vinculación e motiva, co percorrer do tempo, unha nova 
área que agora se identifica como distrito. 
Na década dos sesenta prodúcese a expansión do núcleo tradicional de Cruceiro de Barro mediante a 
urbanización e construción de vivendas económicas por parte do Ministerio da Vivenda, desenvolvéndose ao redor 
ao camiño que dende O Cruceiro ía cara A Barquiña. 
Nas derradeiras décadas urbanízase o camiño que unía o novo asentamento coa estrada de Muros, producíndose 
a consolidación edificatoria ata acadar o nivel actual, sempre a base de tipoloxías de vivenda unifamiliar. 

DISTRITO DE SAN LÁZARO 

O distrito de San Lázaro constitúe a expansión de Noia ao outro lado do Río Traba, recoñecíbel pola súa 
morfoloxía de rúas e rueiros ortogonais vertebrados por unha avenida, prolongación da Rúa Escultor Ferreiro, a 
través da Ponte de San Lázaro e pola alta densidade edificatoria acadada (ver plano de alturas e densidades). 
O caso é que a realidade urbana de hoxe diferénciase da idea concibida no seu día, cando o Concello decidiu 
expandir a cidade sobre uns terreos “insalubres” que era preciso reencher, nas inmediacións da Capela de San 
Lázaro. 
Unha vez construída a Ponte de San Lázaro, apróbase o proxecto de urbanización (1943) que ordenaría a zona 
mediante unha grande avenida que arrincaría nunha praza (das Américas) dende a que partían rúas paralelas ao 
canle do Río. A actuación conlevaba o reenchido de terreos asolagados, a parcelación e a urbanización. Mesmo 
existía un corpo normativo que definía a tipoloxía edificatoria (vivenda illada ou “chalet”) e os prazos para edificar. 
Segundo explica García Vidal no seu traballo de investigación, chegados os anos sesenta, moitos propietarios que 
adquiriron a parcela en pública poxa, non cumpriron as obrigacións estipuladas. O proxecto de cidade xardín 
esvaeceuse coa construción de bloques de vivendas en altura durante as décadas seguintes. 
As Normas Subsidiarias de 1990 buscaron a consolidación e mellora do barrio mediante a delimitación de 
unidades de actuación que completasen a trama e a dotasen de espazos libres. Esa consolidación queda aínda 
pendente de se realizar.  

DISTRITO DE CAMPO DE NOIA-BERGONDO 

Recoñécese facilmente pola súa condición xeográfica pois constitúe o espazo comprendido entre o Río Vilaboa e 
o final da dorsal da Serra do Barbanza (O Páramo). Dado que a vertente que olla ao Río Tállara presenta unha 
pendente moi forte, o distrito foise desenvolvendo pola ladeira orientada ao noroeste. 
A orixe poboacional é moi antiga na área próxima á Ponte de Noia. Como xa se ten comentado en apartados 
anteriores, trátase dun lugar estratéxico para cruzar a Ría onde converxen varias rutas. 
O pasado recente deste distrito localízase no Campo de Noia, lugar onde, a parte de existir un asentamento 
ribeirán de orixe antiga, planéase como área de medra e expansión da Vila de Noia. De 1893 é o proxecto de 
aliñacións do Campo de Noia, o cal incorpora un trazado recto de tres vías que converxen na ponte (concepto 
utilizado polo urbanismo barroco para recrear a perspectiva). 
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 Durante o século XX foise consolidando este trazado (vivendas sociais) ata que inevitablemente o barrio futuro tivo 

que se separar nun novo foco: Bergondo, para salvar o baleiro que encerraban os muros do asilo.  
A zona de Bergondo desenvolveuse durante as dúas derradeiras décadas do século XX en base a unha trama 
deseñada polo Plan de 1974 ratificada posteriormente polas Normas Subsidiarias de 1990. 

DISTRITO DO PARQUE EMPRESARIAL DE AUGALEVADA 

Constitúe o ámbito onde se localiza o polígono industrial en desenvolvemento das previsións das Normas 
Subsidiarias que clasificaran un sector de solo urbanizable. Na actualidade presenta un nivel de consolidación 
edificatoria do 75%. 
En virtude da súa posición xeográfica carece de relación visual coa área urbana de Noia. A relación funcional 
establécese mediante a variante da estrada de Santiago. 

ASENTAMENTO INDUSTRIAL DA TORRIÑA 

En proximidade ao Río Traba localízase a única zona de uso industrial e empresarial integrada na área de 
asentamento rural da Rasa pero cun nivel de consolidación escaso na actualidade. A súa orixe provén da década 
dos oitenta e xa as Normas Subsidiarias pretenderon pór orde nesta zona para así consolidar unha tendencia que 
apuntaba a este tipo de actividade. 

NÚCLEO COMPLEXO DE ORRO 

Constitúe a zona periurbana máis distante do núcleo central de Noia. A súa condición periférica e a súa orixe rural 
determinada polos asentamentos de Orro e Curral de Orro fan que este distrito presente un grao de ruralidade 
máis acusado que outras áreas da periferia urbana. 
O nexo de unión co resto da área urbana establéceo a estrada a Muros, a cal é portadora das redes principais de 
servizos urbanos que chegan ata o asentamento. 
Segundo o esquema de medra característico das derradeiras décadas, a expansión do núcleo orixinal foi sobre o 
soporte da estrutura viaria que comunica este coa estrada, así como a propia infraestrutura que se foi 
consolidando ata conformar o continuo edificado que se percibe hoxe en día, e que abrangue dende Calvario ata 
pasado o lugar de Orro. 

NÚCLEO COMPLEXO DA BARQUIÑA 

Distintas fontes bibliográficas sitúan na Barquiña un asentamento de orixe castrexo como orixe poboacional de 
Noia, se ben, como sabemos, a cidade medieval vai ter outro enclave. 
A Barquiña é outro asentamento vinculado á Ría e as actividades pesqueiras e marisqueiras. De feito, o topónimo 
fai referencia ao lugar de embarque para cruzar a ría ata a costa do concello de Serra de Outes, tamén chamado 
así. 
Na actualidade A Barquiña estendeuse ao longo da estrada que conecta coa xeral a Muros, presentando un 
esquema lineal ata a zona de asentamento orixinal onde existe a trama antiga herdada. 
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 NÚCLEO COMPLEXO DE IGREXARIO DE BARRO 

Constitúe a zona alta da parroquia de Barro, ao norte do distrito de Calvario. Componse dun conxunto de 
asentamentos de orixe rural que, en forma de orla, estrutúranse en ladeira seguindo a directriz dun camiño antigo 
que unía A Rasa con Eiroa. 
Trátase, polo tanto, dun núcleo complexo que conserva unha estrutura de asentamento rural, onde conviven o 
asentamento orixinal cun desenvolvemento edificatorio característico da segunda metade do século XX, é dicir, 
ocupando o antigo espazo agrícola e apoiándose na rede viaria preexistente. 
Sobre este esquema producíronse outras distorsións como a que ocasionou a estrada a Muros, que separou o 
núcleo de Eiroa do resto (Vilanova, O Telleiro, A Igrexa, Etc.), e facilitou a implantación de novas vivendas nos 
seus bordos. 
Na actualidade o distrito de Igrexario de Barro é, na súa gran parte, de vivenda unifamiliar de distintas épocas, con 
densidades que oscilan entre as 5 e 30 vivendas por hectárea. 
A relación cos distritos de Barro e Calvario prodúcese mediante a estrada de Muros e a través da estrada que 
sube a A Loxe. 

NÚCLEO COMPLEXO DA RASA 

O asentamento da Rasa localízase ao leste da dorsal do Monte de San Marcos, a cal descende cara ao Río 
Tállara ata o lugar onde este toca coa estrada de Santiago. Trátase dun ámbito en proximidade ao núcleo urbano 
de Noia mais non ten relación visual e a súa comunicación viaria depende só da estrada de Santiago. 
De novo hai que buscar unha orixe rural neste distrito. Unha orixe similar á de Igrexario de Barro, definido por 
unha orla de asentamentos: O Piñeiro, A Rasa, Curral de Ousoño e Ousoño, estruturados nese eixe viario que 
percorre a media ladeira a aba do Monte de San Marcos, actuando de elemento separador entre o Monte e o 
espazo agrícola. 
Durante a segunda metade do século XX produciuse a ocupación do espazo agrícola e a construción de vivendas 
nos bordos da estrada de Santiago. 
Tamén produciuse unha ocupación de terreos de monte, neste caso para a implantación do Colexio Jaime Balmés 
e a Casa Cuartel da Garda Civil, traspasándose o límite do que o territorio é capaz de asumir pola súa calidade 
topográfica. 

NÚCLEO COMPLEXO DE PONTE DO TRABA-SAN BREIXO-ARGOTE 

A zona de Ponte do Traba está formada por un conxunto de asentamentos antigos que se desenvolven ao redor 
do camiño antigo do sur, dende Ponte do Traba ata o cruce en San Breixo coa Avenida República Arxentina, 
incluíndo tamén as cotas altas onde se sitúan Campo de Lamas e Os Pazos. Recordemos que ata os anos 
corenta a entrada a Noia dende o sur facíase a ambos lados do Río Tállara, pola Ponte de Noia e pola Ponte de 
Traba. 
Trátase entón dun desenvolvemento que herdou a trama lineal dun camiño antigo, o que lle outorga unha 
morfoloxía característica, de trazado orgánico en forte contraste co distrito adxacente de San Lázaro. 
A relación co distrito de San Lázaro prodúcese mediante viais que “cosen” República Arxentina co camiño antigo, 
xerando unha liña imaxinaria de fricción na cal non está convenientemente resolta a transición tipolóxica. 
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 A zona de San Breixo e Argote constitúe un ámbito periférico que se desenvolve linealmente ao redor da estrada de 
Boiro, a partir do cruce de San Breixo. Poderíase dicir que é unha prolongación do núcleo de Ponte do Traba, mais 
a súa estrutura lineal e de dependencia coa estrada e a súa orientación ao Río Tállara (Ponte do Traba está na 
conca do Traba) inducen a consideralos integrantes dun núcleo complexo consonte a definición da Lei 9/2002. 

NÚCLEO COMPLEXO DA PONTE DE ARGALO 

Está composto polos asentamentos antigos de Entrerríos, A Devesa, O Torno e A Ponte de Argalo, que hoxe 
forman un asentamento colindante co distrito de Campo de Noia-Bergondo. 
A estrada provincial constitúese como eixo aglutinante e de relación dos núcleos orixinais. 

NÚCLEO COMPLEXO DE OBRE 

O núcleo complexo de Obre localízase fronte ao distrito de Campo de Noia-Bergondo, ao outro lado do Río Vilaboa, 
estendéndose ata o núcleo de Pereiro. É, polo tanto, unha zona de asentamento periférico que conserva signos de 
ruralidade. 
Está formado, na súa totalidade, por residencia unifamiliar en base a un esquema de asentamento xa coñecido, no 
cal hai un conxunto de núcleos antigos que se desenvolveron ocupando o espazo agrícola. Do mesmo modo que 
noutros distritos, a estrada xeral (Riveira pola costa) actúa como elemento de atracción de novas edificacións, 
aportando a urbanización. De novo apréciase a xustaposición dunha trama viaria antiga e orgánica alterada por un 
viario de xerarquía superior. 

DISTRITOS OU NÚCLEOS EXTENSIÓN 
(Has) 

Nº DE 
VIVENDAS 

DENSIDADE 
VIVENDAS 
(Viv/Has) 

TIPOLOXÍA 
CARACTERÍSTICA 

D1 - CASCO HISTÓRICO 21,14 1.040 49,20 VIV.PLURIFAMILIAR

D2 - CALVARIO 26,78 2.349 87,71 VIV.PLURIFAMILIAR

D3 - BARRO 54,33 538 9,90 VIV.PLURIFAMILIAR

D4 - SAN LÁZARO 18,12 1.077 59,44 VIV.PLURIFAMILIAR

D5 - CAMPO DE NOIA-BERGONDO 19,46 574 29,50 VIV.PLURIFAMILIAR

D6 - PARQUE EMPRESARIAL DE AUGALEVADA 8,45 0 0,00 NAVE 
ASENTAMENTO INDUSTRIAL DA TORRIÑA 2,68 0 0,00 NAVE 
NÚCLEO COMPLEXO DE ORRO 14,97 104 6,95 VIV.UNIFAMILIAR 
NÚCLEO COMPLEXO DA BARQUIÑA 29,25 244 8,34 VIV.UNIFAMILIAR 
NÚCLEO COMPLEXO DE IGREXARIO DE BARRO 40,22 344 8,55 VIV.UNIFAMILIAR 
NÚCLEO HISTÓRICO DE CRUCEIRO DE BARRO 5,52 99 17,93 VIV.UNIFAMILIAR 
NÚCLEO COMPLEXO DA RASA 43,07 322 7,48 VIV.UNIFAMILIAR 
NÚCLEO COMPLEXO DE PONTE DO TRABA-SANBREIXO-ARGONTE 44,23 300 6,78 VIV.UNIFAMILIAR 
NÚCLEO COMPLEXO DA PONTE DE ARGALO 8,42 59 7,01 VIV.UNIFAMILIAR 
NÚCLEO COMPLEXO DE OBRE 46,53 350 7,52 VIV.UNIFAMILIAR 
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4. ESTUDO DA PAISAXE 
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4.1. XENERALIDADES E METODOLOXÍA. A sociedade móstrase cada vez mais interesada en impedir a perda ou degradación da paisaxe, se cadra porque 

a acción realizada polo home no derradeiro século trouxo consecuencias sobre o medio dificilmente recuperábeis. 
De feito, hoxe en día, existe suficiente lexislación en materia sectorial e de ordenación territorial que impón a 
conservación da paisaxe ou, no seu caso, a atención de impactos á hora de acometer actuacións sobre o 
territorio. 
A paisaxe é, no noso caso, un recurso que ten un valor en si mesmo. É fonte de riqueza que completa outros 
valores que se dan en Noia, e é sumamente fráxil, xa que existen gran cantidade de factores que potencialmente 
farían perder dito valor. 
Calquera persoa foránea que percorra a costa da Ría de Muros e Noia posiblemente experimentará un conxunto 
de sensacións positivas en relación a súa paisaxe. 
Esta experiencia sensorial é maioritariamente visual, e en menor medida imputábel a outros sentidos como o 
olfacto, o oído ou a sensación térmica, e afecta a cada persoa de xeito subxectivo. 
En calquera caso, mediante esta análise da paisaxe de Noia preténdese definir e buscar explicación sobre os 
elementos e motivos que fixeron posible unha determinada paisaxe para posteriormente chegar a unhas 
conclusións que axuden a ordenar este territorio e impedir que o valor atribuído á paisaxe se perda. 
Así pois é preciso desmarcarse de aquelas definicións que relacionan o concepto de paisaxe con valoracións 
subxectivas sobre o belo ou fermoso e atender a conceptos metodolóxicos que nos acheguen á valoración 
obxectiva. 
A bibliografía recorre á definición de catro grandes conceptos mediante os cales é posible afrontar o estudo da 
paisaxe: 
- O suxeito ou persoa que percibe e asimila unha determinada paisaxe. Non é obxecto deste traballo analizar 

este factor. 
- O medio ou vía de transmisión. A atmosfera como elemento de transmisión de luz (imaxe visual), de ruídos, 

sons e cheiros. 
- O fenosistema ou conxunto de elementos do medio que forma parte da escena, e que, en función da súa 

natureza, poden ser: físicos, bióticos ou antrópicos. 
- O criptosistema ou conxunto de elementos e relacións que non se perciben pero subxacen e dan a explicación 

ao fenosistema. 

O medio transmisor 

As calidades da atmosfera de Noia están estreitamente ligadas ao réxime climatolóxico e a outros factores como a 
presenza de auga ou a vexetación. 
Noia caracterízase por ter un microclima húmido e temperado.  
Existe a influencia atlántica xa que a propia directriz da conca da Ría permite a entrada dos frontes atlánticos, de 
carácter cálido e húmido. Non existe risco de xeadas e a temperatura media anual é a propia das rías galegas. 
Isto afecta sen dúbida á calidade da súa atmosfera como medio de transmisión da luz (a imaxe), e motiva unha 
forte evapotranspiración na vexetación e evaporación da lámina de auga e, polo tanto, eleva o contido de 
humidade do aire.  
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 É por isto que en Noia a existencia da brisa é esencial para darse unha atmosfera clara, xa que os días sen vento 

o aire húmido mingua as condicións de visibilidade, pérdese nitidez e luminosidade. 
Por outra parte, as variacións atmosféricas típicas de cada época do ano así como os propios cambios que se 
poden dar no transcurso dunha xornada (néboas matinais, chuvia, treboadas vespertinas,...) producen cambios de 
luz e de cor que afectan na interpretación da paisaxe. 
Dende o punto de vista da calidade do aire, pode afirmarse que en Noia non existe contaminación atmosférica 
perceptible; non existe polución.  
En resumo, o medio transmisor preséntase conforme a súas características naturais, en condicións que se 
consideran óptimas para a percepción da paisaxe. 

Os elementos do fenosistema 

Elementos do medio físico: 

Trátase dunha orografía de montes e vales co denominador común do Río Tambre e a súa conversión en Ría, 
desenvolvidos segundo unha directriz recta en dirección nordeste - suroeste. 
A metade setentrional do termo (parroquia de Roo) preséntase con cotas que acadan os 500 metros de altitude e 
unha sucesión de micro vales que conflúen no Tambre. Prodúcense fortes pendentes e nalgúns casos (arredores 
dos núcleos de Nimo e Vilardante) nos coutos afloran penedos. O curso do Tambre descorre encaixado. 
A orografía da zona meridional é de tendencia suave, se ben, a Serra de Barbanza termina en Noia co Monte San 
Lois, de gran presenza visual. 
Nos arredores da vila de Noia, onde converxen os ríos Vilaboa, Tállara e Vilacoba, xérase un espazo visual aberto 
onde adquire grande importancia a lámina do mar. 
Na parroquia de Boa xorden areais na liña de costa, senso o de maior entidade o areal de Testal. 

Elementos de natureza biolóxica: 

Fundamentalmente percíbense os elementos vexetais que, na súa maioría, responde á acción do home. Existen 
dous grandes grupos: a masa forestal e os cultivos. 
A masa forestal caracterízase pola existencia de piñeiros e eucaliptos nos montes e nos fondos dos vales onde a 
pendente é acusada. Existen bosques de folla caduca relacionados coas ribeiras dos leitos. O carballo é a especie 
potencial e obsérvase que as plantacións de eucalipto abandonadas son substituídas de forma espontánea por 
esta especie. 
O espazo agrícola está definido polas terras de labranza. Estas encóntranse en proceso de recesión debido ao 
cese da actividade agrícola. Unicamente no extremo oriental do concello advírtese actividade gandeira e, polo 
tanto, a plantación de herba e outras especies forraxeiras. 
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Sen dúbida o elemento sobresaínte da natureza biolóxica constitúeno o ecosistema das marismas e esteiros de 
marea das desembocaduras dos Ríos Tambre e Tállara, onde os matices visuais producidos polo tipo de 
vexetación estarán estreitamente relacionados coa salinidade e o efecto da marea, que, á súa vez reforza a 
calidade física da paisaxe. 
Os elementos do mundo animal son de difícil percepción agás aqueles que forman parte da economía ou da 
compañía humana. A vaca é a especie predominante no extremo oriental. 
A fauna salvaxe existe en Noia, aínda que non é percibida con facilidade e polo tanto non se considera integrante 
da paisaxe. Destacar a presenza de aves, en especial as rapaces que durante largo tempo sobrevoan a cuberta 
vexetal axexando ás súas presas, ou ben a do ecosistema mariño e da marisma, coa presenza permanente de 
gaivotas e temporal de aves migratorias. 

Elementos de natureza antrópica: 

Ao expor no apartado anterior os elementos da vexetación definidores da paisaxe, púidose comprobar que ten 
unha compoñente antrópica e son, polo tanto, resultado dun aproveitamento do solo. 
Este apartado centrarase en aqueles elementos artificiais atribuíbeis á acción humana, os cales nalgúns casos 
gardan estreita relación cos elementos da natureza física e biolóxica. E noutros xorde de xeito autónomo e sen 
relación. 
O elemento de natureza antrópica máis importante constitúeo o espazo urbano da Vila de Noia e os seus 
arredores, composto polo armazón urbano, edificacións, infraestruturas portuarias, viadutos, etc. Pola súa 
dimensión e presenza visual o tratamos como unha entidade homoxénea que entra en diálogo e relación cos 
elementos de natureza física e biolóxica que completan a definición da paisaxe. 
Noutro nivel estaría a acción antrópica relacionada co asentamento no medio rural, percibido mediante as 
entidades de poboación, a rede viaria, camiños, peches tradicionais e outros elementos etnográficos, así como a 
sutil transformación do terreo mediante cómaros e terrazas. 
Especial transcendencia visual teñen as infraestruturas eléctricas que dende a Central do Tambre cruzan as 
ladeiras do concello. Son percibibeis tamén o conxunto de antenas e repetidores dispostos no Monte de San Lois. 
Nos derradeiros anos estanse a construir un conxunto de infraestruturas viarias de gran reprecusión na paisaxe, a 
Vía de Alta Capacidade Brión-Noia, que afecta a conca visual do Tambre e a Variante de Noia, esta última en 
construción no momento de redactar este documento, consistente nunha ponte sobre a Ría que se dúbida vai 
alterar a imaxe da mesma. 
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4.2. ANÁLISE DAS ÁREAS DE 

INTERVISIBILIDADE 

 

O artigo 53 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia establece como 
determinacións de carácter xeral que deben conter os plans xerais: “g) Delimitación das concas de interese 
paisaxística no termo municipal e medidas para a súa adecuada protección e recuperación”. 
Así pois mediante a identificación, delimitación e posterior análise da paisaxe existente en cada conca, poderase 
determinar si é procedente establecer algún mecanismo de protección. O estudo amplíase en relación aos fitos ou 
elementos dun fondo escénico, que en Noia ten representación nos montes e macizos. 
A parte ou porción do territorio que se observa dende unha determinada posición denomínase conca visual. Posto 
que existen tantas concas visuais como puntos de observación, é preciso facer unha discriminación de partida, 
seleccionando por un lado aquelas partes do territorio máis interesantes dende un punto de vista da paisaxe e por 
outro aqueles puntos ou itinerarios dende os que se producen mellores campos de visión. 
Para delimitar de forma exhaustiva unha conca visual é preciso recorrer a procedementos analíticos, sinxelos 
cando se trata de establecer unha conca dende un ou poucos puntos de observación, pero inabordables cando se 
trata dun ámbito territorial extenso como é o caso que nos ocupa. 
É entón preciso recorrer ao concepto de intervisibilidade do territorio ou, o que é o mesmo, a identificar os ámbitos 
do territorio onde se produce maior visibilidade recíproca entre os puntos xeográficos que a compoñen. 
Polo tanto, o punto de partida deste traballo consistiu en delimitar áreas de intervisibilidade para que 
posteriormente e nunha segunda volta se poidan por de manifesto aqueles puntos concretos do territorio onde se 
puideran producir concas de interese paisaxística que mereceran protección. A metodoloxía foi a seguinte: 
1.- Traballo de estudo onde se analiza a fotografía aérea e a planimetría de información, en especial o plano 

hipsográfico e o de usos do solo. O plano de viario xoga un papel importante pois aquelas áreas do territorio 
carentes de accesibilidade consideráronse en menor medida. 

2.- De forma intuitiva e tendo en conta o anterior, delimitáronse graficamente as áreas de intervisibilidade, e os 
fito paisaxísticos. Preséntanse nos planos do estudo da paisaxe. 

3.- Traballo de campo percorrendo ditas áreas. Toma de fotografías e asimilación das sensacións producidas 
pola paisaxe. 

4.- Análise das áreas de intervisibilidade e dos fitos. 
5.- Conclusións. 
O traballo de campo para o estudo da paisaxe realizouse durante varios días do mes de setembro de ano 2004. A 
situación atmosférica foi constante, baixo a acción do anticiclón das Azores, ceo despexado ou con nubosidade de 
estancamento e vento seco; situación que podería clasificarse de óptima para o medio transmisor. 
Fixéronse fotografías con obxectivo “zoom”, pero tratando no posible utilizar unha distancia focal de 50 mm. que é 
a que produce un campo de visión similar ao ollo humano. Para fotografar a paisaxe fixéronse xiros panorámicos 
para posteriormente xustapor as follas. 
A reportaxe fotográfica preséntase en planos, ordenándoas en función das distintas áreas de intervisibilidade que 
foron obxecto de estudo. 
Nos planos analízase de forma individual cada área de estudo. Neles cóbrese un cuestionario que describe a 
realidade de cada área. En base ós datos aportados conclúese asignando o seu nivel de fraxilidade de cara a 
posibles actuacións no entorno e unha valoración final. 
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4.3. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

CONCLUSIÓNS. 

 

Analizáronse catro áreas de intervisibilidade, entre as cales delimitaranse algunhas concas: 
- Área de Boa 

* Conda de Boa 
* Conca de Vilar 

- Área de Noia 
* Conca de Noia 
* Conca do Vilaboa 
* Conda do Tállara 
* Conca do Vilacoba 

- Área do Tambre 
* Conca da Ponte Nafonso 
* Conca de Vilafabeiro 

Os criterios de valoración baséanse nas diferentes calidades do fenosistema e atenden ás seguintes razóns: 

Xeomorfoloxía: 

Valórase máis a forma cóncava dos vales pois produce maior densidade de puntos visibles e en xeral maior nivel 
de intervisibilidade. Non obstante debe terse en conta que as formas convexas son máis fráxiles pois as 
actuacións nestas zonas están máis expostas dependendo de onde se observe. 

Pendente:  

A pendente do terreo no é un factor determinante da valoración da paisaxe aínda que un feito certo é que a maior 
diferenza de cota, maior é o campo de visión. Tamén é un feito comprobado que os terreos de maior pendente 
son máis vulnerables a futuras actuacións. 

Orientación:  

As ladeiras orientadas cara o sur están mellor iluminadas. Cando, ademais a visión se produce en dirección norte, 
a valoración é maior. A visión a contraluz ten menor valoración. 

Lámina de auga:  

A presenza de lámina de auga (a Ría) valórase máis. 

Árbores:  

Valóranse máis as árbores de folla caduca debido á súa luminosidade e á compoñente temporal que fai variar a 
paisaxe en cada estación. A mestura con especies de folla perenne (piñeiros) pode valorarse máis nalgúns casos. 
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Cultivos:  

A homoxeneidade dos cultivos estruturados en socalcos valórase moito. A presenza de terras de labor 
abandonadas diminúe o valor. 

Vexetación natural:  

Concédese máis valor á vexetación que pode asociarse ós ecosistemas. En Noia prodúcese no ecosistema fluvial 
de fragas e árbores de ribeira, no ecosistema do monte e no ecosistema dos esteiros. 

Accesibilidade:  

A presenza de tráfico rodado no interior dunha conca fai perder valor á mesma. A falta absoluta de accesibilidade 
converte á conca nun territorio imperceptible. 

Asentamentos:  

Ten maior valor a existencia de asentamentos tradicionais, de estrutura compacta e ben integrados en relación ao 
medio circundante. Valórase menos o diseminado de edificacións así como os asentamentos alterados por 
tipoloxías alleas ou irrespectuosas. 

Elementos históricos:  

A presenza e percepción de elementos do patrimonio valórase máis. 

Intrusións externas:  

A presenza de elementos alleos ou deformadores da paisaxe provocan a perda de valor, como por exemplo a 
existencia de tendidos aéreos, canteiras, infraestruturas, etc. 

Xeometría da conca:  

En Noia as concas abarcan o plano de visión próximo, intermedio e afastado. As formas redondeadas ou ovaladas 
teñen maior valoración. 
Valóranse máis as concas de maior compactidade e con maior cantidade de planos de visión. 
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 Conclusións: 

A paisaxe de Noia é o resultado das transformacións realizadas polo home dende tempos antigos nun escenario 
natural característico cuxa forza e presenza determina e condiciona a escena final. 
O factor humano definido polos usos e actividades que teñen lugar no territorio, con maior incidencia nunhas áreas 
que noutras, segundo o modo de asentamento e dependencia do medio natural, e que ao longo do tempo foron 
cambiando. 
Por outra banda, o escenario xeográfico, coa súas particularidades condicionou a intervención humana. 
 
En Noia é posible recoñecer diversos escenarios naturais nos cales o home actuou de xeito diferente. 
- O espazo aberto da Ría 
- O espazo de transición ao Río Tambre 
- O espazo pechado do Río Tambre 
- Os vales interiores 
O espazo aberto da Ría, recoñecido nas fichas do Estudo da Paisaxe mediante as áreas de intervisibilidade de 
Boa e Noia, e as súas respectivas concas, constitúe sen dúbida o escenario de maior interese. Un interese que é 
compartido en toda a Ría e, polo tanto, transcende do ámbito sinxelamente local. 
A condición morfolóxica da Ría é o motivo dese interese; a lámina de auga que produce o mar e que penetra en 
terra; o ecosistema mareal, co descubrimento dos bancos de area; o fondo escénico dos montes; etc. En 
definitiva, unha serie de elementos propios do fenosistema que, non só se lles outorga unha valoración alta, se 
non que son percibidos grazas á forma aberta da conca, que ofrece unha gran densidade de puntos visíbeis e de 
planos de visión.  
Noutro lado da balanza está o feito de ser esta zona a máis poboada e alterada e a que soporta unha maior 
actividade. Esta dualidade entre escenario natural e actividade humana forma parte do conxunto de interaccións 
características dunha escena. Poñamos como exemplo a campaña de recollida de ameixa na cal se produce unha 
típica escena nos bancos de area do Testal, ou o escenario urbano, con toda a actividade humana asociada. 
Outro espazo xeográfico característico onde se aprecia unha paisaxe distinta é na zona de transición ao Río 
Tambre. Aquí a conca (Ponte Nafonso) adopta unha forma máis pechada e caprichosa froito da orografía e o 
descorrer do Río. 
O valor singular desta zona localízase na conxunción desta base xeomorfolóxica, cunha presenza aínda 
importante do mar, cun elemento natural constituído polo ecosistema de esteiro no cal leva asociada a vexetación 
de xunqueiras e tapizante propia da marisma, cun valor engadido atribuído ao fenómeno estacionario das mareas 
que, en determinadas horas do día, fai que quede ao descuberto. 
Seguindo o curso do Tambre augas arriba atopamos outro espazo, este moito máis pechado e inaccesible, 
definido polas ladeiras encaixadas por onde descorre o Río. Non se recoñeceu conca paisaxística nesta zona por 
se tratar dun escenario natural que se percibe dende planos de visión próximos. 
Por último, o que denominamos vales interiores, que se corresponden co conxunto de concas e áreas de 
intervisibilidade propias do espazo agrícola, cuxa paisaxe subsiste grazas ás accións antrópicas que proveñen do 
ancestral sistema de asentamento rural e uso do solo. 
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Mentres que no extremo oriental do termo municipal se mantén unha actividade gandeira, contribuíndo ao 
mantemento da paisaxe característica de praderías (Conca de Vilafabeiro), no resto do territorio, o valor da 
paisaxe agrícola pérdese ante a ausencia de actividade. 
Por outra banda, a xeomorfoloxía dos vales interiores, agás a excepción da conca de Vilaboa, produce concas de 
reducidas dimensións, sen unha forma ben definida e, polo tanto, cunha baixa densidade de puntos visíbeis. 
Ante a necesidade de protexer a paisaxe característica de Noia, establécense as seguintes conclusións: 
- A paisaxe característica do medio rural interior, do espazo agrícola, non precisa dunha protección específica. 

A paisaxe queda salvagardada mentres os usos do solo se manteñan en coherencia ao valor inherente do 
solo e en estado activo. O Plan Xeral recoñecerá esta situación mediante a clasificación de solo de núcleo 
rural e de especial protección nas modalidades que reflicten o réxime de usos (agrícola, forestal, das augas, 
etc.). 

- A paisaxe producido no espazo de esteiro e, por extensión, o da Ría, queda salvagardado mediante o 
recoñecemento e protección dos elementos do fenosistema de maior valor: a costa e o ecosistema marismal 
mediante a súas respectivas categorías de solo rústico (protección da costa e de espazo natural). 

- Faise preciso establecer unha protección específica ou de reforzo en todo o fondo escénico do anfiteatro de 
Noia definido polas elevacións do Monte San Lois, Monte de Argalo, Monte da Costa e Monte de San Marcos, 
coa intención de evitar certos usos e actividades que non teñen cabida en áreas do territorio moi expostas. 

- Segundo o criterio anterior, faise necesario reforzar a protección en coutos e elevacións do interior situados no 
extremo oriental do Concello, onde mesmo aparece un valor visual atribuído á existencia de penedos nas 
cumes destes cordais. 

 

145 
 

4.
 E

st
ud

o 
da

 p
ai

sa
xe

 

 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
 
 
 

FICHAS DE ÁREAS DE INTERVISIBILIDADE 
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ANEXO 1: 
SÍNTESE DA ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO RURAL  
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O modelo de asentamento exprésase graficamente mediante unha colección de planos específica, na que non se 
fai a priori discriminación segundo a clasificación urbanística, a cal chegará máis adiante como conclusión. De 
xeito complementario, dedícase unha colección de planos de información á área urbana, que resulta fundamental 
para acoutar o solo urbano e analizar a relación entre a cidade e os asentamentos rurais que se atoparon no 
proceso de crecemento e avance urbano. 
Enténdese que a nova definición de núcleo rural que introduce a Lei 2/2010 de modificación da Lei 9/2002 se 
desmarca definitivamente do concepto de “vínculo coa explotación racional dos recursos naturais”, pasando a ter 
un maior peso na definición dos aspectos tradicionais, históricos, tipolóxicos e, en especial, os de tipo morfolóxico. 
É por isto que a raíz do presente estudo, núcleos que gozaban da clasificación de solo urbano no planeamento 
anterior va a ser formulados dentro do sistema de núcleos rurais, aínda que se localicen na influenza do medio 
urbano. 
Un dos puntos de inicio do análise de asentamentos é o estudo das unidades singulares inventariadas no 
Nomenclátor do INE (2.009). Tívose en conta tamén a toponimia oficial aprobada no Decreto 189/2003 de 6 de 
febreiro e que foi publicada como nomenclátor no BOE nº266 do 6 de novembro de 2.003. Existen algunhas 
discordancias entre estas dúas fontes, polo que o traballo de análise verase obrigado a contemplar ambas.  
Así por exemplo, o listado do Decreto 189/2003 contén nomes de lugares que se perderon, e que non se inclúen 
no estudo:  
As Longras (Parroquia de Argalo) 
O Lugariño (Parroquia de Argalo) 
Os Montiños (Parroquia de Argalo) 
Campo das Rodas (Parroquia de Obre) 
Rúa do Ferreiro (Parroquia de Obre) 
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 Outras entidades que contén este listado de 2.003 foron localizadas nas cartografías oficiais:  

- A Casa Alta - A Horta da Zapateira - O Outonil 
- O Páramo - O Río do Porto - O Campo de Noia 
- A Pena de Ouro - Sameiro - Catro Camiños 
- A Ponte de Argalo - A Carcasía - A Cruciña 
- A Calzada - Labarta - O Obre de Arriba 
- A Chabola - O Monte do Bolo  

 
Ningún deles aparece no nomenclátor do INE, polo que carecen de datos de poboación.  
Nalgúns casos estes nomes de lugares non se entenderon no estudo como núcleo poboacional. Ás veces 
corresponden con casais, fincas singulares, ou mesmo foron absorbidos polo crecemento urbano; sen embargo, 
noutros casos si é doado identificalos na estrutura de asentamentos, e así figuran tanto nas táboas, como na 
cartografía. 
En canto ás unidades que si figuran no INE, algunhas foron descartadas como asentamentos por este estudo, por 
distintas razóns: 
- Tambre, refírese ao lugar no que se atopa a central hidroeléctrica. 
- A Torriña, xa que corresponde co distrito urbano da zona industrial.  
- A Toxeira, e A Perouta, pese a que o INE lles atribúe 4 habitantes a cada un, non se considerou que posuíran 

carácter de núcleo. 
- A Devesa do Marqués, que a pesares de figurar como tal nos planos de escala 25.000 do I.G.N., non se atopou  

ningún asentamento que corresponda con este nome e quizais se trate dun erro de toponimia na cartografía ou 
nos listados.  

- Carreira en Obre, O Cabalo en Boa, e A Praga en Barro , non foron localizados. 
Noutros casos pérdese a toponimia cando o asentamento queda despoboado ou abandonado. Así comprobouse na 
aldea de Xei, á beira do Rio Traba, un pequeno asentamento muiñeiro hoxe en estado de ruina e abandono. 
Existen discordancias tamén entre a división parroquial de toponimia oficial de 2.003, e a que manexa o INE. 
Mentres que no primeiro o concello de Noia conta con seis parroquias, o segundo só distingue cinco. Como 
consecuencia, non existe correspondencia directa entre os sumatorios parroquiais do INE e os que se xuntan nas 
táboas do estudo do modelo de asentamento que seguen o esquema da toponimia oficial de 2003, aínda que 
finalmente a poboación total do concello sexa a mesma. 
No caso do asentamento de Campo de Lamas, aínda que pertenza á parroquia de Barro foi estudado na de Noia, 
por proximidade e relación con outros asentamentos desta parroquia.  
Pola contra, Pirillueiro e San Breixo pese a pertencer á parroquia de Noia foron estudados na de Argalo, parroquia 
na que tamén se incluíu o asentamento de Argote, dividido polos límites parroquiais.  
A análise da vila de Noia realizouse de modo autónomo, pois foi interpretado como urbano. O seu estudo ten 
traslado na colección de planos que levan como título “estudo da área urbana”.  
Tras estas consideracións iniciais, veremos que o listado do INE contén en Noia 111 entidades singulares, dos 
cales debemos descontar: Noia, Tambre, Torriña, A Devesa do Marqués, O Cabalo de Boa, Carreira de Obre, A 
Praga, e un dos Argote, polas razóns xa vistas anteriormente, teríamos un total de 103 asentamentos. 
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 Algúns deles estudáronse de xeito agrupado, ao atopárense fisicamente unidos baixo o seu esquema de medra.  
Para entender mellor o modelo de asentamento en Noia resulta interesante pór en relación algúns datos numéricos 
que reflictan as peculiaridades de cada un deles, como poden ser o número e densidade de vivendas, o tamaño 
medio de parcela, a cantidade de solo que consume cada asentamento, etc. 
Un primeiro dato de carácter xeral consiste en saber a densidade de asentamentos por Km², dato que resulta de 
dividir 103 asentamentos entre a extensión superficial do termo municipal: 

103 = 2,77 asentamentos/Km² 37,2 Km² 
 

Esta cifra resultante, moi superior á da media galega (1,1 asentamentos/Km²), reflicte un modelo de asentamento 
disperso. 

 

 
 

Na seguinte táboa compáranse os datos de densidade de sentamentos por Km², por parroquias: 

NOIA 

PARROQUIA Nº de 
asentamentos 

Superficie 
parroquial( Km²) 

Nº de 
asentamentos/Km² 

Noia 
(non inclúe a Vila de Noia 

nen a área urbana) 
12 2,26 5,30 

ARGALO 18 5,78 3,11 
BARRO 31 8,38 3,69 

BOA 11 2,64 4,16 

OBRE 13 1,19 10,92 
ROO 18 15,36 1,17  

O feito de que a relación entre o número de asentamentos e a superficie parroquial sexa un valor alto, quere dicir 
que a poboación non está concentrada, senón dividida en pequenos núcleos. Isto ocorre de xeito destacado nas 
parroquias de Obre, Noia e Boa, que son as principalmente costeiras, e en menor medida en Barro e Argalo, que 
contan cunha maior extensión de cara o interior. Destaca tamén o contraste entre estes valores tan elevados, e o 
mínimo que obtemos en Roo, parroquia que tanto pola morfoloxía do relevo, comunicación, como pola situación en 
relación á Ría garda grandes diferenzas co resto do Concello. 
De seguido expóñense un conxunto de táboas nas que teñen expresión os indicadores salientables do modelo de 
asentamento rural. Constitúense como referencia para os parámetros de parcela e densidade edificatoria na 
ordenación. 
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ARGALO 
CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO  NUMERO DE 

HABITANTES 
Nº  DE VIVENDAS 

EXISTENTES 
SUPERFICIE DO 

ASENTAMENTO (m2) 
DENSIDADE DE 
VIVENDAS 

Nº PARCELAS 
(ESTADO ACTUAL) 

PARCELA MEDIA 
ACTUAL (m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

A‐01‐01  A BAIA  32  10  13.593  7,36 Viv/Ha.  16  850  NRH 
A‐01‐01  BECOLLO  21  19  17.972  10,57 Viv/Ha.  40  449  NRH 
A‐01‐01  BEIRO  61  23  15.442  14,89 Viv/Ha.  40  386  NRH 
A‐01‐01  BEIRO NOVO LESTE  Incluído en N.H.  1  3.610  2,77 Viv/Ha.  5  722  NRC 
A‐01‐01  BEIRO NOVO SUR  Incluído en N.H.  3  7.056  4,25 Viv/Ha.  8  882  NRC 
A‐01‐01  A IGREXA  42  25  22.650  11,04 Viv/Ha.  50  453  NRH 
A‐01‐01  PIÑEIRO  106  14  14.985  9,34 Viv/Ha.  25  599  NRH 
A‐01‐01  A IGREXA NOVO ‐ PIÑEIRO NOVO  Incluído en N.H.  30  59.348  5,05 Viv/Ha.  66  899  NRC 
A‐01‐01  ENTRERRÍOS  245  29  28.924  10,03 Viv/Ha.  43  673  NRH 
A‐01‐01  ENTRERRIOS NOVO ‐ O TORNO NOVO  Incluído en N.H.  4  8.262  4,84 Viv/Ha.  11  751  NRC 
A‐01‐01  O TORNO  27  10  10.083  9,92 Viv/Ha.  20  504  NRH 
A‐01‐01  O TORNO NOVO SUR  Incluído en N.H.  2  3.670  5,45 Viv/Ha.  2  1.835  NRC 
A‐01‐01  A DEVESA ‐ A PONTE DE ARGALO  18  14  32.725  4,28 Viv/Ha.  34  963  NRC 
A‐01‐02  ARGOTE  31  19  13.700  13,87 Viv/Ha.  33  415  NRH 
A‐01‐02  ARGOTE NOVO  Incluído en N.H.  23  39.344  5,85 Viv/Ha.  42  937  NRC 
A‐01‐02  O MOSTEIRO  25  6  5.642  10,63 Viv/Ha.  16  353  NRH 
A‐01‐02  PORTUGALETE  Incluído en N.H.  4  2.735  14,63 Viv/Ha.  6  456  NRH 
A‐01‐02  SOBREVIÑAS  128  51  45.352  11,25 Viv/Ha.  80  567  NRH 
A‐01‐02  SOBREVIÑAS NOVO  Incluído en N.H.  7  22.309  3,14 Viv/Ha.  25  892  NRC 
A‐01‐02  A VIÑA NOVA  Incluído en N.H.  3  3.384  8,87 Viv/Ha.  4  846  NRC 
A‐01‐02  RÚA NOVA  Incluído en N.H.  11  8.336  13,20 Viv/Ha.  17  490  NRH 
A‐01‐02  SUEIRO  49  24  21.750  11,03 Viv/Ha.  36  604  NRH 
A‐01‐02  SUEIRO NOVO  Incluído en N.H.  4  12.619  3,17 Viv/Ha.  17  742  NRC 
A‐01‐02  A PONTE DE SAN FRANCISCO  47  8  12.289  6,51 Viv/Ha.  14  878  NRC 
A‐01‐02  O CANAVAL  4  3  5.509  5,45 Viv/Ha.  15  367  NRH 
A‐01‐02  FIGUEIRA  25  11  6.142  17,91 Viv/Ha.  17  361  NRH 
A‐01‐03  VILABOA SUR  9  4  9.648  4,15 Viv/Ha.  10  965  NRH 
A‐01‐03  VILABOA NORTE  Incluído en N.H.  2  3.909  5,12 Viv/Ha.  4  977  NRH 

TOTALES  870 
265  246.372  10,76 Viv/Ha.  468  526  NRH 
99  204.616  4,84 Viv/Ha.  228  897  NRC 
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BARRO                      
CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO  NUMERO DE 

HABITANTES 
Nº  DE VIVENDAS 

EXISTENTES 
SUPERFICIE DO 

ASENTAMENTO (m2) 
DENSIDADE DE 
VIVENDAS 

Nº PARCELAS 
(ESTADO ACTUAL) 

PARCELA MEDIA 
ACTUAL (m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

A‐02‐01  O CRUCEIRO  DA BARQUIÑA   90  121  75.583  16,01 Viv/Ha.  144  525  NRH 
A‐02‐01  O CRUCEIRO DA BARQUIÑA NOVO  Incluído en N.H.  6  10.227  5,87 Viv/Ha.  8  1.278  NRC 
A‐02‐01  A BARQUIÑA   391  35  27.821  12,58 Viv/Ha.  41  679  NRH 
A‐02‐01  A BARQUIÑA NOVO NORTE  Incluído en N.H.  22  51.657  4,26 Viv/Ha.  59  876  NRC 
A‐02‐01  CARRACIDO  105  28  27.717  10,10 Viv/Ha.  42  660  NRH 
A‐02‐01  A BARQUIÑA NOVO‐CARRACIDO NOVO  Incluído en N.H.  29  44.242  6,55 Viv/Ha.  71  623  NRC 
A‐02‐01  ORRO  186  57  48.365  11,79 Viv/Ha.  128  378  NRH 
A‐02‐01  ORRO NOVO SUR  Incluído en N.H.  47  101.349  4,64 Viv/Ha.  179  566  NRC 
A‐02‐01  ORRO NOVO NORTE  Incluído en N.H.  5  3.907  12,80 Viv/Ha.  7  558  NRC 
A‐02‐01  EIROA‐O TELLEIRO ‐ VILANOVA  231  77  73.105  10,53 Viv/Ha.  128  571  NRH 
A‐02‐01  EIROA NOVO SUR  Incluído en N.H.  2  7.824  2,56 Viv/Ha.  8  978  NRC 
A‐02‐01  EIROA NOVO NORTE  Incluído en N.H.  11  11.465  9,59 Viv/Ha.  22  521  NRC 
A‐02‐01  O TELLEIRO NOVO  145  29  39.636  7,32 Viv/Ha.  62  639  NRC 

A‐02‐02  A IGREXA‐A LOXE‐PONTE‐VISTA ALEGRE‐
XILVIR‐MANLE  499  194  159.905  12,13 Viv/Ha.  335  477  NRH 

A‐02‐02  MANLE NOVO  Incluído en N.H.  5  14.694  3,40 Viv/Ha.  15  980  NRC 
A‐02‐02  A IGREXA NOVO  Incluído en N.H.  11  14.003  7,86 Viv/Ha.  33  424  NRC 
A‐02‐02  AUGALEVADA OESTE  13  3  3.871  7,75 Viv/Ha.  5  774  NRH 
A‐02‐02  AUGALEVADA LESTE  Incluído en N.H.  5  7.373  6,78 Viv/Ha.  10  737  NRH 
A‐02‐02  CRUCEIRO DE BARRO  31  99  55.090  17,97 Viv/Ha.  129  427  NRH 
A‐02‐02  RÍO DO PORTO  Incluído en N.H.  3  1.445  20,76 Viv/Ha.  3  482  NRH 
A‐02‐03  ALVARIZA  72  20  22.165  9,02 Viv/Ha.  51  435  NRH 
A‐02‐03  ALVARIZA OESTE  Incluído en N.H.  4  5.997  6,67 Viv/Ha.  11  545  NRC 
A‐02‐03  ALVARIZA NOVO  Incluído en N.H.  7  24.762  2,83 Viv/Ha.  18  1.376  NRC 
A‐02‐03  VILAR DE OUSOÑO  10  4  4.687  8,53 Viv/Ha.  11  426  NRH 
A‐02‐03  VILAR DE OUSOÑO NOVO  Incluído en N.H.  3  4.531  6,62 Viv/Ha.  14  324  NRC 
A‐02‐03  A FIALLA  49  13  15.663  8,30 Viv/Ha.  17  921  NRH 
A‐02‐03  OUSOÑO  223  80  48.365  16,54 Viv/Ha.  145  334  NRH 
A‐02‐03  OUSOÑO NOVO  Incluído en N.H.  23  42.905  5,36 Viv/Ha.  107  401  NRC 

A‐02‐03  CRUCEIRO DO RÍO‐RASA DE ABAIXO‐A 
RASA  DE ARRIBA   279  92  80.350  11,45 Viv/Ha.  140  574  NRH 

A‐02‐03  A RASA DE ARRIBA NOVO  276  53  95.772  5,53 Viv/Ha.  103  930  NRC 
A‐02‐03  A RASA  DE ABAIXO NOVO   Incluído en N.H.  9  11.529  7,81 Viv/Ha.  24  480  NRC 
A‐02‐03  VILARVELLO  22  29  61.608  4,71 Viv/Ha.  92  670  NRC 
A‐02‐03  O PIÑEIRO  12  11  7.347  14,97 Viv/Ha.  17  432  NRH 

        

TOTALES  2634 
842  658.852  12,78 Viv/Ha.  1.346  489  NRH 
295  546.108  5,40 Viv/Ha.  833  656  NRC 
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BOA                      
CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO  NUMERO DE 

HABITANTES 
Nº  DE VIVENDAS 

EXISTENTES 
SUPERFICIE DO 

ASENTAMENTO (m2) 
DENSIDADE DE 
VIVENDAS 

Nº PARCELAS 
(ESTADO ACTUAL) 

PARCELA MEDIA 
ACTUAL (m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

A‐03‐01  ANTELO‐BOA‐A CORREDOIRA‐ A 
DEVESA‐MERUSO‐O RIAL‐O SINO‐O RIAL  298  83  89.497  9,27 Viv/Ha.  188  476  NRH 

A‐03‐01  O VILAR  34  20  24.764  8,08 Viv/Ha.  36  688  NRH 
A‐03‐01  MERUSO NOVO  Incluído en N.H.  9  30.215  2,98 Viv/Ha.  65  465  NRC 
A‐03‐01  A CARREIRA  13  8  9.772  8,19 Viv/Ha.  23  425  NRC 
A‐03‐01  REDONDELO  45  40  26.519  15,08 Viv/Ha.  57  465  NRC 
A‐03‐01  TARAMANCOS  75  50  41.182  12,14 Viv/Ha.  105  392  NRH 

  

TOTALES  465 
153  155.443  9,84 Viv/Ha.  329  472  NRH 
57  66.506  8,57 Viv/Ha.  145  459  NRC 

 
 
 

NOIA                      

CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO  NUMERO DE 

HABITANTES 
Nº  DE VIVENDAS 

EXISTENTES 
SUPERFICIE DO 

ASENTAMENTO (m2) 
DENSIDADE DE 
VIVENDAS 

Nº PARCELAS 
(ESTADO ACTUAL) 

PARCELA 
MEDIA 

ACTUAL (m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

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

133  79  41.851  18,88 Viv/Ha.  106  395  NRH 

A‐04‐01  OS PAZOS  91  9  5.077  17,73 Viv/Ha.  10  508  NRH 
A‐04‐01  LOUREIRO  20  12  15.775  7,61 Viv/Ha.  19  830  NRH 
A‐04‐01  CAMPO DE LAMAS  14  7  10.555  6,63 Viv/Ha.  20  528  NRH 

A‐04‐01  CAMPO DE LAMAS NOVO ‐ COUTO ‐ 
SABARDES  Incluído en N.H.  53  118.387  4,48 Viv/Ha.  133  890  NRC 

A‐04‐01  SAN BREIXO‐A COSTANEIRA  133  46  26.366  17,45 Viv/Ha.  52  507  NRH 
A‐04‐01  SAN BREIXO NOVO OESTE  Incluído en N.H.  5  6.116  8,18 Viv/Ha.  13  470  NRC 
A‐04‐01  SAN BREIXO NOVO NORTE  Incluído en N.H.  1  3.602  2,78 Viv/Ha.  7  515  NRC 
A‐04‐01  A COSTANEIRA NOVO  Incluído en N.H.  10  10.490  9,53 Viv/Ha.  15  699  NRC 
A‐04‐01  O PIRILLUEIRO  68  14  17.810  7,86 Viv/Ha.  36  495  NRH 
A‐04‐01  O PIRILLUEIRO NOVO  Incluído en N.H.  12  24.432  4,91 Viv/Ha.  41  596  NRC 

  

TOTALES  459 
167  117.434  14,22 Viv/Ha.  243  483  NRH 
81  163.027  4,97 Viv/Ha.  209  780  NRC 
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OBRE                      
CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO  NUMERO DE 

HABITANTES 
Nº  DE VIVENDAS 

EXISTENTES 
SUPERFICIE DO 

ASENTAMENTO (m2) 
DENSIDADE DE 
VIVENDAS 

Nº PARCELAS 
(ESTADO ACTUAL) 

PARCELA MEDIA 
ACTUAL (m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

A‐05‐01 

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

372  136  99.935  13,61 Viv/Ha.  219  456  NRH 

A‐05‐01  A IGREXA  38  19  18.436  10,31 Viv/Ha.  40  461  NRH 
A‐05‐01  A CHAINZA  87  42  33.005  12,73 Viv/Ha.  51  647  NRH 
A‐05‐01  FONTE PERNAL  60  5  8.963  5,58 Viv/Ha.  15  598  NRC 
A‐05‐01  OBRE DE ABAIXO‐MIRAFLORES  178  97  184.610  5,25 Viv/Ha.  235  786  NRC 
A‐05‐01  O FEAL‐VALBARGOS  60  38  32.354  11,75 Viv/Ha.  62  522  NRH 
A‐05‐01  VALBARGOS NOVO  Incluído en N.H.  10  18.816  5,31 Viv/Ha.  21  896  NRC 

  

TOTALES  795 
235  183.730  12,79 Viv/Ha.  372  494  NRH 
112  212.389  5,27 Viv/Ha.  271  784  NRC 

 
ROO                      
CÓDIGO DE 
PLANO  TOPÓNIMO  NUMERO DE 

HABITANTES 
Nº  DE VIVENDAS 

EXISTENTES 
SUPERFICIE DO 

ASENTAMENTO (m2) 
DENSIDADE DE 
VIVENDAS 

Nº PARCELAS 
(ESTADO ACTUAL) 

PARCELA MEDIA 
ACTUAL (m2) 

TIPO DE 
NÚCLEO 

A‐06‐01  AGRELO  28  17  21.389  7,95 Viv/Ha.  43  497  NRH 
A‐06‐01  MIROU  48  23  26.160  8,79 Viv/Ha.  49  534  NRH 
A‐06‐01  MIROU NOVO  Incluído en N.H.  5  10.757  4,65 Viv/Ha.  22  489  NRC 
A‐06‐01  A PONTE NAFONSO   170  65  45.869  14,17 Viv/Ha.  97  473  NRH 
A‐06‐01  A PONTE NAFONSO  NOVO  Incluído en N.H.  14  31.194  4,49 Viv/Ha.  46  678  NRC 
A‐06‐02  A IGREXA  16  15  17.986  8,34 Viv/Ha.  30  600  NRH 
A‐06‐02  A IGREXA NOVO  Incluído en N.H.  1  1.566  6,39 Viv/Ha.  2  783  NRC 
A‐06‐02  PARADELA  14  4  10.142  3,94 Viv/Ha.  14  724  NRH 
A‐06‐02  ROO DE ABAIXO  25  11  13.808  7,97 Viv/Ha.  25  552  NRH 
A‐06‐02  VILAVERDE  43  27  33.131  8,15 Viv/Ha.  64  518  NRH 
A‐06‐03  O CASTRO  25  11  15.885  6,92 Viv/Ha.  42  378  NRH 
A‐06‐03  LIÑAIO  7  8  11.042  7,25 Viv/Ha.  22  502  NRH 
A‐06‐03  O MATO  0  3  4.968  6,04 Viv/Ha.  5  994  NRH 
A‐06‐03  MUIÑO  21  15  15.686  9,56 Viv/Ha.  41  383  NRH 
A‐06‐03  PASTORIZA  17  11  12.080  9,11 Viv/Ha.  22  549  NRH 
A‐06‐04  BOÑA  22  11  10.259  10,72 Viv/Ha.  19  540  NRH 
A‐06‐04  SAN PAIO  28  25  23.600  10,59 Viv/Ha.  55  429  NRH 
A‐06‐04  SAN PAIO NOVO  Incluído en N.H.  7  23.043  3,04 Viv/Ha.  54  427  NRC 
A‐06‐05  NIMO  20  13  14.844  8,76 Viv/Ha.  31  479  NRH 
A‐06‐06  VILAFABEIRO  6  8  8.936  8,95 Viv/Ha.  22  406  NRH 
A‐06‐06  VILARDANTE  19  5  9.987  5,01 Viv/Ha.  31  322  NRH 

     

TOTALES  509 
272  295.772  9,20 Viv/Ha.  612  483  NRH 
27  66.560  4,06 Viv/Ha.  124  537  NRC 
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 POBOACIÓN DO CONCELLO DE NOIA. ANO 2000 – 20114 

TOTAL POBLACIÓN 
CONCELLO DE NOIA 

Ano
2000 

Ano
2001 

Ano
2002 

Ano
2003 

Ano
2004 

Ano
2005 

Ano
2006 

Ano 
2007 

Ano 
2008 

Ano 
2009 

Ano
2010 

Ano
2011 

14404 14410 14391 14586 14481 14637 14702 14808 14875 14970 14947 14876

 

RELACIÓN POR ENTIDADES DE POBOACIÓN 
UNIDAD POBLACIONAL Ano

2000 
Ano
2001 

Ano
2002 

Ano
2003 

Ano
2004 

Ano
2005 

Ano 
2006 

Ano 
2007 

Ano 
2008 

Ano 
2009 

Ano
2010 

Ano
2011 

000100 NOIA 7253 7358 7414 7691 7715 7881 7996 8183 8294 8311 8430 8437
000101 NOIA 7253 7358 7414 7691 7715 7881 7996 8183 8294 8311 8430 8437

 
UNIDAD POBLACIONAL Ano

2000 
Ano
2001 

Ano
2002 

Ano
2003 

Ano
2004 

Ano
2005 

Ano 
2006 

Ano 
2007 

Ano 
2008 

Ano 
2009 

Ano
2010 

Ano
2011 

010000 ARGALO (Sª MARIA) 892 920 917 955 933 926 941 951 952 954 932 924
010100 BALBARGOS 75 69 63 67 67 61 59 59 60 58 57 54
010101 BALBARGOS 75 69 63 67 67 61 59 59 60 58 57 54
010200 BAIA (A) 19 18 16 16 16 18 22 31 30 30 31 32
010299 *DISEMINADO* 19 18 16 16 16 18 22 31 30 30 31 32
010300 BECOLLO 43 41 35 31 29 29 28 27 27 26 23 21
010301 BECOLLO 43 41 35 31 29 29 28 27 27 26 23 21
010400 BEIRO 68 69 66 78 74 75 73 70 69 67 65 61
010401 BEIRO 68 69 66 78 74 75 73 70 69 67 65 61
010500 CANABAL (O) 6 6 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4
010599 *DISEMINADO* 6 6 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4
010600 DEVESA 16 16 16 16 15 15 15 14 14 14 14 18
010699 *DISEMINADO* 16 16 16 16 15 15 15 14 14 14 14 18
010700 ENTRERRIOS 146 174 202 214 222 221 237 254 253 263 257 245
010701 ENTRERRIOS 146 174 202 214 222 221 237 254 253 263 257 245
010800 FIGUEIRA 20 20 20 20 21 21 19 26 26 26 25 25
010899 *DISEMINADO* 20 20 20 20 21 21 19 26 26 26 25 25
010900 IGREXA (A) 45 46 43 42 42 43 41 41 41 38 39 42
010901 IGREXA (A) 45 46 43 42 42 43 41 41 41 38 39 42
011000 MOSTEIRO 23 23 23 23 22 21 21 21 21 21 22 25
011099 *DISEMINADO* 23 23 23 23 22 21 21 21 21 21 22 25
011100 PIÑEIRO 107 114 118 118 114 109 116 111 111 110 104 106
011101 PIÑEIRO 107 114 118 118 114 109 116 111 111 110 104 106
011300 PONTE SAN FRANCISCO 46 45 40 43 43 47 46 47 47 48 46 47
011301 PONTE SAN FRANCISCO 46 45 40 43 43 47 46 47 47 48 46 47
011400 SOBREVIÑAS 140 141 133 146 133 137 136 133 132 130 129 128
011401 SOBREVIÑAS 140 141 133 146 133 137 136 133 132 130 129 128
011500 SUEIRO 67 64 64 61 58 48 47 46 48 49 49 49
011501 SUEIRO 67 64 64 61 58 48 47 46 48 49 49 49
011600 TORNO (O) 23 27 27 29 28 29 29 29 29 29 27 27
011699 *DISEMINADO* 23 27 27 29 28 29 29 29 29 29 27 27
011700 VILABOA 27 26 21 21 21 21 19 9 10 10 10 9
011799 *DISEMINADO* 27 26 21 21 21 21 19 9 10 10 10 9
011800 ARGOTE 21 21 25 27 25 28 30 30 31 32 30 31
011801 ARGOTE 21 21 25 27 25 28 30 30 31 32 30 31
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 UNIDAD POBLACIONAL Ano

2000 
Ano
2001 

Ano
2002 

Ano
2003 

Ano
2004 

Ano
2005 

Ano 
2006 

Ano 
2007 

Ano 
2008 

Ano 
2009 

Ano
2010 

Ano
2011 

020000 BARRO (Sª CRISTINA) 4202 4101 4048 3972 3923 3939 3895 3843 3808 3912 3835 3814
020100 AUGALEVADA 21 17 16 16 15 17 15 14 14 12 12 13
020199 *DISEMINADO* 21 17 16 16 15 17 15 14 14 12 12 13
020200 ALVARIZA 81 79 80 81 84 76 79 78 74 77 71 72
020201 ALVARIZA 81 79 80 81 84 76 79 78 74 77 71 72
020300 ARGOTE 69 64 61 57 53 50 51 55 57 51 55 54
020301 ARGOTE 69 64 61 57 53 50 51 55 57 51 55 54
020400 BARQUIÑA (A) 403 400 402 405 398 410 407 404 409 399 396 391
020401 BARQUIÑA (A) 403 400 402 405 398 410 407 404 409 399 396 391
020500 BARRO 526 509 489 490 503 512 515 500 484 604 585 594
020501 BARRO 526 509 489 490 503 512 515 500 484 604 585 594
020600 CAMPO DE LAMAS 13 16 16 15 14 14 15 17 13 14 14 14
020699 *DISEMINADO* 13 16 16 15 14 14 15 17 13 14 14 14
020700 CARRACIDO 115 114 125 124 121 121 118 114 113 106 103 105
020701 CARRACIDO 115 114 125 124 121 121 118 114 113 106 103 105
020800 CORRAL DE ORRO 32 24 22 21 21 21 19 19 22 23 23 23
020801 CORRAL DE ORRO 32 24 22 21 21 21 19 19 22 23 23 23
020900 COSTANEIRA (A) 23 24 25 28 28 26 27 24 24 23 22 22
020901 COSTANEIRA (A) 23 24 25 28 28 26 27 24 24 23 22 22
021000 COUTO DE ABAIXO (O) 12 12 12 17 19 19 12 10 11 13 18 16
021001 COUTO DE ABAIXO (O) 12 12 12 17 19 19 12 10 11 13 18 16
021100 COUTO DE ARRIBA (O) 122 123 112 108 101 105 104 98 97 97 94 91
021101 COUTO DE ARRIBA (O) 122 123 112 108 101 105 104 98 97 97 94 91
021200 CRUCEIRO DO RIO 22 22 23 22 27 19 18 19 19 18 20 24
021201 CRUCEIRO DO RIO 22 22 23 22 27 19 18 19 19 18 20 24
021300 DEVESA DO MARQUES 54 53 50 57 45 50 57 52 53 53 52 49
021301 DEVESA DO MARQUES 54 53 50 57 45 50 57 52 53 53 52 49
021400 EIROA 78 82 81 80 89 86 85 84 82 81 83 86
021401 EIROA 78 82 81 80 89 86 85 84 82 81 83 86
021500 FIALLA (A) 51 49 49 47 50 51 45 43 50 51 49 49
021501 FIALLA (A) 51 49 49 47 50 51 45 43 50 51 49 49
021700 XILVIR 73 65 65 55 50 50 50 46 46 46 45 43
021701 XILVIR 73 65 65 55 50 50 50 46 46 46 45 43
021800 IGREXA (A) 122 113 110 104 105 106 103 101 103 102 99 98
021801 IGREXA (A) 122 113 110 104 105 106 103 101 103 102 99 98
021900 LOXE (A) 76 77 77 64 61 63 65 63 62 60 55 60
021901 LOXE (A) 76 77 77 64 61 63 65 63 62 60 55 60
022000 LOUREIRO (O) 25 24 24 23 23 23 21 20 21 20 19 20
022099 *DISEMINADO* 25 24 24 23 23 23 21 20 21 20 19 20
022100 MANLE 80 78 79 76 76 78 80 83 86 89 86 82
022101 MANLE 80 78 79 76 76 78 80 83 86 89 86 82
022300 ORRO 232 227 218 218 210 210 211 200 197 197 194 186
022301 ORRO 232 227 218 218 210 210 211 200 197 197 194 186
022400 OUSOÑO 247 237 281 270 257 253 253 251 248 240 237 223
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 022401 OUSOÑO 247 237 281 270 257 253 253 251 248 240 237 223

022500 PAZOS (OS) 103 96 94 91 92 91 96 100 97 88 88 91
022501 PAZOS (OS) 103 96 94 91 92 91 96 100 97 88 88 91
022600 PEROUTA (A) 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
022699 *DISEMINADO* 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
022700 PIÑEIRO (O) 14 13 14 10 9 9 11 11 11 11 12 12
022799 *DISEMINADO* 14 13 14 10 9 9 11 11 11 11 12 12
022800 PIRILLUEIRO (O) 84 88 83 80 78 73 73 73 72 69 67 68
022801 PIRILLUEIRO (O) 84 88 83 80 78 73 73 73 72 69 67 68
022900 PONTE 128 131 135 133 130 127 127 123 117 120 118 112
022901 PONTE 128 131 135 133 130 127 127 123 117 120 118 112
023000 PONTE DE TRABA 25 25 25 25 25 30 28 29 28 27 27 26
023001 PONTE DE TRABA 25 25 25 25 25 30 28 29 28 27 27 26
023100 RASA DE ABAIXO 220 222 183 180 170 179 171 171 171 172 165 169
023101 RASA DE ABAIXO 220 222 183 180 170 179 171 171 171 172 165 169
023200 RASA DE ARRIBA 89 83 87 81 82 83 76 75 85 86 88 86
023201 RASA DE ARRIBA 89 83 87 81 82 83 76 75 85 86 88 86
023300 SABARDES 25 23 28 22 30 29 27 32 29 31 34 35
023301 SABARDES 25 23 28 22 30 29 27 32 29 31 34 35
023400 SAN BREIXO 140 138 144 134 142 137 126 125 117 119 113 111
023401 SAN BREIXO 140 138 144 134 142 137 126 125 117 119 113 111
023500 TELLEIRO (O) 84 83 79 78 78 75 73 74 77 74 74 75
023501 TELLEIRO (O) 84 83 79 78 78 75 73 74 77 74 74 75
023600 TOXEIRA (A) 2 2 2 2 2 2 1 0 4 4 4 4
023699 *DISEMINADO* 2 2 2 2 2 2 1 0 4 4 4 4
023700 TORRIÑA (A) 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
023799 *DISEMINADO* 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
023800 VILANOVA 102 99 98 91 82 81 82 76 73 72 72 70
023801 VILANOVA 102 99 98 91 82 81 82 76 73 72 72 70
023900 VILAR DE OUSOÑO 12 12 12 14 11 11 11 10 10 10 10 10
023999 *DISEMINADO* 12 12 12 14 11 11 11 10 10 10 10 10
024000 VILARBELLO 32 31 28 28 28 29 29 24 22 22 21 22
024099 *DISEMINADO* 32 31 28 28 28 29 29 24 22 22 21 22
024100 VISTA FERMOSA 279 282 269 276 283 292 290 300 283 299 289 297
024101 VISTA FERMOSA 279 282 269 276 283 292 290 300 283 299 289 297
024200 ABRUÑEIRAS 78 80 71 72 69 65 63 66 66 67 68 70
024201 ABRUÑEIRAS 78 80 71 72 69 65 63 66 66 67 68 70
024300 CRUCEIRO DA BARQUIÑA 110 100 103 94 95 95 93 97 97 100 92 90
024301 CRUCEIRO DA BARQUIÑA 110 100 103 94 95 95 93 97 97 100 92 90
024400 CRUCEIRO DE BARRO 41 37 34 36 35 34 33 36 36 35 33 31
024401 CRUCEIRO DE BARRO 41 37 34 36 35 34 33 36 36 35 33 31
024600 PRAGA (A) 20 19 18 18 13 13 13 13 13 13 12 12
024699 *DISEMINADO* 20 19 18 18 13 13 13 13 13 13 12 12
025700 VISTA ALEGRE 130 122 118 123 114 119 117 109 111 113 112 104

025701 VISTA ALEGRE 130 122 118 123 114 119 117 109 111 113 112 104
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UNIDAD POBLACIONAL Ano

2000 
Ano
2001 

Ano
2002 

Ano
2003 

Ano
2004 

Ano
2005 

Ano 
2006 

Ano 
2007 

Ano 
2008 

Ano 
2009 

Ano
2010 

Ano
2011 

030000 BOA (SAN PEDRO) 525 515 507 494 480 478 472 461 468 455 453 446
030100 ANTELO 10 11 10 8 10 11 11 11 11 11 11 11

030199 *DISEMINADO* 10 11 10 8 10 11 11 11 11 11 11 11

030200 CARREIRA 14 14 13 13 12 12 13 12 13 13 12 13

030299 *DISEMINADO* 14 14 13 13 12 12 13 12 13 13 12 13

030300 CORREDOIRA 19 19 20 20 15 14 14 14 14 14 14 13

030301 CORREDOIRA 19 19 20 20 15 14 14 14 14 14 14 13

030400 DEVESA 65 65 63 64 63 60 62 63 61 57 58 58

030401 DEVESA 65 65 63 64 63 60 62 63 61 57 58 58

030500 MERUSO 50 50 52 44 46 46 45 43 42 42 44 41

030501 MERUSO 50 50 52 44 46 46 45 43 42 42 44 41

030600 RIAL (O) 69 67 64 65 60 56 53 50 51 46 48 48

030601 RIAL (O) 69 67 64 65 60 56 53 50 51 46 48 48

030700 SINO (O) 36 32 34 32 33 33 34 37 36 38 36 36

030701 SINO (O) 36 32 34 32 33 33 34 37 36 38 36 36

030800 TARAMANCOS 84 85 81 80 80 83 83 76 77 76 75 75

030801 TARAMANCOS 84 85 81 80 80 83 83 76 77 76 75 75

030900 VILAR 43 38 37 38 31 35 35 35 40 38 35 34

030901 VILAR 43 38 37 38 31 35 35 35 40 38 35 34

031000 REDONDELO 55 55 56 54 53 54 50 51 50 47 46 45

031001 REDONDELO 55 55 56 54 53 54 50 51 50 47 46 45

031100 BOA 65 65 63 62 63 59 57 54 58 58 58 56

031101 BOA 65 65 63 62 63 59 57 54 58 58 58 56

031200 CABALO (O) 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16

031299 *DISEMINADO* 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16
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UNIDAD POBLACIONAL Ano
2000 

Ano
2001 

Ano
2002 

Ano
2003 

Ano
2004 

Ano
2005 

Ano 
2006 

Ano 
2007 

Ano 
2008 

Ano 
2009 

Ano
2010 

Ano
2011 

040000 OBRE (SANTA MARINA) 862 852 856 851 825 815 806 797 794 791 777 746
040100 CABRUNS 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

040199 *DISEMINADO* 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

040200 MIRAFLORES 102 102 99 93 90 95 93 90 91 92 96 93

040201 MIRAFLORES 102 102 99 93 90 95 93 90 91 92 96 93

040400 CHAINZA (A) 95 91 91 94 94 94 89 86 91 96 90 87

040401 CHAINZA (A) 95 91 91 94 94 94 89 86 91 96 90 87

040500 FEAL (O) 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

040599 *DISEMINADO* 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

040600 FONTE PERNAL 58 62 69 67 69 63 64 64 64 63 62 60

040601 FONTE PERNAL 58 62 69 67 69 63 64 64 64 63 62 60

040700 IGREXA (A) 40 41 40 42 40 40 43 43 39 39 39 38

040701 IGREXA (A) 40 41 40 42 40 40 43 43 39 39 39 38

040800 MAROÑAS 64 62 67 67 55 53 48 48 40 40 37 37

040801 MAROÑAS 64 62 67 67 55 53 48 48 40 40 37 37

040900 NEGRAL 39 37 37 40 35 32 34 34 38 42 41 35

040901 NEGRAL 39 37 37 40 35 32 34 34 38 42 41 35

041000 PEREIRO DE ABAIXO (O) 48 45 42 41 46 45 42 41 45 42 40 41

041001 PEREIRO DE ABAIXO (O) 48 45 42 41 46 45 42 41 45 42 40 41

041100 PEREIRO DE ARRIBA (O) 53 51 51 57 53 54 60 59 55 54 48 46

041101 PEREIRO DE ARRIBA (O) 53 51 51 57 53 54 60 59 55 54 48 46

041200 PORTELA (A) 186 184 183 185 177 172 176 174 174 170 170 156

041201 PORTELA (A) 186 184 183 185 177 172 176 174 174 170 170 156

041300 REGO DE HORTAS 86 81 76 65 64 67 61 63 61 59 59 57

041301 REGO DE HORTAS 86 81 76 65 64 67 61 63 61 59 59 57

041400 CARREIRA 6 6 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3

041499 *DISEMINADO* 6 6 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3

041500 OBRE DE ABAIXO 75 80 85 84 87 86 83 82 84 83 84 85

041501 OBRE DE ABAIXO 75 80 85 84 87 86 83 82 84 83 84 85
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UNIDAD POBLACIONAL Ano

2000 
Ano
2001 

Ano
2002 

Ano
2003 

Ano
2004 

Ano
2005 

Ano 
2006 

Ano 
2007 

Ano 
2008 

Ano 
2009 

Ano 
2010 

Ano
2011 

050000 ROO (SANTA MARIA) 670 664 649 623 605 598 592 573 559 547 520 509
050100 AGRELO 44 44 40 40 39 35 34 31 29 28 28 28

050101 AGRELO 44 44 40 40 39 35 34 31 29 28 28 28

050200 BOÑA 20 20 21 20 17 16 16 20 20 21 20 22

050299 *DISEMINADO* 20 20 21 20 17 16 16 20 20 21 20 22

050300 CASTRO (O) 40 41 41 38 34 35 34 33 29 27 25 25

050301 CASTRO (O) 40 41 41 38 34 35 34 33 29 27 25 25

050400 IGREXA (A) 25 24 22 21 21 17 18 18 17 17 17 16

050401 IGREXA (A) 25 24 22 21 21 17 18 18 17 17 17 16

050500 LIÑAIO 13 13 13 11 12 11 11 11 10 9 7 7

050599 *DISEMINADO* 13 13 13 11 12 11 11 11 10 9 7 7

050600 MATO (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050699 *DISEMINADO* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

050700 MIROU 70 64 64 59 58 56 62 60 58 56 50 48

050701 MIROU 70 64 64 59 58 56 62 60 58 56 50 48

050800 MUIÑO 26 26 24 23 20 22 19 19 20 23 24 21

050801 MUIÑO 26 26 24 23 20 22 19 19 20 23 24 21

050900 NIMO 34 34 33 32 32 30 29 25 24 23 20 20

050901 NIMO 34 34 33 32 32 30 29 25 24 23 20 20

051000 PARADELA 14 18 16 14 13 13 14 13 14 14 14 14

051099 *DISEMINADO* 14 18 16 14 13 13 14 13 14 14 14 14

051100 PASTORIZA 27 26 26 25 26 26 23 23 23 19 17 17

051101 PASTORIZA 27 26 26 25 26 26 23 23 23 19 17 17

051200 PONTENAFONSO 212 211 208 204 202 206 202 194 190 183 175 170

051201 PONTENAFONSO 212 211 208 204 202 206 202 194 190 183 175 170

051300 ROO DE ABAIXO 31 31 29 27 26 25 26 24 24 25 25 25

051301 ROO DE ABAIXO 31 31 29 27 26 25 26 24 24 25 25 25

051400 SAMPAIO 37 35 36 33 31 31 30 32 31 31 31 28

051401 SAMPAIO 37 35 36 33 31 31 30 32 31 31 31 28

051500 TAMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

051599 *DISEMINADO* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

051600 VILAFABEIRO 10 10 10 10 10 10 9 8 8 9 8 6

051699 *DISEMINADO* 10 10 10 10 10 10 9 8 8 9 8 6

051700 VILARDANTE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19

051799 *DISEMINADO* 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19

051800 VILAVERDE 47 47 46 46 44 45 45 42 42 42 39 43

051801 VILAVERDE 47 47 46 46 44 45 45 42 42 42 39 43
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ANEXO 3 
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.  
LISTADO DE TOPONIMIA OFICIAL 
(SEGUNDO DECRETO 189/2003, DE 6 DE FEBREIRO) 
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A toponimia oficial elaborouse con base nos principios normativos seguintes:  
- Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística (DOG 14.07.1983). No seu artigo 10 establece:  

1. Os topónimos terán como única forma oficial a galega.  
2. Corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos 

núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das 
vías urbanas será determinado polo Concello correspondente.  

3. Estas denominacións son as legais a tódolos efectos e a rotulación terá que concordar con elas. A Xunta 
de Galicia regulamentará a normalización da rotulación pública respectando en tódolos casos as normas 
internacionais que subscriba o Estado.  

- Decreto 43/1984, do 23 de marzo, polo que se regulan as funcións e a composición da Comisión de 
Toponimia (DOG do 31.03.1984), modificado polo Decreto 174/1998, do 5 de xuño (DOG do 22.06.1998)  

- Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o procedemento para a fixación ou recuperación 
da toponimia de Galicia (DOG do 21.09.1984).  

A toponimia da provincia da Coruña está recollida no Decreto 189/2003, do 6 de febreiro (DOG do 25.03.2003): 
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 Argalo (Santa María) 

Argote 
Baia, A 
Becollo 
Beiro 
Bergondo 
Canaval, O 
Casa Alta, A 
Devesa, A 
Entrerríos 
Figueira 
Igrexa, A 
Longras, As 
Lugariño, O 
Montiños, Os 
Mosteiro, O 
Paramo, O 
Pena do Ouro, A 
Piñeiro 
Ponte de Argalo, A 
Ponte de San Francisco, A 
Sobreviñas 
Sueiro 
Torno, O 
Valbargos 
Vilaboa 
 
 

Barro (Santa Cristina) 
Abruñeiras 
Alvariza 
Augalevada 
Barquiña, A 
Barro 
Calzada, A 
Campo de Lamas 
Carracido 
Chabola, A 
Cruceiro da Barquiña, O 
Cruceiro de Barro, O 
Cruceiro do Río, O 
Curral de Orro 
Eiroa 
Fialla, A 
Horta da Zapateira, AIgrexa, A 
Loureiro, O 
Loxe, A 
Manle 
Orro 
Ousoño 
Piñeiro, O 
Ponte 
Praga, A 
Rasa de Abaixo, A 
Rasa de Arriba, A 
Río do Porto, O 
Sameiro 
Telleiro, O 
Torriña, A 
Toxeira, A 
Vilanova 
Vilar de Ousoño 
Vilarvello 
Vista Alegre 
Vista Fermosa 
Xilvir 
 

Boa (San Pedro) 
Antelo 
Boa 
Cabalo, O 
Carreira, A 
Corredoira, A 
Devesa, A 
Meruso 
Redondelo 
Rial, O 
Sino, O 
Taramancos 
Vilar, O 
 
 
 
 
Noia (San Martiño) 
Argote 
Calzada, A 
Carcasía, A 
Costaneira, A 
Couto de Abaixo, O 
Couto de Arriba, O 
Devesa, A 
Labarta 
Monte do Bolo, O 
Noia 
Outonil, O 
Pazos, Os 
Pedrachán, A 
Perouta, A 
Pirillueiro, O 
Ponte de Traba, A 
Sabardes 
San Breixo 
San Lázaro 
 

Obre, O (Santa Mariña) 
Cabrúns 
Campo das Rodas, O 
Campo de Noia, O 
Carreira, A 
Catro Camiños 
Chaínza, A 
Chan de Maroñas, O 
Cruciña, A 
Feal, O 
Fonte Pernal 
Igrexa, A 
Miraflores 
Negral 
Obre de Abaixo, O 
Obre de Arriba, O 
Pereiro de Abaixo, O 
Pereiro de Arriba, O 
Portela, A 
Rego de Hortas, O 
Rúa do Ferreiro 
 
 
 
 
Roo (Santa María) 
Agrelo 
Boña 
Castro, O 
Igrexa, A 
Liñaio 
Mato, O 
Mirou 
Muíño 
Nimo 
Paradela 
Pastoriza 
Ponte Nafonso, A 
Roo de Abaixo 
San Paio 
Tambre, O 
Vilafabeiro 
Vilardante 
Vilaverde 
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ANEXO 4 
INVENTARIO DE DOTACIÓNS EXISTENTES 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES 
O presente apartado tratará de facer un inventario de tódolos equipamentos, dotacións e espazos libres existentes 
no municipio de Noia co fin de que sirva de base na realización dunha diagnose sobre os desequilibrios e 
carencias nesta materia. Así mesmo servirá como soporte de relación cos estándares que esixe a lexislación 
urbanística en canto a unidades mínimas de superficie de solo para cada uso ou destino. 
A continuación exponse a relación, por distritos, parroquias e por usos, de tódolos equipamentos e dotacións 
detectados, coas superficies de solo que consumen e distinguindo entre titularidade pública ou privada. 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

ORDENADOS POR PARROQUIAS 

ARGALO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  PIÑEIRO  DEPORTIVO  2.205  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
DP (Pb)  CAMPO DE FÚTBOL DE O PÁRAMO  O PÁRAMO  DEPORTIVO  6.976  PÚBLICA  RÚSTCO 

RE/SA (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  729  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

RE (Pv)  CAPELA DE NOSA SEÑORA DOS 
REMEDIOS 

A PONTE DE SAN 
FRANCISCO  RELIXIOSO  82  PRIVADA    RÚSTCO 

SA (Pb)  CEMITERIO MUNICIPAL  O PÁRAMO  SANITARIO  3.926  PÚBLICA  RÚSTCO 

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  A PONTE DE SAN 
FRANCISCO  SOCIO‐CULTURAL  435  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA "COVA DA MOURA"  O PÁRAMO  ESPAZO LIBRE  3.916  PÚBLICA  RÚSTCO 

EL (Pb)  MIRADOR DE SAN LOIS  SAN LOIS  ESPAZO LIBRE  14.882  PÚBLICA  RÚSTCO 

EL (Pv)  CAMPO DA FESTA  A PONTE DE SAN 
FRANCISCO  ESPAZO LIBRE  893  PRIVADA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

EL (Pv)  XARDÍN DA CAPELA DE NOSA SEÑORA 
DOS REMEDIOS 

A PONTE DE SAN 
FRANCISCO  ESPAZO LIBRE  189  PRIVADA    RÚSTCO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

ORDENADOS POR PARROQUIAS 
BARRO 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 
SOLO  OBSERVACIÓNS 

AS (Pv)  CENTRO OCUPACIONAL A CREBA  POLÍGONO AGUALEVADA  ASISTENCIAL  1.175  PRIVADA  6  SOLO URBANO 

ED (Pb)  C.E.I.P. PLURILÍNGÜE ALEXANDRE 
RODRÍGUEZ CADARSO  A BARQUIÑA  EDUCATIVO  9.205  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL   

ED (Pv)  CPR JAIME BALMES  A RASA DE ARRIBA  EDUCATIVO  27.223  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL / SOLO RÚSTICO   
DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  O CRUCEIRO DE BARRO  DEPORTIVO  1.801  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  A BARQUIÑA  DEPORTIVO  1.122  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

RE(Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA 
CRISTINA  A IGREXA  RELIXIOSO  250  PRIVADA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL   

RE/SA (Pv)  CEMITERIO VELLO  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  1.102  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   
RE/SA (Pv)  NOVO CEMITERIO PARROQUIAL  MANLE  RELIXIOSO/SANITARIO  8.401  PRIVADA  SOLO RÚSTICO 

SA(Pv)  TANATORIO   A RASA DE ABAIXO  SANITARIO  6.439  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL / SOLO RÚSTICO   

SE (Pb)  CASA‐CUARTEL DA GARDA CIVIL  A RASA DE ARRIBA  SEGURIDADE  3.040  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   
SE (Pb)  PROTECCIÓN CIVIL  POLÍGONO AGUALEVADA  SEGURIDADE  910  PÚBLICA  6  SOLO URBANO 

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  ORRO  SOCIO‐CULTURAL  62  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

SC (Pb)  LOCAL SOCIO‐CULTURAL A.V. DE 
CARRACIDO  CARRACIDO  SOCIO‐CULTURAL  342  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL   

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL ANTIGA ESCOLA  A BARQUIÑA  SOCIO‐CULTURAL  251  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   
SC (Pb)  CENTRO SOCIAL DE BARRO  O CRUCEIRO DE BARRO  SOCIO‐CULTURAL  1.854  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 

SC (Pb)  A.V. VIRXE DO CARME.  
LOCAL SOCIAL DE OUSOÑO  OUSOÑO  SOCIO‐CULTURAL  259  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL   

SC/CO (Pb)  PARCELA DOTACIONAL  POLÍGONO AGUALEVADA  SEN USO  2.195  PRIVADA  6  SOLO URBANO  SEN USO 

  PARCELA DOTACIONAL  VISTA FERMOSA/  CENTRO COMERCIAL  SEN USO  1.593  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 
SEN USO. 
AFECTADA 

POLA VARIANTE 

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO 
MARQUÉS  O CRUCEIRO DE BARRO/ABRUÑEIRAS  ESPAZO LIBRE  12.963 

D.P.M.T. / 
PORTOS DE 
GALICIA       

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  ORRO  ESPAZO LIBRE  177  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  ORRO  ESPAZO LIBRE  107  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  A BARQUIÑA  ESPAZO LIBRE  789  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

EL (Pb)  XARDÍN  A BARQUIÑA  ESPAZO LIBRE  349  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

EL (Pb)  XARDÍN  CARRACIDO  ESPAZO LIBRE  298  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

EL (Pb)  ADRO DA IGREXA  A IGREXA  ESPAZO LIBRE  358  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

EL (Pb)  MIRADOR DE SANTA CRISTINA  MANLE  ESPAZO LIBRE  1.490  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

EL (Pb)  PRAZA DO CRUCEIRO  O CRUCEIRO DE BARRO  ESPAZO LIBRE  807  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   
EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  POLÍGONO AGUALEVADA  ESPAZO LIBRE  11.035  PÚBLICA  6  SOLO URBANO 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  VISTA FERMOSA/  CENTRO COMERCIAL  ESPAZO LIBRE  4.042  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

ORDENADOS POR PARROQUIAS 

BOA 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 
DP (Pb)  PISTAS POLIDEPORTIVAS  O TESTAL  DEPORTIVO  1.038  D.P.M.T. 

RE/SA (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO  BOA  RELIXIOSO/SANITARIO  1.347  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

SC (Pb)  CENTRO SOCIAL  BOA  SOCIO‐CULTURAL  370  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  
ORDENADOS POR PARROQUIAS 

 
 

NOIA
 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 
SOLO  OBSERVACIÓNS 

AD (Pb)  CASA DO CONCELLO  NOIA  ADMINISTRATIVO  738  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  CONCELLERÍA DE CULTURA  NOIA  ADMINISTRATIVO  129  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  XULGADOS  NOIA  ADMINISTRATIVO  191  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  CENTRO COMARCAL  NOIA  ADMINISTRATIVO  222  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  CAPITANÍA MARÍTIMA  CALVARIO  ADMINISTRATIVO  183  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

AD (Pv)  CONFRARÍA DE PESCADORES                      
SAN BARTOLOMÉ  SAN LÁZARO  ADMINISTRATIVO  207  PRIVADA  4  SOLO URBANO   

AS (Pv)  RESIDENCIA DE ANCIANOS "GERIATROS"  BERGONDO  ASISTENCIAL  3.680  PRIVADA  5  SOLO URBANO 

AS (Pv)  RESIDENCIA DE ANCIANOS ROMERO 
BLANCO MONROY  O CAMPO DE NOIA  ASISTENCIAL  12.434  PRIVADA  5  SOLO URBANO   

CO (Pb)  MERCADO MUNICIPAL  NOIA  COMERCIAL  967  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PISCINA CUBERTA MUNICIPAL  CALVARIO  DEPORTIVO  1.590  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO ALONSO 
RODRÍGUEZ  CALVARIO  DEPORTIVO  2.009  PÚBLICA  2  SOLO URBANO   

DP (Pb)  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  CALVARIO  DEPORTIVO  1.776  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

DP (Pb)  ESTADIO DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  DEPORTIVO  17.056  D.P.M.T. 

DP (Pb)  PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBERTAS  SAN LÁZARO  DEPORTIVO  5.725  D.P.M.T. 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA   BERGONDO  DEPORTIVO  739  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

ED (Pb)  I.E.S. CAMPO DE SAN ALBERTO  CALVARIO  EDUCATIVO  8.031  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

ED (Pb)  I.E.S. VIRXE DO MAR  NOIA  EDUCATIVO  3.751  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

ED (Pb)  C.E.I.P. FELIPE DE CASTRO  BERGONDO  EDUCATIVO  12.031  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

ED (Pb)  CMUS PROFESIONAL FEDERICO PAZ 
CARBAJAL  O CAMPO DE NOIA  EDUCATIVO  263  PÚBLICA  5  SOLO URBANO   

ED (Pv)  CPR PLURILÍNGÜE  MARÍA ASSUMPTA  BERGONDO  EDUCATIVO  10.945  PRIVADA  5  SOLO URBANO 

ED (Pv)  COLEXIO ATENEA  PONTE DO TRABA  EDUCATIVO  1.171  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL  PECHADO 

RE (Pv)  CAPELA DE SAN BERNARDO  NOIA  RELIXIOSO  611  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  IGREXA E CONVENTO DE SAN FRANCISCO  NOIA  RELIXIOSO  1.839  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  CAPELA DE SAN XOSÉ  NOIA  RELIXIOSO  181  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTIÑO  NOIA  RELIXIOSO  709  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE/SA (Pv)  CEMITERIO DE SANTA MARÍA A NOVA  NOIA  RELIXIOSO  4.458  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  CAPELA DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  RELIXIOSO  110  PRIVADA  4  SOLO URBANO 

SA (Pv)  CENTRO DE SAÚDE ‐ CASA DO MAR   SAN LÁZARO  SANITARIO  1.553  PRIVADA  4  SOLO URBANO 

SA (Pv)  TANATORIO  O OUTONIL  SANITARIO  521  PRIVADA  2  SOLO URBANO 

SC (Pb)  CASA DA XUVENTUDE  CALVARIO  SOCIO‐CULTURAL  736  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 
 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 
SOLO  OBSERVACIÓNS 

SC (Pv)  CASA DA CULTURA  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  290  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

SC (Pb)  TEATRO COLISEO NOELA  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  691  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

SC (Pb)  CENTRO DA TERCEIRA IDADE  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  422  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

SC (Pv)  MUSEO DAS LAUDAS  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  552  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

SC (Pv)  SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA 
LICEO  CALVARIO  SOCIO‐CULTURAL  1.771  PRIVADA  2  SOLO URBANO   

SE (Pb)  PROTECCIÓN CIVIL  NOIA  SEGURIDADE  228  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN DA PISCINA MUNICIPAL  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  967  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO MARQUÉS 
D.P.M.T.  NOIA/CALVARIO  ESPAZO LIBRE  36.240  D.P.M.T.       

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO MARQUÉS  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  3.311  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  CAMPO DA FEIRA  NOIA  ESPAZO LIBRE  4.440  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍNS FELIPE DE CASTRO (ALAMEDA)  NOIA  ESPAZO LIBRE  11.282  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DAS ANGUSTIAS  NOIA  ESPAZO LIBRE  1.343  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  R. IRMÁNS 
LABARTA  ESPAZO LIBRE  1.276  PÚBLICA  2  SOLO URBANO   

EL (Pb)  XARDÍNS DO POLIDEPORTIVO  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  1.070  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DA FONTE  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  119  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN  R. OURENSE   ESPAZO LIBRE  414  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DO TAPAL  NOIA  ESPAZO LIBRE  1.201  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DA FANEQUEIRA  NOIA  ESPAZO LIBRE  291  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA MONTE DO BOLO  MONTE DO BOLO  ESPAZO LIBRE  2.730  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  2.754  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DO MARQUÉS DE MONROY  O CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  1.284  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DE SOSFREIXOS  O CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  612  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN 
R. SANTIAGO 

ABELLA, O CAMPO 
DE NOIA 

ESPAZO LIBRE  189  PÚBLICA  5  SOLO URBANO   

EL (Pb)  PRAZA DE BERGONDO  BERGONDO  ESPAZO LIBRE  282  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN 
R. MANUEL 
MURGUÍA, 
BERGONDO 

ESPAZO LIBRE  218  PÚBLICA  5  SOLO URBANO   

EL (Pb)  XARDÍN  R. CALZADA, 
CALVARIO  ESPAZO LIBRE  371  PÚBLICA  2  SOLO URBANO   

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  19.895  D.P.M.T. 

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  RÚA SANTÍSIMA 
TRINIDAD  ESPAZO LIBRE  179  PÚBLICA  1  SOLO URBANO   

EL (Pb)  ZONAS VERDES UA‐3  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  5.391  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍNS DO GRUPO ESCOLAR  NOIA  ESPAZO LIBRE  375  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

ORDENADOS POR PARROQUIAS 
OBRE 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 
SOLO 

AS (Pb)  CRUZ VERMELLA  A CHAÍNZA  ASISTENCIAL  824  D.P.M.T. 

DP (Pv)  PISTA POLIDEPORTIVA  A PORTELA  DEPORTIVO  1.259  PRIVADA  SOLO DE NÚCLEO 
RURAL

RE/SA (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA 
MARIÑA  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  675  PRIVADA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL DO OBRE  CATRO CAMIÑOS  SOCIO‐CULTURAL  705  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pv)  ÁREA RECREATIVA VECIÑAL  A PORTELA  ESPAZO LIBRE  2.134  PRIVADA  SOLO DE NÚCLEO 
RURAL

 
 
 
 

ROO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 

DP (Pb)  CAMPO DE FÚTBOL  A IGREXA  DEPORTIVO  8.983  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  SAN PAIO  DEPORTIVO  616  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

RE/SA (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA 
DE ROO  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  1.402  PRIVADA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

RE/SA (Pv)  CEMITERIO NOVO  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  4.724  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  A PONTE NAFONSO  SOCIO‐CULTURAL  197  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  A IGREXA  SOCIO‐CULTURAL  174  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  SAN PAIO  SOCIO‐CULTURAL  95  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA  SAN PAIO  ESPAZO LIBRE  685  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  A IGREXA  ESPAZO LIBRE  252  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  3.291  PÚBLICA  SOLO RÚSTICO 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA D.P.M.T.  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  3.731  D.P.M.T. 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  O MUÍÑO  ESPAZO LIBRE  1.001  PÚBLICA  SOLO RÚSTICO 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  O CASTRO  ESPAZO LIBRE  129  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

ORDENADOS POR USOS 
 

USO ADMINISTRATIVO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 
AD (Pb)  CASA DO CONCELLO  NOIA  ADMINISTRATIVO  738  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  CONCELLERÍA DE CULTURA  NOIA  ADMINISTRATIVO  129  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  XULGADOS  NOIA  ADMINISTRATIVO  191  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  CENTRO COMARCAL  NOIA  ADMINISTRATIVO  222  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  CAPITANÍA MARÍTIMA  CALVARIO  ADMINISTRATIVO  183  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

AD (Pv)  CONFRARÍA DE PESCADORES  SAN 
BARTOLOMÉ  SAN LÁZARO  ADMINISTRATIVO  207  PRIVADA  4  SOLO URBANO 

 
 
 

USO ASISTENCIAL 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 

AS (Pv)  CENTRO OCUPACIONAL A CREBA  POLÍGONO 
AGUALEVADA  ASISTENCIAL  1.175  PRIVADA  6  SOLO URBANO 

AS (Pv)  RESIDENCIA DE ANCIANOS "GERIATROS"  BERGONDO  ASISTENCIAL  3.680  PRIVADA  5  SOLO URBANO 

AS (Pv)  RESIDENCIA DE ANCIANOS ROMERO 
BLANCO MONROY  O CAMPO DE NOIA  ASISTENCIAL  12.434  PRIVADA  5  SOLO URBANO 

AS (Pb)  CRUZ VERMELLA  A CHAÍNZA  ASISTENCIAL  824  D.P.M.T. 
 

 
 

USO COMERCIAL 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 
CO (Pb)  MERCADO MUNICIPAL  NOIA  COMERCIAL  967  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

ORDENADOS POR USOS 
 

USO DEPORTIVO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  PIÑEIRO  DEPORTIVO  2205  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
DP (Pb)  CAMPO DE FÚTBOL DE O PÁRAMO  O PÁRAMO  DEPORTIVO  6976  PÚBLICA  RÚSTCO 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  O CRUCEIRO DE 
BARRO  DEPORTIVO  1801  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  A BARQUIÑA  DEPORTIVO  1122  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
DP (Pb)  PISTAS POLIDEPORTIVAS  O TESTAL  DEPORTIVO  1038  D.P.M.T. 

DP (Pb)  PISCINA CUBERTA MUNICIPAL  CALVARIO  DEPORTIVO  1590  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO ALONSO 
RODRÍGUEZ  CALVARIO  DEPORTIVO  2009  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  CALVARIO  DEPORTIVO  1776  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

DP (Pb)  ESTADIO DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  DEPORTIVO  17056  D.P.M.T. 

DP (Pb)  PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBERTAS  SAN LÁZARO  DEPORTIVO  5725  D.P.M.T. 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA   BERGONDO  DEPORTIVO  739  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

DP (Pv)  PISTA POLIDEPORTIVA  A PORTELA  DEPORTIVO  1259  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

DP (Pb)  CAMPO DE FÚTBOL  A IGREXA  DEPORTIVO  8983  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  SAN PAIO  DEPORTIVO  616  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
 

USO EDUCATIVO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO  OBSERVACIÓNS 

ED (Pb)  C.E.I.P. PLURILÍNGÜE ALEXANDRE 
RODRÍGUEZ CADARSO  A BARQUIÑA  EDUCATIVO  9205  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL   

ED (Pv)  CPR JAIME BALMES  A RASA DE ARRIBA  EDUCATIVO  27223  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL / SOLO RÚSTICO   

ED (Pb)  I.E.S. CAMPO DE SAN ALBERTO  CALVARIO  EDUCATIVO  8031  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

ED (Pb)  I.E.S. VIRXE DO MAR  NOIA  EDUCATIVO  3751  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

ED (Pb)  C.E.I.P. FELIPE DE CASTRO  BERGONDO  EDUCATIVO  12031  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

ED (Pb)  CMUS PROFESIONAL FEDERICO PAZ 
CARBAJAL  O CAMPO DE NOIA  EDUCATIVO  263  PÚBLICA  5  SOLO URBANO   

ED (Pv)  CPR PLURILÍNGÜE  MARÍA ASSUMPTA  BERGONDO  EDUCATIVO  10945  PRIVADA  5  SOLO URBANO 

ED (Pv)  COLEXIO ATENEA  PONTE DO TRABA  EDUCATIVO  1171  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL  PECHADO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

ORDENADOS POR USOS 
  

USO RELIXIOSO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 

RE/SA (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  729  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

RE (Pv)  CAPELA DE NOSA SEÑORA DOS 
REMEDIOS 

A PONTE DE SAN 
FRANCISCO  RELIXIOSO  82  PRIVADA    RÚSTCO 

RE(Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA 
CRISTINA  A IGREXA  RELIXIOSO  250  PRIVADA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

RE/SA (Pv)  CEMITERIO VELLO  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  1102  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
RE/SA (Pv)  NOVO CEMITERIO PARROQUIAL  MANLE  RELIXIOSO/SANITARIO  8401  PRIVADA  SOLO RÚSTICO 

RE/SA (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO  BOA  RELIXIOSO/SANITARIO  1347  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
RE (Pv)  CAPELA DE SAN BERNARDO  NOIA  RELIXIOSO  611  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  IGREXA E CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO  NOIA  RELIXIOSO  1839  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  CAPELA DE SAN XOSÉ  NOIA  RELIXIOSO  181  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTIÑO  NOIA  RELIXIOSO  709  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE/SA (Pv)  CEMITERIO DE SANTA MARÍA A NOVA  NOIA  RELIXIOSO  4458  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  CAPELA DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  RELIXIOSO  110  PRIVADA  4  SOLO URBANO 

RE/SA (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA 
MARIÑA  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  675  PRIVADA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

RE/SA (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA 
DE ROO  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  1402  PRIVADA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

RE/SA (Pv)  CEMITERIO NOVO  A IGREXA  RELIXIOSO/SANITARIO  4724  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
 

 

USO SANITARIO 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 
SA (Pb)  CEMITERIO MUNICIPAL  O PÁRAMO  SANITARIO  3.926  PÚBLICA  RÚSTCO 

SA(Pv)  TANATORIO   A RASA DE ABAIXO  SANITARIO  6439  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL / SOLO RÚSTICO 

SA (Pv)  CENTRO DE SAÚDE ‐ CASA DO MAR   SAN LÁZARO  SANITARIO  1553  PRIVADA  4  SOLO URBANO 

SA (Pv)  TANATORIO  O OUTONIL  SANITARIO  521  PRIVADA  2  SOLO URBANO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  
ORDENADOS POR USOS 

  
USO SOCIO‐CULTURAL 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 
SOLO  OBSERVACIÓNS 

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  A PONTE DE SAN 
FRANCISCO  SOCIO‐CULTURAL  435  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL   

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  ORRO  SOCIO‐CULTURAL  62  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

SC (Pb)  LOCAL SOCIO‐CULTURAL A.V. DE 
CARRACIDO  CARRACIDO  SOCIO‐CULTURAL  342  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL   

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL ANTIGA ESCOLA  A BARQUIÑA  SOCIO‐CULTURAL  251  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

SC (Pb)  CENTRO SOCIAL DE BARRO  O CRUCEIRO DE 
BARRO  SOCIO‐CULTURAL  1854  PÚBLICA  3  SOLO URBANO   

SC (Pb)  A.V. VIRXE DO CARME. 
 LOCAL SOCIAL DE OUSOÑO  OUSOÑO  SOCIO‐CULTURAL  259  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL   

SC/CO (Pb)  PARCELA DOTACIONAL  POLÍGONO 
AGUALEVADA  SEN USO  2195  PRIVADA  6  SOLO URBANO  SEN USO 

SC (Pb)  CENTRO SOCIAL  BOA  SOCIO‐CULTURAL  370  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   
SC (Pb)  CASA DA XUVENTUDE  CALVARIO  SOCIO‐CULTURAL  736  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

SC (Pv)  CASA DA CULTURA  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  290  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

SC (Pb)  TEATRO COLISEO NOELA  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  691  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

SC (Pb)  CENTRO DA TERCEIRA IDADE  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  422  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

SC (Pv)  MUSEO DAS LAUDAS  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  552  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

SC (Pv)  SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA 
LICEO  CALVARIO  SOCIO‐CULTURAL  1771  PRIVADA  2  SOLO URBANO   

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL DO OBRE  CATRO CAMIÑOS  SOCIO‐CULTURAL  705  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  A PONTE NAFONSO  SOCIO‐CULTURAL  197  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  A IGREXA  SOCIO‐CULTURAL  174  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

SC (Pb)  LOCAL SOCIAL  SAN PAIO  SOCIO‐CULTURAL  95  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   

 

USO SEGURIDAD 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 

SE (Pb)  CASA‐CUARTEL DA GARDA CIVIL  A RASA DE ARRIBA  SEGURIDADE  3040  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

SE (Pb)  PROTECCIÓN CIVIL  POLÍGONO 
AGUALEVADA  SEGURIDADE  910  PÚBLICA  6  SOLO URBANO 

SE (Pb)  PROTECCIÓN CIVIL  NOIA  SEGURIDADE  228  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  
ORDENADOS POR USOS 

 
 
 

ESPAZOS LIBRES
 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 
SOLO 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA "COVA DA MOURA"  O PÁRAMO  ESPAZO LIBRE  3916  PÚBLICA  RÚSTCO 

EL (Pb)  MIRADOR DE SAN LOIS  SAN LOIS  ESPAZO LIBRE  14882  PÚBLICA  RÚSTCO 

EL (Pv)  CAMPO DA FESTA  A PONTE DE SAN 
FRANCISCO  ESPAZO LIBRE  893  PRIVADA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

EL (Pv)  XARDÍN DA CAPELA DE NOSA SEÑORA 
DOS REMEDIOS 

A PONTE DE SAN 
FRANCISCO  ESPAZO LIBRE  189  PRIVADA    RÚSTCO 

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO 
MARQUÉS 

O CRUCEIRO DE 
BARRO/ABRUÑEIRAS  ESPAZO LIBRE  12963 

D.P.M.T. / 
PORTOS DE 
GALICIA    0 

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  ORRO  ESPAZO LIBRE  177  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  ORRO  ESPAZO LIBRE  107  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  A BARQUIÑA  ESPAZO LIBRE  789  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  XARDÍN  A BARQUIÑA  ESPAZO LIBRE  349  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  XARDÍN  CARRACIDO  ESPAZO LIBRE  298  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  ADRO DA IGREXA  A IGREXA  ESPAZO LIBRE  358  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  MIRADOR DE SANTA CRISTINA  MANLE  ESPAZO LIBRE  1490  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  PRAZA DO CRUCEIRO  O CRUCEIRO DE 
BARRO  ESPAZO LIBRE  807  PÚBLICA   

SOLO DE NÚCLEO 
RURAL 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  POLÍGONO 
AGUALEVADA  ESPAZO LIBRE  11035  PÚBLICA  6  SOLO URBANO 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  VISTA FERMOSA/  
CENTRO COMERCIAL  ESPAZO LIBRE  4042  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN DA PISCINA MUNICIPAL  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  967  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO 
MARQUÉS D.P.M.T.  NOIA/CALVARIO  ESPAZO LIBRE  36240  D.P.M.T.     

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO 
MARQUÉS  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  3311  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  CAMPO DA FEIRA  NOIA  ESPAZO LIBRE  4440  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍNS FELIPE DE CASTRO (ALAMEDA)  NOIA  ESPAZO LIBRE  11282  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DAS ANGUSTIAS  NOIA  ESPAZO LIBRE  1343  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 
SOLO 

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  R. IRMÁNS LABARTA  ESPAZO LIBRE  1276  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍNS DO POLIDEPORTIVO  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  1070  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DA FONTE  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  119  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN  R. OURENSE   ESPAZO LIBRE  414  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DO TAPAL  NOIA  ESPAZO LIBRE  1201  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DA FANEQUEIRA  NOIA  ESPAZO LIBRE  291  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA MONTE DO BOLO  MONTE DO BOLO  ESPAZO LIBRE  2730  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  2754  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DO MARQUÉS DE MONROY  O CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  1284  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DE SOSFREIXOS  O CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  612  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN 
R. SANTIAGO 

ABELLA, O CAMPO 
DE NOIA 

ESPAZO LIBRE  189  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DE BERGONDO  BERGONDO  ESPAZO LIBRE  282  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN 
R. MANUEL 
MURGUÍA, 
BERGONDO 

ESPAZO LIBRE  218  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN  R. CALZADA, 
CALVARIO  ESPAZO LIBRE  371  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  19895  D.P.M.T. 

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  RÚA SANTÍSIMA 
TRINIDAD  ESPAZO LIBRE  179  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  ZONAS VERDES UA‐3  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  5391  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍNS DO GRUPO ESCOLAR  NOIA  ESPAZO LIBRE  375  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pv)  ÁREA RECREATIVA VECIÑAL  A PORTELA  ESPAZO LIBRE  2134  PRIVADA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA  SAN PAIO  ESPAZO LIBRE  685  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  A IGREXA  ESPAZO LIBRE  252  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  3291  PÚBLICA  SOLO RÚSTICO 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA D.P.M.T.  A PONTE NAFONSO  ESPAZO LIBRE  3731  D.P.M.T. 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  O MUÍÑO  ESPAZO LIBRE  1001  PÚBLICA  SOLO RÚSTICO 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  O CASTRO  ESPAZO LIBRE  129  PÚBLICA   
SOLO DE NÚCLEO 

RURAL   
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

EN SOLO URBANO 
 

DISTRITO 1 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 
AD (Pb)  CASA DO CONCELLO  NOIA  ADMINISTRATIVO  738  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  CONCELLERÍA DE CULTURA  NOIA  ADMINISTRATIVO  129  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  XULGADOS  NOIA  ADMINISTRATIVO  191  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

AD (Pb)  CENTRO COMARCAL  NOIA  ADMINISTRATIVO  222  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

CO (Pb)  MERCADO MUNICIPAL  NOIA  COMERCIAL  967  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

ED (Pb)  I.E.S. VIRXE DO MAR  NOIA  EDUCATIVO  3751  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  CAPELA DE SAN BERNARDO  NOIA  RELIXIOSO  611  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  IGREXA E CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO  NOIA  RELIXIOSO  1839  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  CAPELA DE SAN XOSÉ  NOIA  RELIXIOSO  181  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE (Pv)  IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTIÑO  NOIA  RELIXIOSO  709  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

RE/SA (Pv)  CEMITERIO DE SANTA MARÍA A NOVA  NOIA  RELIXIOSO  4458  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

SC (Pv)  CASA DA CULTURA  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  290  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

SC (Pb)  TEATRO COLISEO NOELA  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  691  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

SC (Pb)  CENTRO DA TERCEIRA IDADE  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  422  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

SC (Pv)  MUSEO DAS LAUDAS  NOIA  SOCIO‐CULTURAL  552  PRIVADA  1  SOLO URBANO 

SE (Pb)  PROTECCIÓN CIVIL  NOIA  SEGURIDADE  228  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  CAMPO DA FEIRA  NOIA  ESPAZO LIBRE  4440  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍNS FELIPE DE CASTRO (ALAMEDA)  NOIA  ESPAZO LIBRE  11282  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DAS ANGUSTIAS  NOIA  ESPAZO LIBRE  1343  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DO TAPAL  NOIA  ESPAZO LIBRE  1201  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DA FANEQUEIRA  NOIA  ESPAZO LIBRE  291  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  RÚA SANTÍSIMA 
TRINIDAD  ESPAZO LIBRE  179  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍNS DO GRUPO ESCOLAR  NOIA  ESPAZO LIBRE  375  PÚBLICA  1  SOLO URBANO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

EN SOLO URBANO 
 

DISTRITO 2 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 
AD (Pb)  CAPITANÍA MARÍTIMA  CALVARIO  ADMINISTRATIVO  183  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PISCINA CUBERTA MUNICIPAL  CALVARIO  DEPORTIVO  1.590  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO ALONSO 
RODRÍGUEZ  CALVARIO  DEPORTIVO  2.009  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  CALVARIO  DEPORTIVO  1.776  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

ED (Pb)  I.E.S. CAMPO DE SAN ALBERTO  CALVARIO  EDUCATIVO  8031  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

SA (Pv)  TANATORIO  O OUTONIL  SANITARIO  521  PRIVADA  2  SOLO URBANO 

SC (Pb)  CASA DA XUVENTUDE  CALVARIO  SOCIO‐CULTURAL  736  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

SC (Pv)  SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA 
LICEO  CALVARIO  SOCIO‐CULTURAL  1771  PRIVADA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN DA PISCINA MUNICIPAL  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  967  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PASEO MARÍTIMO PEIRAO DO 
MARQUÉS  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  3311  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PARQUE INFANTIL  R. IRMÁNS LABARTA  ESPAZO LIBRE  1276  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍNS DO POLIDEPORTIVO  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  1070  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DA FONTE  CALVARIO  ESPAZO LIBRE  119  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN  R. OURENSE   ESPAZO LIBRE  414  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN  R. CALZADA, 
CALVARIO  ESPAZO LIBRE  371  PÚBLICA  2  SOLO URBANO 

 
 

DISTRITO 3 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO  OBSERVACIÓNS 
DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA  O CRUCEIRO DE 

BARRO  DEPORTIVO  1801  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 

SC (Pb)  CENTRO SOCIAL DE BARRO  O CRUCEIRO DE 
BARRO  SOCIO‐CULTURAL  1854  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE 
VISTA FERMOSA/  

CENTRO 
COMERCIAL 

ESPAZO LIBRE  4042  PÚBLICA  3  SOLO URBANO 
 

  PARCELA DOTACIONAL 
VISTA FERMOSA/  

CENTRO 
COMERCIAL 

SEN USO  1593  PÚBLICA  3  SOLO URBANO  SEN USO. AFECTADA 
POLA VARIANTE 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

EN SOLO URBANO 
 

DISTRITO 4 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 

AD (Pv)  CONFRARÍA DE PESCADORES 
SAN BARTOLOMÉ  SAN LÁZARO  ADMINISTRATIVO  207  PRIVADA  4  SOLO URBANO 

RE (Pv)  CAPELA DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  RELIXIOSO  110  PRIVADA  4  SOLO URBANO 

SA (Pv)  CENTRO DE SAÚDE ‐ CASA DO MAR   SAN LÁZARO  SANITARIO  1553  PRIVADA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  ÁREA RECREATIVA MONTE DO BOLO  MONTE DO BOLO  ESPAZO LIBRE  2730  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DE SAN LÁZARO  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  2754  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 

EL (Pb)  ZONAS VERDES UA‐3  SAN LÁZARO  ESPAZO LIBRE  5391  PÚBLICA  4  SOLO URBANO 
 

 
 

DISTRITO 5 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO 
AS (Pv)  RESIDENCIA DE ANCIANOS "GERIATROS"  BERGONDO  ASISTENCIAL  3680  PRIVADA  5  SOLO URBANO 

AS (Pv)  RESIDENCIA DE ANCIANOS ROMERO 
BLANCO MONROY  O CAMPO DE NOIA  ASISTENCIAL  12434  PRIVADA  5  SOLO URBANO 

DP (Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA   BERGONDO  DEPORTIVO  739  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

ED (Pb)  C.E.I.P. FELIPE DE CASTRO  BERGONDO  EDUCATIVO  12031  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

ED (Pb)  CMUS PROFESIONAL FEDERICO PAZ 
CARBAJAL  O CAMPO DE NOIA  EDUCATIVO  263  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

ED (Pv)  CPR PLURILÍNGÜE  MARÍA ASSUMPTA  BERGONDO  EDUCATIVO  10945  PRIVADA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DO MARQUÉS DE MONROY  O CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  1284  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DE SOSFREIXOS  O CAMPO DE NOIA  ESPAZO LIBRE  612  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN 
R. SANTIAGO 

ABELLA, O CAMPO 
DE NOIA 

ESPAZO LIBRE  189  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  PRAZA DE BERGONDO  BERGONDO  ESPAZO LIBRE  282  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 

EL (Pb)  XARDÍN 
R. MANUEL 
MURGUÍA, 
BERGONDO 

ESPAZO LIBRE  218  PÚBLICA  5  SOLO URBANO 
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EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS EXISTENTES  

EN SOLO URBANO 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO 6 
CÓDIGO  NOME  SITUACIÓN  USO  m²   TITULARIDADE  DISTRITO  CLASIFICACIÓN DO 

SOLO  OBSERVACIÓNS 
AS (Pv)  CENTRO OCUPACIONAL A CREBA  POLÍGONO 

AGUALEVADA  ASISTENCIAL  1175  PRIVADA  6  SOLO URBANO 

SE (Pb)  PROTECCIÓN CIVIL  POLÍGONO 
AGUALEVADA  SEGURIDADE  910  PÚBLICA  6  SOLO URBANO 

SC/CO (Pb)  PARCELA DOTACIONAL  POLÍGONO 
AGUALEVADA  SEN USO  2195  PRIVADA  6  SOLO URBANO  SEN USO 

EL (Pb)  ESPAZO LIBRE  POLÍGONO 
AGUALEVADA  ESPAZO LIBRE  11035  PÚBLICA  6  SOLO URBANO 
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ANEXO 5 
INVENTARIO DAS REDES E INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 
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REDE VIARIA 
A rede viaria de Noia está composta por un tramado de camiños, pistas e estradas de carácter local así como por 
un conxunto de infraestruturas de orde supralocal que atravesan o termo municipal e que, segundo os casos, 
presentan un determinado nivel de integración e estruturación co resto da trama local e, en definitiva, co seu 
esquema territorial. 
No Plano de Información a escala 1/25.000 da rede Viaria identifícanse as principais vías de comunicación que 
atravesan o municipio. Por orden de importancia relaciónanse no seguinte cadro: 

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 
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Consultouse a Memoria de aforos de 2010 que cada ano edita a Dirección Xeral de Obras Públicas para coñecer a 
Intensidade Media Diaria das principais estradas da Comunidade Autónoma que atravesan o Concello de Noia. 
Destacan os seguintes datos: 

CÓDIGO DE ESTRADA LUGAR DE MEDICIÓN 
(TRAMO) INTENSIDADE MEDIA DIARIA 

AC-543 NOIA AC-311 – AC-550 5.335 

AC-543 GUNDIN (AG-56) - URDILDE  7.555 

AC-550 MUROS – SERRA DE OUTES 3.498 

AC-550 NOIA – PORTO DO SON 5.140 
 
A evolución sufrida no derradeiro lustro reflíctese na seguinte táboa: 

ANO AC-543 
NOIA 

AC-543 
GUNDIN (AG-56) - URDILDE 

AC-550 
MUROS-OUTES 

AC-550  
NOIA-PORTO DO SON 

2006 4.459 8.280 --- 4.899 

2007 4.241 8.905 2.984 5.787 

2008 5.104 9.906 3.557 --- 

2009 5.150 9.393 3.526 5.197 

2010 5.335 7.555 3.498 5.140 
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REDES DE INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS 

REDE ELÉCTRICA: 
Noia é un concello produtor de enerxía eléctrica, dispón de dúas centrais hidroeléctricas a carón do Río Tambre, 
unha antiga, a Central do Tambre I, que data da década de 1.920, e outra nova, a Central do Tambre II. Ambas 
permanecen activas. Para alimentar as turbinas de xeración, a Canle do Tambre, unha canle artificial procedente 
do Embalse Barrié de la Maza (Concellos de Brión e Negreira), percorre de forma paralela o Río Tambre 
mantendo unha cota alta, para finalmente enviala por gravidade dende dúas cámaras de carga a cada unha das 
centrais. Das dúas centrais saen diferentes liñas de alta tensión, que se distribúen en tódalas direccións cara os 
concellos limítrofes.  
Xunto á Central do Tambre II, hai unha subestación da que saen tres liñas de 15kV, que abastecen a Noia e 
arredores. 

REDE DE TELECOMUNICACIÓNS: 
Hai dúas empresas que dispoñen de infraestruturas de telecomunicacións no Concello de Noia, Telefónica e R. 
Tan só dispoñemos de información da rede de cable de R, esta se distribúe fundamentalmente polo casco urbano 
de Noia, percorrendo o Casco Histórico, Calvario, Outonil, San Lázaro e Campo de Noia. 
Aparte das redes de cable de telecomunicacións existen no Monte de San Lois varias antenas de telefonía móbil e 
un repetidor de televisión. 

REDE DE DISTRIBUCIÓN DE GAS: 
Existe unha pequena rede de distribución de gas propano, operada por Repsol, e que só da servizo ó núcleo 
urbano de Noia, agás un pequeno ramal que abastece Manle e Vista alegre, debido a que a rede pasa por estes 
lugares antes de acometer ó casco urbano.  
A rede consta dun depósito situado no Polígono de Augalevada, do que sae unha tubaxe de  PE Ø 160 e que 
chega ó núcleo urbano atravesando Manle, Vista Alegre e Xilvir, alimentando tan só parte do Calvario, Outonil, o 
Casco Vello de Noia e parte de San Lázaro. 
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INFRAESTRUTURAS SANITARIAS: 
Enténdese por infraestruturas sanitarias aquelas que resolven o abastecemento de auga e o saneamento de 
augas residuais, que se deben estudar en conxunto pois están relacionadas. 
A súa existencia sinala o estándar da calidade de vida dos habitantes, así como a calidade ambiental do medio 
natural. É por isto que este tipo de infraestruturas son moi demandadas pola sociedade; demandas que costa 
moito cubrir cando se trata dunha poboación dispersa no territorio. Este motivo de dispersión, así como un medio 
físico e xeográfico determinado, condicionan as políticas sobre esta materia. 

ABASTECEMENTO DE AUGA: 
O abastecemento de auga potable á poboación de Noia resólvese mediante dúas redes de captación: unha 
principal, realizada por gravidade, e outra secundaria ou de emerxencia por bombeo. 
A captación principal das augas, realizada por gravidade, ten lugar en Boña, no Río San Xusto. A condución 
realízase mediante cano de FC de Ø 350 e pasa por Devesa do Marqués, cruce da AC-543 e AC-311, A Fialla, 
Curral de Ousoño, A Rasa de Arriba, finalizando na estación depuradora (ETAP). 
A captación secundaría das augas ou captación de emerxencia, realízase por bombeo e ten lugar en Alvariza, no 
encontro entre o Río de San Xusto e o Río Vilacoba. A condución realízase mediante cano de fundición de Ø 200, 
ata cruzarse coa condución principal de FC de Ø 350 á beira da AC-543. 
A estación depuradora (ETAP), realiza o tratamento das augas con 3 filtros de area pechados a presión, pudendo 
tratar 5.250 m³/día, mediante tratamento químico que comprende as fases de precloración, postcloración, 
tratamento con sulfato de alúmina e corrección de PH 
A instalación de abastecemento de auga potable conta con dous depósitos xerais. Un deles, semisoterrado, está 
construído de formigón e ten 2.000 m³ de capacidade. Con posterioridade construíuse un novo depósito no 
Polígono Industrial de Augalevada, con capacidade para 500 m³, ao que se leva a auga mediante un sistema de 
bombeo. 
Dos depósitos parte a rede xeral composta dos seguintes canos: 
- Cano de FD Ø 300 desde depósitos xerais, pasa por Vilarvello, O Cruceiro do Río, AC-311, Corredoira Lois 

Cadarso ata o seu cruce coa Rúa Porta da Vila. Na estrada do Escultor Ferreiro entronca unha liña de FC Ø 
100 para abastecer a zona de San Lázaro. 

- Cano de PVC Ø 200 dende depósitos xerais á DP-5704 ata o cruce coa AC-550 onde sae unha liña de PVC Ø 
125 que abastece a Barquiña, dúas liñas de PVC Ø 90 cara a Barro e outras dúas de PVC Ø 110 cara a Orro. 

- Cano de FC Ø 150 que deriva do cano xeral de FC Ø 200 no cruce entre AC-311 e Avenida da Coruña e 
abastece a zona de Irmáns Labarte e A Carcasía. 

- Cano de FD Ø 150 que deriva do cano xeral de FD Ø 300 na estrada do Escultor Ferreiro e abastece as zonas 
de Bergondo e Campo de Noia. 

- Cano de PVC de Ø 160 que deriva do cano de FD Ø 150 no Peirao de Cadarso e vai ao longo da marxe 
esquerda da estrada AC-550 cara a Porto do Son. Abastece parte da parroquia de Obre e chega ata Boa. 

- Cano de PVC de Ø 125 que sae do depósito secundario do Polígono de Augalevada e abastece a Orro e 
Manle onde non chega a presión do depósito principal. 
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 SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS: 

O saneamento existente no territorio de Noia resólvese mediante un sistema integral baseado nunha rede de 
recollida que finaliza nunha estación depuradora (EDAR).  
A EDAR está situada en Abruñeiras, implantada de xeito compacto no interior dun edificio de 1.200 m² de 
superficie e 7,5 m de altura libre. O seu caudal medio diario é de 5.000 m³/h e ten unha capacidade de 20.000 
habitantes equivalentes (h.e.). 
A recollida das augas residuais resólvese mediante varios colectores principais que as conducen cara a EDAR. 
Ditos colectores son: 
- Ramal da Barquiña (Ramal “E”): 

Parte da Punta da Barquiña, pasa polo Cruceiro da Barquiña, continúa pola costa, pola praia da Barquiña ata a 
desembocadura do Río do Porto onde un bombeo impulsa as augas residuais ata a EDAR pasando por Barro. 

- Ramal do Peirao do Marqués (Ramal “D”): 
Parte da Ponte de San Lázaro, onde un bombeo situado noutro extremo da ponte envía as augas de toda a 
zona de San Lázaro, continúa polo Peirao de Cadarso recollendo as augas do Casco Histórico e as 
procedentes das parroquias de Boa e Obre, ata un bombeo situado á altura da Costa do Ferrador, que envía a 
augas polo recheo do Peirao do Marqués ata a Piscina Municipal onde recolle tamén as augas procedentes do 
Polígono de Augalevada e os núcleos altos da Parroquia de Barro,seguindo por gravidade pola costa de Barro 
ata o bombeo que impulsa as augas ata a EDAR polos camiños existentes, xa na zona de O Cruceiro de Barro. 

- Colector da Ponte do Traba: 
Recolle as augas de toda a zona da Rasa e do Outonil, e mediante un bombeo situado ao pé da Ponte de 
Traba, conecta co colector da Avenida de Galicia, enviando este as augas cara o bombeo do ramal “D”, situado 
á altura da Costa do Ferrador, que se cita no anterior apartado. 

- Colector da Chaínza: 
Recolle as augas das parroquias de Boa, Obre e de parte das parroquias de Argalo e Noia, mediante unha 
estrutura de árbore, que remata nun bombeo situado en A Chaínza, que envía as augas ata o Ramal “D” 
atravesando a ponte da AC-550, e que se detalla a continuación: 
 Dende Boa, tódolos núcleos agás Taramancos, verten cara un bombeo situado en Redondelo, que impulsa 

as augas ata Taramancos, onde se conecta cun colector xeral que parte cara O Obre pola AC-550, pero xa 
por gravidade. A este colector por gravidade tamén verte o bombeo de Taramancos que recolle as augas 
de todo Taramancos nunha cota baixa, para logo impulsalas ata o colector antes citado, situado na cota 
máis alta do núcleo. Así mesmo verten ó mesmo colector os núcleos de Pereiro de Arriba, Pereiro de 
Abaixo, O Rego das Hortas, O Obre de Arriba, Valbargos, O Feal, Miraflores e Catro Camiños, conectando 
finalmente co bombeo de A Chaínza. 

 Os núcleos da parroquia de O Obre ó norte da AC-550 (O Chan de Maroñas, A Portela, O Obre de Abaixo, 
A Igrexa e  A Cruciña) verten cara un bombeo situado en A Igrexa que envía as augas ata Vista Fermosa, e 
dende alí, por gravidade, atravesan A Chaínza ata o bombeo citado anteriormente. 

 Dende A Igrexa de Argalo, baixan as augas pola estrada DP-5708, recollendo os sanementos de Beiro, 
Piñeiro,  A Devesa, A Ponte de Argalo, Entrerríos e Bergondo, rematando, tras cruzar a AC-550, no bombeo 
de A Chaínza. 

 Campo de Noia, recolle as augas por gravidade, pola DP-1105, e as leva atravesando a N-550 ata o 
bombeo de A Chaínza. 
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Ademais da rede integral de saneamento, que conduce as augas residuais cara a estación depuradora (EDAR), 
existen redes locais que dispoñen de fosas sépticas. Ditas redes locais sitúanse no sur parroquia de Argalo, 
vertendo directamente ó Río Tállara. 
Os núcleos do norte da Parroquia de Orro (Orro, Eiroa e Vilanova) conducen as súas augas pola AC-550 ata o 
nova área comercial de Barro, onde, xunto coas augas de Carracido e da propia área Comercial verten 
directamente ó Rego do Porto. 
Na parroquia de Roo, só A Ponte Nafonso dispón de rede de saneamento, de recente construción, que verte 
directamente á ría. 

Nota:  
As denominacións dos ramais (Ramal “E”, Ramal “D”) reproducen o nome que se lles da no documento “Plans 
directores do abastecemento e saneamento de Noia”, encargado polo Concello de Noia a PETTRA (Plans 
Estratéxicos Territoriais, de Transporte e Ambientais)  

 

 

O estudo das infraestruturas de servizo existentes reflíctese nos Planos de Información nas súas 
diferentes escalas 1/25.000 e 1/5.000. 
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ANEXO 6 
INVENTARIO DE BENS E ELEMENTOS CATALOGABLES DO 
PATRIMONIO 
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 INVENTARIO DE BENS E ELEMENTOS CATALOGÁBEIS DO 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Incluídos no Listado da Consellería de Cultura e Turismo, nas NN.SS. da Provincia da Coruña e nas Normas 
Subsidiarias do Planeamento Municipal vixente de Noia. 

ARGALO (Santa María) 
Igrexa Parroquial de Santa María 
Ermida da Virxe do Socorro 
Casa Reitoral 
Pazo da Ponte Argalo 
Casa en Balbargos, con capela e hórreo 
Cruceiro de Rúa Nova 
Cruceiro de Piñeiro 
Cruceiro de Agra de Argalo 
Cruceiro de Balbargos 
Cruceiro dos Montiños 
Cruceiro da Capela dos Remedios 
Cruceiro da Virxe Negra 
Cruceiro de Beiro 
Cruceiro de Figueiras 
Santa de Piñeiro 
Santa de Balbargos 
Peto de ánimas de Beiro 
Calzada de Balbargos 

BARRO (Santa Cristina) 
Igrexa Parroquial de Santa Cristina 
Ermida de Santo Antón 
Casa Reitoral 
Ponte Nafonso 
Tres casas en Ponte Nafonso 
Casa en Eiroa. Estrada Muros- Noia 
Dúas casas en Vilanova. Estrada Muros- Noia 
Casa próxima á Igrexa Parroquial 
Cinco casas en Manle. Estrada Muros- Noia 
Cruceiro de Manle 
Cruceiro da Igrexa 

Cruceiro do cemiterio novo 
Cruceiro de Barro 
Cruceiro de Xilvir 
Cruceiro de Orro 
Cruceiro de Eiroa 
Cruceiro de Vilanova 
Cruceiro de Seco 
Cruceiro de Loureiro 
Cruceiro de Fruíme 
Cruceiro de Alvariza 
Cruceiro da Fialla 
Cruceiro de San Bernardo 
Cruceiro de Xei 
Cruceiro do Cairo 
Cruceiro de Campo de Lamas 
Cruceiro de Couto de Arriba 
Cruceiro da Barquiña 
Cruceiro de Vistafermosa 
Santa de Telleiro 
Santa do Couto 
Peto de ánimas do cemiterio 
Peto de ánimas de Eiroa 

BOA (San Pedro) 
Igrexa Parroquial de San Pedro 
Casa Reitoral 
Cruceiro da parroquial 
Cruceiro dos Moreira 
Cruceiro da Carreira 
Cruceiro de Taramancos 
Cruceiro de Refoxos 
Pombal 
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 NOIA (San Martiño) 

Capela de San Lázaro 
Capela de San Bernardo 
Casa Labarta 
Casa na Carcasía. Estrada Muros- Noia 
Casas na rúa Carcasía nº 5 e 23 
Casas na rúa Carcasía nº 8,10 e 12 
Casa na Calzada 
Tres casas na rúa San Bernardo 
Casa na rúa Galicia 
Casa en San Breixo (Casa do Creo) 
Nave no Outonil, á beira do río Traba 

Conxunto histórico da Vila. Declarado por Decreto 
15/1985 de 31 de xaneiro (BOE do 27 de febreiro). 
Quedaría incluído neste punto todo o ámbito delimitado e 
ordenado no plan especial de protección, e no cal 
sobresaen os seguintes inmobles: 
 Igrexa Parroquial de San Martiño (Monumento por 

Decreto de 3 de xuño de 1931, GAC do 4 de xuño) 
 Casa Reitoral 
 Igrexa de Santa María a Nova (Monumento por 

Decreto 882/73 de 5 de abril, BOE do 2 de maio) e 
as laudas sepulcrais do cemiterio 

 Igrexa conventual de San Francisco 
 Capela de San Xosé. Lois Cadarso 
 Pazo dos Churruchaos. Praza do Tapal 
 Casa dos García Suárez (Pazo do Tapal) 
 Pazo da Costa 
 Casa da Xouba 
 Casa Forno do Rato. Oviedo Arce 32 (Monumento 

por Real Decreto 2377/81 de 4 de setembro, BOE do 
22 de outubro 

 Casa do Senra 
 Casa do Rosa. Sande e Lago nº 5 

 

 Casa brasonada. Salutación nº 9 
 Casa de Malvar. Mazacáñamos 
 Casa de Varela. Porta da Vila nº7 
 Casa da Ponte de Traba 
 Casa de Varela Radío 
 Casa do Concello 
 Instituto Virxe do Mar 
 Casino 
 Coliseo Noela 
 Edificio da Caixa de Aforros 
 Edificio da Droguería Blatar 
 Hospital de Adentro. Curro/ Oviedo Arce 
 Casas mariñeiras de Curro 
 Antiga fábrica de curtidos, xunto á Ponte de Traba 
 Ponte de Traba. Corredoira 
 Ponte Nova 
 Palco de Música 
 Alameda 
 Murallas de Noia 
 Cruceiro do Concello 
 Cruceiro do cemiterio 
 Cruceiro do Baldaquino 
 Cruceiro do Tapal 
 Cruceiro da Praza da Constitución 
 Fonte da Fanequeira 
 Muíños e lavadoiro da Ponte de Traba 
 Muíños e lavadoiro de Pedrachán 
 Colexio de Gramática 
 Hospital dos Lazarados 
 Hospicio 
 Pazo do Marqués 
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OBRE (Santa Mariña) 
Igrexa Parroquial de Santa Mariña 
Ermida da Nosa Señora do Carme 
Ermida de San Diego. Bergondo 
Pazo de Santa María. Bergondo 
Pazo de Bergondo de Arriba (apenas un escudo) 
Pazo de Penadouro- Claustro do Mosteiro de Toxos Outos 
Pazo da Chaínza 
Capela do Asilo (Capela da Santa Misión) 
Casa de Caamaño 
Casa en Maroñas. Estrada Noia- Porto do Son 
Casa en Bergondo na rúa Ferreiros, á beira do río Vilaboa 
Once casas en Bergondo na rúa Alexandre Cadarso 
Casa en Bergondo na rúa Vizconde Alberto 
Casa en Bergondo na rúa Vizconde Alberto- Penadouro 
Ponte da Chaínza 
Cruceiro do cemiterio 
Cruceiro da Agra das Hortas 
Cruceiro do Rego 
Cruceiro de Añón 
Cruceiro de Penadouro 
Cruceiro do Campo das Rodas 

 

ROO (Santa María) 
Igrexa Parroquial de Santa María 
Casa Reitoral 
Pombal 
Central hidroeléctrica no río Tambre 
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INVENTARIO DE BENS E ELEMENTOS CATALOGÁBEIS DO 

PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 

COD  DESIGNACIÓN  LUGAR  PARROQUIA  ADS. TIPOLÓXICA 
LOCALIZACIÓN C.O.T.O.P.  LOCALIZACIÓN 

ORDENACION 
COORDENADAS UTM 

5000  10000  X  Y 
GA15057001  A COVA DA MOURA/ CASA DA MOURA/ ANTA DE ARGALO  BAIA  ARGALO  Túmulo Megalítico  119‐48  119‐24  EX‐08  509.043  4.735.372 

GA15057002  O CASTRO / CASTRO DE SAN LOIS  BEIRO  ARGALO  Asentamento fortificado (castro)  119‐37  119‐24  EX‐06  507.124  4.735.675 

GA15057003  A CROA DO CASTRO/ CASTRO LAMPREEIRO  CASTRO  ROO  Asentamento fortificado (castro)  119‐18/ 120‐
11  119‐14/ 120‐11  EX‐02  512.136  4.741.375 

GA15057004  MÁMOA 1 DO CAMPO DA ARMADA  BECOLLO  ARGALO  Túmulo indeterminado  119‐47  119‐24  EX‐08  507.563  4.734.667 

GA15057005  MÁMOA 1 DE VILAVERDE  VILAVERDE  ROO  Túmulo indeterminado  119‐28  119‐14  EX05  511.532  4.739.359 

GA15057006  CASTRO DE A BARQUIÑA  A BARQUIÑA  BARRO  Asentamento fortificado (castro)  119‐27  119‐14  EX‐04  508.227  4.739.065 

GA15057007  MÁMOA 1 DE PEDRA DA POUSA/ MÁMOA 1 DO MONTE TÁLLARA  CANABAL  ARGALO  Túmulo indeterminado  119‐48  119‐24  EX‐08  508.927  4.734.304 

GA15057008  COUTO DE VILABOA  VILABOA  ARGALO  Asentamento fortificado  119‐47  119‐24  EX‐08  507.794  4.733.880 

GA15057009  A ARMADA  BECOLLO  ARGALO  Asentamento ó ár libre  119‐47  119‐24  EX‐08  507.615  4.734.535 

GA15057010  MÁMOA 2 DO CAMPO DA ARMADA  BECOLLO  ARGALO  Túmulo indeterminado  119‐47  119‐24  EX‐08  507.562  4.734.775 

GA15057011  MÁMOA 2 DE VILAVERDE  VILAVERDE  ROO  Túmulo indeterminado  119‐28  119‐14  EX‐05  511.595  4.739.419 

GA15057012  MÁMOA 2 DE PEDRA DA POUSA/ MÁMOA 2 DO MONTE TÁLLARA  CANABAL  ARGALO  Túmulo indeterminado  119‐48  119‐24  EX‐08  508.951  4.734.335 

GA15057013  MÁMOA 3 DE PEDRA DA POUSA/ MÁMOA 3 DO MONTE TÁLLARA  CANABAL  ARGALO  Túmulo indeterminado  119‐48  119‐24  EX‐08  508.923  4.734.265 

GA15057014  CAPELA DE SAN MARCOS  VILAR  BARRO  Lugar cultural  119‐28  119‐14  EX‐05  511.325  4.738.795 

GA15057015  SAN MARTIÑO DE CORENZA  VILAFABEIRO  ROO  Asentamento  94‐81  94‐41  EX‐01  514.807  4.743.579 

GA15057016  CASTELO MIÚDO  VILARDANTE  ROO  Asentamento fortificado  94‐81/ 120‐11  94‐41/ 120‐11  EX‐03  514.950  4.742.530 

GA15057017  MÁMOA DO MARCO DO COUTO 1  VILAFABEIRO  ROO  Túmulo indeterminado  94‐82  94‐41  EX‐03  516.487  4.742.678 

GA15057018  MOSTEIRO DE SAN FRANCISCO  VILAFABEIRO  ROO  Asentamento  94‐48  94‐24  EX‐08  510.055  4.735.115 

GA15057019  CASCO ANTIGO. MURALLAS DE NOIA  NOIA  NOIA  Cidade  94‐38  94‐24  EX‐07  509.240  4.736.900 

GA15057020  CALZADA DE VALBARGOS  VALBARGOS  ARGALO  Obra pública  119‐37  119‐24  EX‐06  507.953  4.736.016 

GA15057‐N1  PONTE DE A CHAÍNZA  NOIA  NOIA  Obra pública  119‐38  119‐24  EX‐07  508.800  4.736.470 

GA15057‐N2  CAPELA DE SAN ANTÓN  NOIA  NOIA  Lugar cultural  119‐38  119‐24  EX‐07  509.522  4.738.324 

GA15057‐N3  PONTE NAFONSO  PONTE NAFONSO  ROO  Obra pública  119‐38  119‐24  EX‐07  510.283  4.741.858 

GA15057‐N4  XACEMENTO DE TARAMANCOS  TARAMANCOS  BOA  Asentamento  119‐37  119‐24  EX‐06  507.080  4.737.430 

GA15042006  EIRAS DO CASTRO  NOIA‐ BERRIMES  NOIA‐ 
LOUSAME  Asentamento fortificado  119‐38  119‐24  EX‐07  510.500  4.735.900 

ACH15057001  ESTELA FUNERARIA  BARRO  Achado 

ACH15057‐N1  COVIÑAS NO CRUCEIRO DE A BARQUIÑA  A BARQUIÑA  BARRO  Achado  119‐27  119‐14  EX‐04  508.369  4.738.974 

ACH15057‐N2  LÁPIDA DE CASTRO LAMPREEIRO  CASTRO 
LAMPREEIRO  ROO  Achado  119‐18/ 120‐

11  119‐14/ 120‐11  EX‐02  512.245  4.741.355 

ACH15057‐N3  BASE DE COLUMNA  VALBARGOS  ARGALO  Achado  119‐37  119‐24  EX‐06  507.907  4.735.975 

REF15057001  CASTRO DE SOBREVIÑAS  SOBREVIÑAS  ARGALO 

REF15057002  CRUZ DE ALBERTE  VILAFABEIRO  ROO  94‐82  94‐41  EX‐01  515.543  4.743.398 

REF15057‐N1  OS CASTROS  ENTRE A IGREXA E 
FIGUEIRA  ARGALO    119‐47  119‐24  EX‐08  508.220  4.734.650 
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ANEXO 7 
PLANEAMENTO VIXENTE E DOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES 
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O documento urbanístico vixente en Noia constitúeno as Normas Subsidiarias de Planeamento redactadas por 
Consultora Galega, cuxa aprobación definitiva foi publicada no BOP o 28 de novembro de 1990. 
Durante a vixencia destas Normas se produciron 12 modificacións puntuais. 
Reflexo da súa complexidade urbanística hai que destaca-la xestión de numerosos documentos de 
desenvolvemento urbanístico como Plans Parciais, Plans Especiais, e Estudos de Detalle. 
Consultouse a ordenación urbanística nos concellos limítrofes a Noia, do que se desprende o seguinte: 

CONCELLO DE BRIÓN: 

Ordenado mediante Plan Xeral de Ordenación Municipal redactado por Consultora Galega. Entrou en vigor o 
día 26 de xuño de 2003. 

CONCELLO DE LOUSAME: 

Ordenado mediante Plan Xeral de Ordenación Municipal redactado por Consultora Galega. Entrou en vigor o 
día 29 de decembro de 2004. 

CONCELLO DE OUTES: 

Ordenado mediante Plan Xeral de Ordenación Municipal redactado por Estudio Técnico Gallego. Entrou en 
vigor o día 8 de febreiro de 2011. 

CONCELLO DE PORTO DO SON: 

Encóntranse vixentes as Normas Subsidiarias Municipais, redactadas por Iberinco, dende o día 21 de 
outubro de 1994. 
Estase a tramitar un novo PXOM. 

No Plano de Información a escala 1/25.000 do “Planeamento vixente. Planeamento en concellos limítrofes” 
represéntase a estrutura xeral e a clasificación do solo na franxa de deslinde co termo de Noia. 
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ANEXO 8 
PLANS E PROXECTOS SECTORIAIS 
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PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS 
Mediante este Anexo preténdese pór en coñecemento aqueles proxectos de carácter sectorial ou de incidencia 
supramunicipal que afectan ao territorio de Noia e que resulta necesario considerar por canto poden condiciona-
los criterios de clasificación ou cualificación do solo. 
No ámbito das infraestruturas viarias e enmarcado nun conxunto de actuacións do Plan Galicia, atópanse en fase 
de tramitación os seguintes proxectos: 
- Mellora da estrada AC-550 Cee-Tui. Treito: Muros Noia. 
- Vía de Alta Capacidade Brión – Noia. 
- Variante de Noia 
Todos eles promovidos e tramitados pola Dirección Xeral de Obras Públicas dependente da Consellería de Política 
territorial, Obras Públicas e Vivenda. 
Nos planos de ordenación reflíctense os trazados viarios segundo aos derradeiros estados de tramitación. 

PLAN HIDROLÓXICO DE GALICIA - COSTA 
O 24 de xaneiro de 2.003 foi aprobado por Real Decreto o Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa, en virtude das 
competencias atribuídas á Comunidade Autónoma sobre a planificación hidrolóxica dentro do seu ámbito territorial. 
O contido do Plan é o  previsto na lexislación básica do Estado en materia de augas e planificación hidrolóxica. 
No que respecta á ordenación urbanística, como é o caso deste Plan Xeral, o Plan Hidrolóxico contén algunhas 
determinacións que afectan e condicionan dita ordenación como poden se-los criterios de prioridade e de 
compatibilidade de usos, a racionalización do recurso hídrico, medidas de protección e conservación do recurso e 
o seu medio natural inmediato, actuacións e obras para a prevención de inundacións, etc. 
O termo municipal de Noia atópase incluído no ámbito definido polas concas hidrográficas do Río Tambre e do Río 
Vilacoba, concas principais recoñecidas no Plan como “Sistema de explotación” nº 6. 
O Río Traba (Vilacoba) aparece inventariado con risco de enchentas, con prioridade mínima. 
Existen dous tramos de canle, un no Río Tambre e outro no Río de San Xusto, tributario do Vilacoba, definidos 
como “Tramos de Interese Hidroeléctrico”. 
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PLAN HIDROLÓXICO SECTORIAL HIDROELÉCTRICO DAS CONCAS 
HIDROGRÁFICAS DE GALICIA COSTA. 
No desenvolvemento do Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, elaborouse en decembro de 2000 o Plan Sectorial 
Hidroeléctrico de Galicia Costa co obxecto de ordenar e regula-las instalacións destinadas ao aproveitamento 
hidroeléctrico. Así mesmo establece-los tramos do río que teñen interese hidroeléctrico en consonancia con outras 
previsións contidas no Plan. 
Do Plan Sectorial Hidroeléctrico despréndese a existencia e mantemento dun aproveitamento no Río Tambre. Os 
datos que figuran nesta explotación son os seguintes: 

Sistema de Explotación nº 6 (Conca do Tambre) 
Nº de Expediente. 6 / 2 0 4 / 1 9 2  
Río: Tambre 
Denominación: Salto do Tambre I e II 
Titular: Unión Fenosa Generación S.A. 
Caudal (m³/s): 22,30 e 50,00 
Salto bruto (m): 135,50 e 141,01 

No Plano de Información IG-5 ”Hidrolóxico” a escala 1/25.000 localízase esta explotación. 
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ANEXO 9 
LEXISLACIÓN SECTORIAL E DE RANGO SUPERIOR 
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A lexislación sectorial é cada vez máis completa e abarca elementos de diferente natureza que afectan e 
condicionan a utilización e uso  do territorio. 
Neste apartado da Información Urbanística preténdese por en coñecemento aquelas leis sectoriais que teñen 
maior incidencia no territorio de Noia debido a razóns derivadas  do medio físico, as infraestruturas, etc. Nalgúns 
casos a súa existencia será motivo de clasificación de Solo Non Urbanizable, tal e como se desprende do artigo 9 
da Lei sobre réxime  do solo e valoracións. 
Noutros casos, as limitacións que provocan no territorio son puntuais ou de pouca consistencia, podendo ser 
asumidas en calquera clasificación do solo. 

LEXISLACIÓN DE COSTAS: 
O termo municipal de Noia linda polo oeste co mar nun tramo de costa, que vai dende a desembocadura do 
Tambre ata o límite co Concello de Porto do Son. 
Este feito supón a obriga de ter en conta a lexislación existente nesta materia, a saber: 
- Lei 22/1988 de Costas 
- Real Decreto 1471/1989, polo que se aproba o Regulamento Xeral para desenvolvemento e execución da Lei 

22/1988 de Costas. 
- Lei 53/02, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e do orde Social. 
Os aspectos da Lei de Costas que deben terse en conta dunha forma especial son aqueles que regulan o uso do 
solo afectado polo dominio público e as servidumes, definidos no Título II da Lei de Costas. A este respecto cabe 
expoñer que a Demarcación de Costas facilitou copia das liñas de deslinde, ribeira do mar e servidume de 
protección, que son incorporadas á planimetría do Documento. 
Obsérvase que a servidume de protección recae, nuns casos, nunha liña distante 100 m dende a ribeira do mar e 
nas zonas urbanas a 20 m. 

LEXISLACIÓN DE AUGAS: 
O territorio de Noia, dada a súa peculiar orografía de dorsais e vales sucesivos, está regado por numerosos leitos 
de diferente entidade, entre os que destacan os ríos Tambre, Vilacoba, Tállara e Vilacoba. 
Na ordenación urbanística, ten especial relevancia o recoñecemento do dominio público hidráulico, a súa 
utilización así como as afeccións que xera sobre a propiedade. Defínense na Lei 29/1985 de Augas e o seu 
Regulamento na Lei 46/1999 de modificación da Lei 29/1985. 
Dende o punto de vista da protección ambiental dos leitos e as ribeiras, debe terse en conta o Título V, onde se 
regulan os vertidos, así como a protección das zonas húmidas. 
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LEXISLACIÓN DE ESTRADAS: 
No Anexo 4 desta Información Urbanística, faise unha descrición da rede viaria existente no Termo Municipal de 
Noia, expoñendo quén ostenta a titularidade de cada unha delas. 
Non existen estradas de titularidade nacional. É por isto que debe aplicarse a Lei 4/1994, do 14 de setembro, de 
estradas de Galicia. 

LEXISLACIÓN DE MEDIO AMBIENTE: 
A lexislación existente en materia de medio ambiente é extensa e abarca diversos campos como a contaminación, 
a protección de espazos (o atmosférico, as augas continentais, o mar e a costa, os espazos naturais, etc.), os 
estudos de impacto ambiental, etc. 
Sobre a protección dos leitos e a costa xa se expuxo neste apartado a lexislación aplicábel, polo que agora 
deberíase centra-la atención naquela que regule a protección dos espazos naturais que podan existir no territorio 
de Noia. 
No marco da lexislación Autonómica, sen dúbida é un referente a Lei 9/2001 de conservación da natureza, onde, 
entre outras cosas, se definen os diferentes tipos de espazos naturais protexidos. 
A Lei 9/2001 de conservación da natureza regula no seu artigo 16, a Zona de Especial Protección dos Valores 
Naturais, definíndoa como aqueles espazos que polos seus valores ou intereses naturais, culturais, científicos, 
educativos ou paisaxístico sexa necesario asegura-la súa conservación e non teñan outra protección específica. O 
parágrafo terceiro deste artigo dispón ademais que nesta zona se incluirán tamén as zonas especiais de 
conservación que conforman a Rede Natura 2000. 
No recente Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial 
Protección dos Valores Naturais, se presenta un Anexo con aquelas Zonas propostas como Lugares de 
Importancia Comunitaria para formar parte da Rede Natura 2000. 
Nesta relación figura o espazo chamado Esteiro do Tambre, cunha superficie de solo protexido de 1.581 Has. 
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 LEXISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO: 

O Concello de Noia, ao igual que noutros concellos de similares características históricas e xeográficas, conservan 
un denso e numeroso patrimonio histórico, artístico e cultural, materializado en numerosos restos arqueolóxicos e 
obras de arquitectura e etnográficas. 
A lexislación existente en materia de patrimonio ten como referente estatal a Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico 
Español, de carácter básico. Outras regulacións específicas son: 
- Decreto do 22 de abril de 1949, sobre protección dos castelos españois. 
- Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de 

xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico. 
- Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección  do Estado os hórreos ou 

cabazos antigos existentes en Asturias e Galicia. 
- Orde do 25 de marzo de 1980, sobre inspección de xacementos arqueolóxicos. 
A nivel autonómico debe terse en conta a Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, así 
como o  Decreto 62/1989, do 31 de marzo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade 
Autonómica de Galicia. 
Os condicionantes que a lexislación sobre patrimonio pode exercer no Documento do Plan xeral, son basicamente 
dous: por un lado a necesidade de catalogar e identifica-los elementos  do patrimonio, e por outro de crea-los 
mecanismos de protección baseados na propia lexislación sectorial e na lexislación urbanística. 
Os mecanismos de protección esixen o  recoñecemento no territorio dos elementos e a correspondente 
delimitación das súas áreas de protección integral e de respecto, que nos casos  do patrimonio arqueolóxico 
deberá ser realizado por un arqueólogo debidamente autorizado pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. 
Deberá terse en conta ademais, a posible declaración de Bens de Interese Cultural polo que poda supoñe-lo seu 
desenvolvemento mediante un Plan Especial de Protección, segundo se desprende  do artigo 20 da Lei 16/1985 
do Patrimonio Histórico Español. 

LEXISLACIÓN DE CEMITERIOS: 
O peculiar modelo de asentamentos de Galicia e a forte presenza da Parroquia como entidade de relación da 
sociedade en tódolos ámbitos da vida rural, deu como resultado unha forma de enterrar ós mortos característica, 
materializada en cemiterios ou camposantos parroquiais. En moitos dos casos a igrexa parroquial e o  recinto  do 
cemiterio conviven no espazo e intégranse coas construcións e vivendas rurais, o que podería producir en 
ocasións problemas de tipo hixiénico-sanitario. 
Co  fin de regula-las distancias das futuras edificacións ós cemiterios de nova construción, e garanti-la solución ó 
problema antes mencionado, deberá terse en conta o  Decreto 134/1998, do 23 de abril, sobre policía sanitaria 
mortuoria. 

LEXISLACIÓN DAS LIÑAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN: 
As liñas aéreas de alta tensión, como infraestruturas de importancia fundamental a escala territorial son obxecto 
de protección, e o  uso dos terreos situados na súa zona de influencia está limitado polo Regulamento de liñas de 
alta tensión (Decreto 3.151/1968, do 28 de novembro). 
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ANEXO 10 
CARTOGRAFÍA E FOTOGRAFÍA EMPREGADA 
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Para realiza-la documentación gráfica deste Plan Xeral consultouse a seguinte cartografía: 
- Cartografía escala 1/5.000 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. 
- Cartografía escala 1/2.000 do Centro de Xestión Catastral e Cooperación Tributaria. 
- Mapa Xeolóxico de España. Escala 1/50.000. 
- Mapa del Instituto Gerográfico nacional. Escala 1/25.000. 

Os planos realizáronse coa seguinte cartografía: 
- Planos de Información a escala 1/25.000. 
 Utilizan o soporte cartográfico da C.P.T.O.P.V. a escala 1/5.000, foron reducidos e depurada a súa 

información en función do tipo de plano. 
- Resto de Planos de Información e Planos de Ordenación a diferentes escalas. 
 Elaborado unha planimetría que fusiona o contido da cartografía do Catastro cunha cartografía nova derivada 

da restitución dun voo realizado en 2004. 

A fotografía consultada e utilizada nos planos para o estudo do modelo de asentamento e para o análise da área 
urbana é a ortofoto do voo de 2004. Tamén consultáronse fotografías antigas dos anos 56 e 74 facilitadas polo 
Concello de Noia. 
 

203 
 

A
ne

xo
 1

0 



 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial 

TOMO I.- INFORMACIÓN DO MEDIO. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
BIBLIOGRAFÍA. 
OUTROS TRABALLOS CONSULTADOS. 
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