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1. ANTECEDENTES 
O presente Documento constitúe Informe de Sostibilidade Ambiental (I.S.A) do Proceso de 

Avaliación Ambiental Estratéxica (A.A.E.) do Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M.) do 

CONCELLO DE NOIA conforme o disposto no artigo 9.1 da Lei 9/2006, de 28 de abril. 

1.1. OBXECTIVOS DO INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL: PXOM DE NOIA 
Os obxectivos establecidos para a análise e valoración da sostibilidade dos recursos naturais 

da proposta do P.X.O.M. do Concello de Noia, foron os seguintes: 

� Descrición das accións proxectadas, con referencia específica aos posibles impactos 

sobre o territorio consecuencia da transformación de usos do solo, acordes coa proposta 

do P.X.O.M. de Noia 

� Inventario do Medio Natural do Concello de Noia.  

� Preservar o medio físico, os seus valores, os seus sinais de identidade e a memoria 

histórica local. 

� Fomentar a ordenación e mellora dos núcleos rurais, evitando a degradación e a perda 

das construcións tradicionais, favorecendo o uso e goce do medio rural, previndo as 

zonas de expansión que se precisen. 

� Conquerir a integración harmónica do territorio de Noia e protexer os valores agrarios, 

forestais e naturais e a riqueza e variedade arquitectónica. 

�  Análise da sostibilidade do medio ante as accións que supoñen consumo de recursos e 

previsións de optimización na utilización dos recursos naturais.  

� Definición das medidas preventivas e correctoras que se consideran necesarias para 

minimizar os efectos sobre o medio identificados. 

� Relación de Indicadores de planeamento e de seguimento e control. 

� Viabilidade económica do P.X.O.M. de Noia. 

� Resumo non técnico do Informe de Sostibilidade Ambiental. 

 

1.1.1. OBXECTIVOS DO PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE NOIA 
O Plan Xeral establécese entón como instrumento que ordena e regula usos e actividades e 

propón a definición dun conxunto de sistemas (de asentamento, de dotacións e infraestruturas, 

de recursos e valores) capaces de apoiar e fomentar o desenvolvemento das funcións 

atribuídas. Para elo o Plan Xeral plantexa os seguintes obxectivos xerais:  

 

- Identificar e recoñece-los valores inherentes do territorio natural e construído e establece-la 

súa protección e potenciación como recurso.  

 

- medio natural, a terra e o mar como fonte de recurso ancestral que, pese aos cambios 

estruturais da sociedade moderna, segue procurando sustento aos que habitan en Noia.  

 

- A paisaxe da Ría, conxunción de elementos naturais e artificiais que en composición 

harmónica constitúen reclamo de visitantes e outorga calidade de vida aos habitantes. É sen 

dúbida o recurso máis fráxil e menos valorado.  

 

- Os bens culturais e do patrimonio construído, signo de identidade dunha sociedade e recurso 

pendente da súa posta en valor.  

 

- Facilitar a implantación de usos con escasa representación na actualidade, capaces de 

dinamiza-lo tecido social e empresarial de Noia.  

 

Noia esperou 15 anos para dispor dun espazo onde desenvolver actividades de industria e 

comercio trala práctica defunción da industria artesanal. A rapidez coa que o novo polígono 

desenvolveuse invita a formular unha ampliación ao obxecto de dar cobertura a unha demanda 

local xustificada. Máis o Plan propón articular solucións onde se facilite a compatibilidade e 

convivencia entre o uso residencial maioritario e outros usos terciarios en ámbitos espaciais 

compartidos sen caer na sectorización ou exclusión. 
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As actividades relacionadas co turismo, a cultura do descanso e as actividades relacionadas co 

goce do medio natural, atópanse pendentes de desenvolvemento en Noia. A ausencia dunha 

infraestrutura hoteleira sólida invitan a considera-las posibilidades de implantación dun maior 

número de hospedaxes de carácter rural, dun hotel de gran categoría ou a instalación dun 

cámping de calidade en relación a un medio natural de interese.  

 

- Recoñece-las funcións do medio rural e comprende-lo modelo de asentamento é unha tarefa 

iniciada na fase de análise do territorio e sintetizada nos documentos de información que 

integran o Plan Xeral. A racionalización dos usos no medio rural ten un punto de partida no feito 

de diferenciar aquel solo destinado a residir e desenvolve-las funcións sociais, daqueloutro 

necesario para desenvolve-las funcións produtivas ou naturais.  

 

Este camiño xa se abriu nos planeamentos anteriores mediante o recoñecemento dos 

asentamentos rurais e a especialización do Solo Rústico.  

Tralo estudo do medio rural e do modelo de asentamento, o presente Plan Xeral pretende 

recoñece-lo sistema de asentamento disperso de orixe antigo. Mediante a súa delimitación e 

clasificación tratarase de fomenta-lo seu mantemento e mellora. 

 

- Acadar un estatus urbano de calidade na Vila de Noia, mellorando a súa funcionalidade, a súa 

estrutura urbana e a relación cos elementos do medio físico e natural, sen mais pretensión que 

a de mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e o goce dos visitantes sen comprometer 

os valores naturais e culturais.  

 

1.2. MARCO LEGAL MEDIOAMBIENTAL 
As determinacións e normativa do P.X.O.M. proposto para o Concello de Noia estarán 

sometidas á lexislación urbanística e sectorial vixente, xa sexa de carácter comunitario, estatal, 

autonómico ou local, parte da cal cítase a continuación.  

Lexislación europea 
- Directiva 85/337/CEE, do Consello, de 27 de xuño de 1985, relativa á avaliación das 

repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente (DOCE 5 

xullo). 

- Directiva 96/61/CE, do 24 de setembro de 1996, relativa á prevención e control integrado da 

contaminación. 

- Directiva 97/11/CE, do 3 marzo de 1997, que modifica a Directiva 85/337/CEE. 

- Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, relativa 

á avaliación dos efectos de determinados Plans e Programas no medio ambiente (DOCE núm. 

E 197, do 21 de xullo de 2001). 

- Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de maio de 2003, pola que 

se establecen medidas para a participación do público na elaboración de determinados plans e 

programas relacionados co medio ambiente e pola que se modifican, en canto á participación 

do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Consello (DOUEL 25 

Xuño). 

Lexislación estatal: 
- Lei 16/1985, de 25 de xuño, do patrimonio histórico español. 

- R.D. 111/86, de 10 de xaneiro, de desenrolo parcial da lei 16/1985, de patrimonio histórico. 

- R.D. 849/1986, de 11 de abril, polo que aprobase o regulamento do dominio público hidráulico, 

modificado polo r.d. 606/2003, de 23 de maio. 

- R.D. 1302/1986, de 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental, posteriormente 

modificado polo r.d. lei 9/2000, de 6 de outubro e a lei 6/2001, de 8 de maio. 

- R.D. 1131/1988, de 30 de setembro, polo que aprobase o regulamento para a execución do 

real decreto lexislativo 1302/1986. 

- Lei 25/1988, de 29 de xuño, de estradas. 

- Lei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación dos espazos naturais e da flora e fauna 

silvestres. 
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- R.D. 1211/1990, regulamento de ordenación dos transportes terrestres. 

- Lei 21/92, de 16 de xullo, de industria. 

- R.D. 1812/94, de 2 de setembro, polo que aprobase o regulamento xeneral de estradas. 

- R.D. 1997/1995, de 7 de decembro, que traspón a directiva hábitats (directiva 92/42/cee). 

- Lei 54/1997, de 27 de novembro, del sector eléctrico. 

- R.D. lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, de aprobación do texto refundido da lei de augas. 

- Lei 43/2003, de 21 de novembro, de montes. 

- Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados planes y programas 

no medio ambiente. 

- Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire y protección de la atmosfera. 

- Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, pola que aprobase o texto refundido da lei 

de avaliación de impacto ambiental de proxectos. 

- Código Técnico da Edificación, aprobado polo real decreto 314/2006. texto refundido con 

modificacións en el RD 1351/2007, de 19 de outubro, e corrección de errores do BOE de 25 de 

xaneiro de 2008. 

 
Lexislación autonómica: 
- Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común. 

- Lei 4/1994, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia. 

- Ley 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. 

- Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental. 

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

- Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a Actividade Arqueolóxica en Galicia. 

- Lei 7/1997, do 11 de agosto, de Protección contra a Contaminación Acústica. 

- Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de Barreiras Arquitectónicas de 

Galicia. 

- Decreto 150/1999, do 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento de Protección 

Contra a Contaminación Acústica. 

- Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e 

execución da Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de Barreiras Arquitectónicas de Galicia. 

- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza de Galicia. 

- Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 

Galicia, modificada por: 

� Lei 15/2004, do 29 de decembro;

� Lei 6/2007, do 11 de maio;

� Lei 6/2008, do 19 de xuño 

� Reforma da LOUGA: Lei 2/2010, do 25 de marzo 
- Decreto 262/2007 polo que se aproban as Normas do Hábitat Galego. 

- Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección do paisaxe de Galicia. 

- Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de 

Ordenación do Territorio de Galicia. 

- Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia. 

- Lei 18/2008, de 29 decembro, de Vivenda de Galicia. 
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2. SITUACIÓN INICIAL. DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE 
INFLUENCIA DO P.X.O.M. DO CONCELLO DE NOIA 

2.1. CONTEXTO TERRITORIAL: A COMARCA DE NOIA 
O Plan Xeral se ocupa da ordenación do Concello de Noia, que pertence xunto cos concellos 

de Outes, Lousame e Porto do Son á Comarca de Noia, situada no suroeste do litoral da 

provincia da Coruña. 

 

A comarca de Noia ten unha extensión de 

325 Km2 e limita polo norte coas comarcas 

de Xallas, A Barcala e Santiago, polo leste 

coa do Sar, polo sur coa de Barbanza, 

mentres que polo oeste linda coa comarca 

de Muros e asómase ao Océano Atlántico a 

través da ría de Muros e Noia. 

 

Na parte norte da ría atópanse os concellos 

de Outes e Noia, cuxa fronteira natural está 

marcada polo o río Tambre, o cal tras un 

último tramo bastante encaixado, 

desemboca no océano formando unha 

ampla enseada, que xunto coa do río Tines 

en Outes, determinan a morfoloxía da ría e conforman o espazo natural protexido do Z.E.P.V.N. 
- Esteiro do Tambre. 

 

A ribeira sur da ría está ocupada polo Concello de Porto do Son o cal forma unha serie de 

entrantes e saíntes na costa que albergan fermosos areais. Moi preto da costa e cunha 

disposición case paralela á mesma, esténdese a Serra do Barbanza, que dá nome á península 

comprendida entre a ría de Muros-Noia e a de Arousa e forma a fronteira sur da Comarca de 

Noia.  

 

Na Serra do Barbanza destacan os cumios do Monte Iroite (690 m) ou o do Barbanza (667 m) 

como as máximas altitudes da comarca e, sobre todo, como excelentes miradoiros naturais 

sobre as rías de Muros-Noia e Arousa. 

Tamén montañoso é Concello de Lousame, xa no interior da comarca, con altitudes que acadan 

os 679 metros na Muralla, onde ten o seu nacemento os ríos Beluso e Traba. Un pouco máis ao 

norte percorre tamén estas terras o río San Xusto orixinando fermosas fervenzas no seu 

camiño cara ao encontro co río Vilacova antes de chegar á ría. 

En canto á estrutura socio-económica da Comarca de Noia, destacar que se trata dunha 

comarca de eminente carácter urbano, na que as actividades agropecuarias de subsistencia 

tenden a desaparecer, fronte a un sector industrial, pesqueiro e, sobre todo terciario, en franco 

crecemento. 

A actividade pesqueira localízase fundamentalmente nos portos de Noia, O Freixo, Portosín e 

Porto do Son, nos que ten a súa base unha importante flota artesanal e de litoral dedicada ao 

marisqueo e á pesca. 

No interior, nos concellos de Lousame e Outes, aínda sobreviven algunhas pequenas 

explotacións agropecuarias de carácter familiar dedicadas ao gando bovino, principalmente de 

produción láctea e cárnica. 

Sinalar tamén neste apartado o aproveitamento dos recursos forestais, baseados no piñeiro e 

no eucalipto, así como, de xeito puntual, a acuicultura en auga doce, cunha piscifactoría de 

troitas no Concello de Lousame. 

A construción complementa este panorama económico, con porcentaxes de poboación 

ocupada similares ás da industria. Pero é o sector terciario o que maior porcentaxe de 

poboación ocupa, próximo xa ao 50%. A oferta de servizos localízase fundamentalmente na vila 

de Noia, seguida das de Porto de Son e Outes. A actividade comercial, os transportes e, sobre 

todo, as relacionadas co sector turístico son as que teñen unha maior importancia na economía 

da comarca, especialmente durante os meses de verán nos que se incrementa notablemente a 

súa poboación. 
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2.2. O CONCELLO DE NOIA 
O Concello de Noia sitúase no suroeste da provincia de A Coruña formando parte da Comarca 

de Noia xunto cos concellos de Outes, Lousame e Porto do Son. Ten unha superficie de 37,2 

Km2 e unha poboación de 14.876 habitantes (I.G.E., 2011) repartidos polas súas 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.  

 

O escudo de Noia, usado dende o século XVI, recolle a lenda da orixe de Noia na 

representación da arca de Noé flotando sobre a mar xunto cunha pomba co ramo de oliveira no 

pico.  

 

Dos primeiros poboadores de Noia quedan restos como o dolmen de Argalo, ou Cova da 

Moura, e castros como o do Monte San Lois ou o do Monte Castro.  

 

O primeiro documento histórico no que aparece Noia é do século X, época na que formaba 

parte do señorío de Posmarcos. Posterior e máis detallado é o decreto de Fernando II do ano 

1168 polo que ordena a fundación dun burgo dependente da sede compostelán no mesmo 

lugar no que actualmente atópase a vila. Xa en mapas dos séculos XIV e XV figura a vila de 

Noia conformada polos seus dous barrios o de Nocela (actual barrio de Campo) e o Novium 

amurallado (actual casco histórico).  

 

Trátase dun municipio de tamaño inferior a media no contexto provincial (124,2 km2) e a 

media autonómica (93,9 km2), cunha densidade de 399,9 hab./km2, notablemente 

superior a media autonómica (94,1 hab./km2), provincial (143,8 hab./km2) e comarcal 

(109,6 hab./km2).  

 

A súa evolución demográfica nos últimos anos e a seguinte: 

 
 

 A dinámica demográfica  do concello na actualidade obsérvase mais o menos homoxénea, cun 

lixeiro descenso nos últimos tres anos.  

 

Segundo a pirámide de poboación do ano 2011, con forma de furna, Noia conta cunha baixa 

natalidade, un gran continxente de poboación vella e efectivos activos maduros. Exemplo 

dunha poboación en clara regresión demográfica.  

 

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. 

 

Noia atópase relativamente ao marxe dos grandes corredores e eixos viarios da comunidade 

galega. É un territorio cunha vinculación funcional importante con Santiago de Compostela, 

cidade da que dista 35 kms. A unión con ésta, se realiza a través da vía AC-543, pertencente á 

rede primaria da Xunta de Galiza. Dito factor está sendo compensando por actuacións recentes 

ou xa previstas en materia de infraestrutura viaria, entre as que se destaca a posta en servizo 

da autovía en concesión Santiago-Brión, que conforma parte do corredor de alta capacidade 

entre Santiago e Noia. 

 

De maneira paralela en Noia conflúen as principais vías de comunicación da comarca. A AC-

550 comunica Noia pola costa, tanto cara a Muros e Cee polo norte, como cara a Porto do Son 

e Ribeira cara ao sur. A AC-543 comunica a vila con Santiago (dita estrada bordea e serve de 

límite a parte do ámeto obxecto do estudo). Tamén poseen importancia relativa as conexións 

pola AC-308 e AC-301 cara a Rois, e Padrón. Como viario complementario destacar a conexión 

pola estrada AC-3101 coa ría de Arousa, a altura da Pobra do Caramiñal. 

 

�
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2.2.1. O TERRITORIO: AS PARROQUIAS DO CONCELLO DE NOIA 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 
2.2.2. O MEDIO NATURAL: DESCRICIÓN XERAL DO MEDIO FÍSICO E BIÓTICO 
2.2.2.1. XEOMORFOLOXÍA E RELEVO NO CONCELLO DE NOIA 

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 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 das 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. 
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2.2.2.2. 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. 

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.  
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o 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. 

Holoceno  

 

o 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.  

 

o 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 a 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. 

 
 

o 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. 
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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. 

 

- 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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2.2.2.3. 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. 

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.  
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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. 
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2.2.2.4. 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. 

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. 
 
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 
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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. 
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2.2.2.5. CLIMATOLOXIA
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.  

 
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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2.2.2.6. VEXETACIÓN. UNIDADES DE 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. 
 
UNIDADES DE VEXETACIÓN 
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.  
 
Cultivos forestais e agrícolas 
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 foron de piñeiro e ocuparon os terreos máis próximos aos núcleos, máis 
altos e afastados dos núcleos, estaban dedicados tradicionalmente ao pastoreo e a alimentación 
do gando.  
 
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.  
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Matogueiras
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.  
 
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). 
 
Bosques de ribeira 
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.  
 
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). 

 
Vexetación do litoral. O esteiro do Tambre 
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. 
 
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. 
 
Vexetación de dunas e praia 
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.  
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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.  
 
Vexetación de prados e cultivos agrícolas 
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.  
 
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.  

2.2.2.7. ESPAZOS NATURAIS 
O Plan ten en conta a presenza de espazos naturais catalogados: Lugar de Importancia 
Comunitaria Esteiro de Tambre -ES1110011- 
 

Este LIC inclúe, nas súas 1.581 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 da 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.  
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Entre as especies que están presentes pódese citar Halimione portulacoides, Inula crithmoides, 

Suaeda vera ou Sarcocornia perennis. 

- 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. 

 

2.2.2.8. FAUNA NO CONCELLO DE NOIA 
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 
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. 
- 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.  

- Reo (Salmo trutta trutta): aparece no Tambre e nalgúns dos seus afluentes, nos que se dan 
verdadeiros remontes de canle e áreas de freza.  

- Troita (Salmo trutta fario): moi abundante nos cursos fluviais e encoros de toda Galicia.  
- 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. 
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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) ou a 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). 
 
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. 

- 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. 

 
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). 

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 ARBOLIZADAS CON MATOGUEIRA 

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. 
 
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). 

ZONAS ANTROPICAS 
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). 
�

 

2.2.3. O HOME E O SEU MEDIO SOCIOECONÓMICO 

2.2.3.1. DEMOGRAFÍA 
Entidades de poboación 

NOIA
Entidades de poboación Ano 2011 

Entidades colectivas 5 

Entidades singulares 106 
Núcleos de poboación 76 
Diseminados 30 

 

O termo municipal abrangue unha superficie de 37,2 km2 onde reside unha poboación de 14.876 

habitantes no ano 2011 (cunha densidade de máis de 300 hab./km2) repartidos en 6 parroquias 

cunha gran dispersión xeográfica. O núcleo máis importante de poboación e a vila de Noia 

(capital municipal). 

 

A nivel parroquial o reparto da poboación e moi desigual, sendo Noia a parroquia mais poboada 

co 56.7% da poboación municipal (8.437), e sendo a de Boa a menos poboada con tan só un 

2,3% da poboación (446). 

 

Principais núcleos de poboación 

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 
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Trátase dunha pirámide con forma de furna, cunha baixa natalidade, un gran continxente de 

poboación vella e efectivos activos maduros. Exemplo dunha poboación en clara regresión 

demográfica. 

 

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. 

 

EVOLUCIÓN DO SALDO MIGRATORIO 

 

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. 

 

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. Ainda así, 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial TOMO VI.- INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 
 

 
 

  

 
 

 

 

26



� � � � � � � � � � � � �

 

 

 

Fonte: IGE 

2.2.3.2. SOCIOECONOMÍA 

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 

 

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 
 

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. 

 

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. 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). 
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O sector secundario acolle ó 26% do total dos efectivos activos, repartidos entre o 12,43% do 

subsector da industria e o 18,38% da construción. 

 

O tecido empresarial 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. 

 

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. 

 

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 

 

 

2.2.3.3. PERSPECTIVAS SOCIOECONÓMICAS DO CONCELLO DE NOIA 
As perspectivas socioeconómicas deberían pasar por se-las dun concello situado no entorno dun 

territorio privilexiado: o eixo atlántico, vertebrado pola autoestrada entre Ferrol e Tui. A Galicia 

moderna e do século XXI tenderá a concentrarse nesa extensa conturbación excelentemente 

comunicada externa e internamente, na que se situarán as dinámicas creativas máis 

importantes.  

 

Esta situación de privilexio debería influír de forma positiva no devir noiés, xa que o máis 

dinámico dos nodos do eixo; Santiago de Compostela, está situado a menos de 35 quilómetros 

de Noia. A nova vía de alta capacidade Brión-Noia, de más de 17 Km. de lonxitude, constitúe o 

principal eixo de comunicación entre Noia e Santiago de Compostela. 

 

A mellora das comunicacións e da infraestrutura hoteleira; a xestión e posta en valor do 

patrimonio cultural e da continuación do camiño de Santiago ata o mar, seguindo en sentido 

inverso o percorrido de romeiros medievais; a rehabilitación racional do casco histórico, cunha 

oferta de vivendas para primeira residencia; e a recuperación e revitalización do espazo natural 

da ría e o seu entorno, son os primeiros pasos para:  

 

Desenvolver unha industria da cultura e do lecer, cun tecido empresarial dinámico e moderno, 

foco de atracción para reter ás novas xeracións e frea-la tendencia migratoria.  

 

Incrementa-la demanda de primeiras e segundas residencias en Noia por parte de persoas que 

traballan en Santiago, para beneficiarse do menor prezo da vivenda.  

 

Manter un turismo continuo e de calidade ao longo de todo o ano, máis aló da temporada de 

verán.  

 

O carácter de centro comarcal tradicional con clara especialización comercial terá que afronta-

las novas formas de comercialización con diversas alternativas de consumo, novas canles de 

comunicación, novas tecnoloxías e modalidades de compra. 
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2.2.4. DOTACIÓNS E SERVIZOS MUNICIPAIS NO PXOM DE NOIA 
O sistema de infraestruturas e dotacións comprende o conxunto de elementos funcionais que 

presentan un servizo público ao conxunto da poboación e que, pola súa transcendencia, 

anulan calquera consideración a título privado. 

 

O Plan Xeral recoñece o sistema existente e proponse como obxectivo o reforzo e mellora 

dos sistemas cuxa incidencia pode contribuír a mellorala calidade de vida dos habitantes de 

Noia. 

 

O sistema de infraestruturas e dotacións comprende o conxunto de elementos funcionais que 

prestan un servizo público ao conxunto da poboación e que, pola súa transcendencia, 

prevalecen sobre os intereses particulares. Noia conta cun sistema de infraestruturas e 

dotacións que é preciso ampliar e reforzar. 

 

As accións propostas en canto ao sistema viario localízanse no entorno urbano, e teñen como 

fin mellorar seccións transversais e completar as dotacións de aparcamento.  

 

Nas fichas de acción correspondentes descríbese as actuacións propostas:  

 

- SXV-01. Novo vial A Barquiña-Orro. 

- SXV-02. Novo vial A Barquiña-Barro. 

- SXV-03. Vial de conexión entre as estradas AC-311 e AC-308. 

- SXV-04. Nova ponte sobre o Río Traba 

- SXV-05. Área de acceso e aparcamento en Bergondo. 

- SXV-06. Mellora na intersección no cruce da Barquiña  

- SXV-07. Mellora de intersección no cruce de Barro. 

- SXV-08. Anel de Outonil 

- SXV-09. Ampliación estación de autobuses 

- SXV-10. Prolongaciónda rúa Xosé da Ponte 

- SLV-11 Novo acceso a Curral de Orro 

- SLV-12. Novo acceso a Vilar (Boa) 

- SXV-13. Variante da Igrexa (Argalo) 
 

2.2.4.1. DOTACIONS E SERVIZOS MUNICIPAIS EXISTENTES 
REDE VIARIA

O territorio municipal de Noia atópase inserido na estrutura de comunicación viaria a nivel da 

Rexión e noutras escalas menores de orden comarcal, da unidade da Ría e mesmo subrexional 

(contexto das Rías Baixas). Isto quere dicir que a infraestrutura viaria básica que afecta ao 

Concello componse dun conxunto de viais de distinta xerarquía e calidade técnica que teñen 

orixe-destino na Vila de Noia. 

 
A infraestrutura da variante de Noia AC-549 atópase en construción no momento de elaborar 

este Plan, e consiste nunha ponte sobre a Ría que conecta a AC-550 nos lugares de 

Taramancos e glorieta de remate da V.A.C. CG-1.5. 

 

En xeral o Plan valora en positivo a rede viaria estruturante de Noia por canto responde ás 

necesidades de comunicación do conxunto da poboación, tanto dentro do Concello como co 

exterior. A relación de Noia co exterior acadou recentemente o nivel máximo mediante a Vía de 

Alta Capacidade Brión-Noia, acortando o tenpo do traxecto Santiago-Noia ata os vinte minutos. 
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O SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS. 
Equipamentos e dotacións existentes 

Na vila de Noia concéntranse os equipamentos educativos, sanitarios, socio-culturais, etc. Os 

equipamentos do concello reflíctense nas fichas da información urbanística do PXOM. 

 

Redes de infraestruturas de servizos 

� Infraestruturas sanitarias: 
A súa importancia radica en que son bos indicadores do 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. 

 

O estudio das infraestruturas sanitarias existentes reflíctese nos Planos de Información do 

PXOM de Noia que acompañan o presente Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA) e sobre as 

que se realiza a seguinte descrición: 

 

� 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 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. 

 

� 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.  
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- 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. 

 

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. 

 

� Infraestruturas de electricidade: 
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. 

 

 

 

� Infraestruturas de recollida e tratamento de residuos: 
En Galicia conviven hoxe en día diferentes modelos de xestión de residuos. O modelo que 

segue o concello de Noia é o Modelo Barbanza, no que inclúense os concellos da 

Mancomunidade da Serra do Barbanza (Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, 

Pontecesures, Porto do Son e Rois). Os residuos destínanse á Planta Propiedade da 

Mancomunidade situada en Lousame.  

O complexo medioambiental de tratamento de residuos urbanos e asimilables de Barbanza 

atópase situado no Lugar da Poza, Servia, no municipio de Lousame. A Planta cobre o 

ámbito da Mancomunidade de Concellos “Serra do Barbanza”, arredor de 84.000 habitantes. 

 

A planta trata os seguintes residuos: 

- Fracción Orgánica de recollida selectiva. 

- Fracción Inorgánica 

- Residuos voluminosos 

 

Os principais tratamentos dados a estas fraccións son: 

- Fracción Orgánica e Inorgánica: O tratamento consiste nun pretratamento de cada unha 

das fraccións de residuo por separado, de forma que se separan as correntes de materia 

orgánica do resto de materiais. 

- Materia Orgánica procedente de ambas fraccións: Mestúrase e se composta nunha 

primeira fase en túneles e nunha segunda fase mediante meseta aerobia que se voltea. 

- Fracción non Orgánica: Realízase unha recuperación de materiais reciclables procedente 

da liña de fracción Inorgánica e dos impropios da orgánica, para valorizar diferentes 

materiais. 

- Recollidas selectivas: O vidrio, pilas e outros residuos especiais son acumulados de forma 

separada at dispor de cantidades suficientes para expedir cada material ao seu respectivo 

xestor ou valorizador axeitado. Os residuos voluminosos sepáranse en madeira, chatarra, 

fluído refrixerante e rexeitamento. 

- Vertedoiro: O centro de tratamento de residuos dispón dun vertedoiro de RSU e 

asimilables onde se depositan os diferentes rexeitamentos obtidos no centro,  

maioritariamente en forma de balas. 
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No Polígono Industrial de Agualevada sitúase o Punto Limpo do Concello. Tamén existen no 

concello colectores específicos para a recollida de papel-cartón, vidro e residuos orgánicos. 

 

Entendemos preciso implementar no Concello de Noia de un Plan de Xestión de Residuos 

Sólidos Urbanos eficiente que se asente nos  seguintes principios xerais: 

� Integración. 

� Eficacia. 

� Eficiencia. 

� Corresponsabilidade e coordinación de actuacións. 

Todos estes principios oriéntanse á consecución dos seguintes fins primordiais:  

- Protección da saúde e mellora da calidade de vida das persoas.  

- Protección e mellora do Ambiente. 

 

Para iso preténdese dotalos xestores de RSU das ferramentas de intervención e control 

necesarios para garantir unha adecuada xestión; tales coma: 

 

1. Utilización da Comarca de Bergantiños como unidade xeográfica básica, na medida do 

posible, na constitución das Unidades Territoriais de Xestión (UTX) do plan. 

2. Respeto da paisaxe e espazos naturais con especial atención ós protexidos. 

3. Promoción do desenvolvemento de tecnoloxías con menor consumo de materiais. 

4. Fomento do uso e costumes na poboación tendentes a diminuíla xeración de residuos. 

5. Fomento do control sobre o depósito de residuos. 

6. Promoción dos medios necesarios para implicalos cidadáns nos procesos de xestión de 

residuos, así como a consecución dunha actitude de colaboración por parte deles. 

 

Por tanto, débese afondar nun método que de forma integral, e agrupando os distintos tipos 

de tratamento de RSU, poida dar unha solución total ó problema. 

 

En aplicación dos principios xerais anteriormente expresados os obxectivos instrumentais do 

Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos a implementar no Concello de Noia son: 

1.- Instaurar un Sistema Integrado de Xestión de RSU. 

2.- Fomentala prevención da produción de RSU. 

3.- Promovela redución en orixe dos RSU. 

4.- Fomentala Reutilización e a Reciclaxe, promovendo a Recollida Selectiva en todo o 

Concello. 

5.- Limitalo vertido controlado a aqueles non susceptibles de Valorización. 

6.- Recuperalos espazos degradados polos vertedoiros incontrolados. 

7.- Fomentar propostas e iniciativas de xestión dos residuos tanto públicas coma privadas que 

permitan mellorala intervención nalgunhas etapas do ciclo. 

8.- Planificar e dotar suficientemente a infraestrutura necesaria para desenvolve-lo modelo de 
xestión proposto. 

9.- Configurala organización administrativa de forma que a aplicación do plan se realice da 

maneira máis eficaz posible. 

10.- Establecelas las accións da información, educación e participación oportunas para 

fomentalas prácticas e comportamentos compatibles co Plan e beneficiosos co medio. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 
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. 

 

Ademais, a vila de Noia conta cun Casco Histórico e un patrimonio cultural construído de gran 

valor. Ademais está integrada nunha das rutas ou camiños de Santiago. 

 

Os elementos arquitectónicos e etnográficos existentes no Concello, obxecto de especial 

protección polas súas calidades históricas, artísticas, culturais e naturais, que se consideran 

Patrimonio, e necesitan dos mecanismos apropiados que garantan a súa correcta protección e 

conservación, lístanse no Documento para a Aprobación Inicial do P.X.O.M. de Noia, ao cal 

acompaña o presente Informe de Sustentabilidade Ambiental (I.S.A.). 
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2.2.5. MAPA DE RISCOS DE NOIA 
2.2.5.1. INTRODUCCIÓN 

Os ricos ambientais ou naturais son os referidos á posibilidade de que ocasiónense danos ou 

catástrofes no medio debido á interacción de procesos naturais máis ou menos excepcionais. 

 

Os mapas de riscos naturais determinan o grao de exposición das persoas, actividades 

económicas e infraestruturas dun territorio a determinados perigos naturais. 

 

O obxecto nos próximos apartados é o estudo dos riscos naturais que existen na actualidade 

no concello de Noia. 

 

O obxectivo final é facilitar a planificación urbanística do territorio atendendo ao posible 

desenvolvemento dos procesos naturais, para manter o valor dos recursos e reducir os riscos. 

 

Para elo, valóranse e cartografíanse ditos riscos, có obxecto de obter unha visión espacial das 

zonas con maior probabilidade de ocurrencia, así como as zonas máis seguras á hora de levar 

a cabo a ordenación. 

 

2.2.5.2. METODOLOXÍA 
O Plan Territorial de Protección Civil de Galicia (PLATERGA) constitúe o instrumento director 

en materia de Protección Civil na rexión. Ademais, cóntase con varios Planes Especiais 

homologados de Protección Civil correspondentes a Incendios Forestais, Inundacións, 

Transporte de Mercadorías Perigosas por Estrada e Ferrocarril, Nevaradas, Seca, Temporais e 

Salvamento en Praias que seguen as pautas e intégranse dentro do Plan Territorial. 

 

O PLATERGA aprobouse o 21 de xuño de 1994 e homologouse pola Comisión Nacional de 

Protección Civil o 30 de setembro de 1994. O obxectivo do PLATERGA é a planificación das 

actuacións co fin de poder dar unha resposta rápida e eficaz ante calquera emerxencia que se 

presente na CCAA de Galicia como consecuencia dos riscos que identifícanse no Plan. 

 

En términos xenerais, os principais riscos potenciais en Galicia clasifícanse en tres tipos: 

- Riscos Naturais: Nevaradas, xeadas, inundacións, temporais, choivas intensas, sismicidade, 

derrumbamentos, secas. 

 

- Riscos producidos polo home: 

� Tecnolóxicos: asociados a industrias químicas, transporte de mercadorías perigosas, 

instalacións radioactivas, prantas subministradoras de enerxía, derrumbamentos, 

construción de enxeñería civil, bacteriolóxicos, incendios. 

 

- Outros: actividades deportivas de risco, grandes festas, accidentes por tráfico terrestre, aéreo 

ou marítimo, terrorismo, risco doméstico, etc. 

�
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O PLATERGA establece os protocolos de actuación para cada un dos grupos implicados en 

función do grao de emerxencia có que se clasifique o risco. 

No caso de que haxa un Plan Especial homologado para o risco obxecto de emerxencia 

aplicarase as medidas contempladas no mesmo, o PLATERGA contempla unha serie de 

medidas operativas xenerais que, en síntese, son: 

 

- Medidas de protección á poboación: avisos á poboación, evacuación, asistencia sanitaria, etc. 

- Medidas de protección aos bens 

- Medidas de socorro 

- Medidas de intervención, para combatir o suceso catastrófico 

- Medidas reparadoras, referidas á rehabilitación dos servizos públicos esenciais 

 

A metodoloxía utilizada na elaboración dos Mapas de Risco do concello, baséase 

principalmente no análise documental das diferentes cartografías, da consulta a diversos 

organismos (Borrador do Plan Hidrolóxico de Galicia, Protección Civil, Augas de Galicia, 

PLADIGA, Plan Transgal, Plan Emerxencia Municipal de Noia…). 

 

O análise realizado trata de definir como estos riscos poden repercutir no desenvolvemento do 

planeamento urbanístico do municipio, avaliando as situacións de risco que parten da 

exposición das actividades humanas, edificacións e infraestruturas pola súa localización nas 

zonas de perigo do concello para cada fenómeno natural adverso. Na definición deste risco 

aténdese á perigosidade, exposición e vulnerabilidade para os elementos mencionados 

(actividades, edificacións e infraestruturas) en ditas zonas de perigo. 

2.2.5.2.1.Risco Potencial de Emerxencia 

O risco potencial de que aconteza unha emerxencia determínase a partir das súas tres 

compoñentes fundamentais: o Risco Estatístico, a Vulnerabilidade Poboacional e a posibilidade 

de que teña lugar algunha das chamadas Emerxencias Especiais: 

Mapa de clasificación do Risco Potencial de Emerxencia segundo o PLATERGA: 
O risco potencial de emerxencia do territorio calcúlase como sumatorio de cada un dos 

factores multiplicados por un coeficiente que varía en función da importancia considerada para 

a presente análise: 

 

R.P.E. = (Risco Estatístico) + 2*(Vulnerabilidade) +3*(Risco por Emerxencias Especiais) 

Baixo esta consideración os valores reflectidos no PLATERGA para o Risco Potencial de 

Emerxencia e a súa clasificación son os seguintes: 

 

 
 

 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial TOMO VI.- INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 
 

 
 

  

 
 

 

 

34



� � � � � � � � � � � � �

� Posibles riscos a avaliar no concello de Noia 
Naturais

Temporais de vento 

Nevaradas e xeadas 

Seca 

Inundacións 

Sismicidade 

Incendios forestais 

Tecnolóxicos

Contaminación mariña 

Transporte mercadorías perigosas 

Industrias, gasolineiras e almacenamento de sustancias perigosas 

2.2.5.3. ANÁLISE DOS RISCOS NATURAIS NO CONCELLO DE NOIA 
Os riscos naturais identificados no concello de Noia a partir do estudo das situacións vividas en 

anteriores anos son: 

� Temporais de vento 

� Temporais de choiva 

� Choivas torrenciais ou persistentes que poden producir inundacións localizadas. 

Os temporais son un fenómeno meteorolóxico adverso, entendéndose como tal todo evento 

atmosférico capaz de producir directa ou indirectamente danos ás persoas ou danos materiais 

de consideración. Poden provocar illamento dos núcleos de poboación debido ós estragos que 

se producen no medio. 

 

Tamén se pode esperar perda de vidas humanas, tanto polos estragos do medio coma pola 

realización de actividades laborais diversas durante o temporal (agrícolas, gandeiras, 

acuícolas, marisqueo, pesca ou industriais). 

 

2.2.5.3.1. TEMPORAIS DE VENTO 

Este tipo de temporais son bastante frecuentes en Noia ó ser un municipio costeiro e producen 

danos en estradas (derrubes de ribazos e caída de vexetación) que poden ser perigosos para 

os usuarios das mesmas. 

 

Hai dous ventos dominantes no concello de Noia, o so SW, no inverno, asociado a temporais, 

e o do N e NE, no verán, máis moderado. 

 

Tendo en conta a experiencia acumulada nos sucesos acontecidos durante as últimas décadas, 

a totalidade da costa galega, en función da súa perigosidade, clasifícanse en dúas zonas: 

� Mayor perigosidade 

� Menor perigosidade 
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Estando catalogado o concello de Noia de risco alto 

Clasificación dos ventos: 

� Na zona costeira do concello de Noia: 90 Km/h 

� De xullo a septembro (época estival): 60 Km/h 

 

Zonificación e Ponderación do Risco: 
Risco alto:

� Porto de Testal (Sta Mª de Obre) 

� Antenas no monte San Lois (San Pedro de Boa) 

 

Risco baixo: 
� O resto do concello de Noia 

 

Estacionalidade: de outubro a marzo

2.2.5.3.2. NEVARRADAS E XEADAS 

A posibilidade de que sucedan fenómenos meteorolóxicos adversos de nevaradas en Galicia 

están relacionados directamente coa entrada de ventos fríos procedentes do norte de Europa e 

a posibilidade de chuvias. 

 

O Plan de Protección Civil ante Riscos de Nevaradas en Galicia (NEGA), tendo en conta a 

experiencia das nevaradas acaecidas nos últimos anos , establece tres zonas: 

 

� Zonas de maior Risco: As de alta ou media montaña, das provincias de Lugo e Ourense e 

zonas altas das provincias de A Coruña (Serra da Camba), e na provincia de 

Pontevedra (Serra do Faro e Montes Testeira) 

� Zonas de media altura (as comprendidas entre os 200 e 800 metros); onde son menos 

probables as nevaradas 

� Zonas do litoral e baixura: cota inferior a 200 m; nas que a posibilidade de nevaradas é 

moi baixa. 

 

Esta última zona de posibilidade moi baixa de nevarada é onde inclúese o concello de Noia. 

 

Zonas afectadas por xeadas no concello son:  

� Estrada AC-543 no lugar de Sampaio (Sta Mª de Roo), Variante Norte (Sa Cristina) e 

Ousoño 

� Estrada 550 no lugar O Obre (Sta Mª de Obre), Taramancos (San Pedro de Boa), Orro 

(Sta Cristina) 

� Agrícolas no Val de Argalo, Xunqueira, Traba, Tambre. 

 

2.2.5.3.3. SECA 

As secas persistentes pola falta de choivas, poden producir efectos na saúde dos animais e 

riscos de incendios forestais. 

 

Zonificación
Zonas que poden ser  afectadas por secas no concello son: Lugar de Taramancos (San Pedro 

de Boa),  P.D Alonso (St Mª de Roo), Pte (Santa Cristina) e O Couto (S. Martiño). 
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Estacionalidade
Meses de verán 

Ponderación do Risco  

Baixo 

 

2.2.5.3.4. INUNDACIÓNS 

Introdución
As inundacións constitúen o fenómeno natural que maior incidencia teñen na sociedade galega e 

española segundo o Consorcio de Compensación de Seguros e o Instituto Xeolóxico e Mineiro 

de España. 

 

Unha zona inundable é aquela delimitada polos niveis teóricos que alcanzarían as augas nas 

avenidas de 500 anos de período de retorno, atendendo en estudos xeomorfolóxicos, 

hidrolóxicos e hidráulicos. 

 

En xeral unha inundación prodúcese cando o curso do río recibe unha cantidade tal de auga, 

que supera súa capacidade de almacenamento; desborda entón seu canle e esténdese polo val, 

en maior ou menor medida, en función da descarga de auga. A avenida é unha crecida súbita e 

violenta con desbordamento do caudal dun río ou corrente de auga, é dicir, é unha modalidade 

particular de crecida. 

 

Por tanto, as avenidas dun río son episodios temporais con caudais normalmente altos que, 

periódica o excepcionalmente, rexistra un punto ou tramo da corrente; popularmente reciben 

distintas denominacións como riadas, torrentes.. Levan consigo un ascenso do nivel da corrente 

que, cando supera a capacidade de evacuación, pode desbordar o canle habitual de desaugue 

para ocupar progresivamente outros elementos del canle ata alcanzar un máximo (caudal-punta) 

e descender a continuación. 

 

Sinalar que a política en materia de inundacións está marcada pola Directiva 2007/60/CE do 

Parlamento Europeo e do Consello do 23 de outubro de 2007 (relativa á avaliación e xestión dos 

riscos de inundación) que Augas de Galicia está a implantar en Galicia-Costa a través dun 

proceso estruturado pola propia directiva en 3 etapas, no que o obxectivo final é a obtención dun 

Plan de Xestión de Riscos de Inundación que sirva para paliar os posibles danos ocasionados 

polas inundacións. 

As tres etapas son: 

� Avaliación Preliminar do Risco de Inundación (22 de decembro de 2011). 

� Definición duns Mapas de peligrosidade e Mapas de risco de inundación (22 de decembro 

de 2013). 

� Establecemento do Plan de Xestión de Risco de inundación (22 de decembro de 2015), 

que sirvan para paliar os posibles danos ocasionados polas posibles crecidas 

Actualmente estase a traballar na primeira fase de Avaliación Preliminar de Risco de inundación 

(contrato de servizos OH.088.291.SV), que será sometido a Consulta Pública e estará rematado 

ao longo de 2011, dando cumprimento ás datas límite establecidas pola Directiva. 

 

A línea de traballo de Augas de Galicia ao respecto queda plasmada no artigo 41 da normativa 

no que, para a lexislación sectorial do solo e de protección civil, adóptase unha serie de normas 

de protección contra inundacións como a limitación dos usos na Zona de Fluxo Preferente 

(definida no Real Decreto 9/2008, de 11 de xaneiro, polo que modifícase o Regulamento de 

Dominio Público Hidráulico), indicando que con carácter xeral só poderanse autorizar actividades 

non vulnerables frente a avenidas e que non suporán unha redución significativa da capacidade 

de desaugue (por exemplo, non se autorizará a construción de edificacións destinadas a 

vivendas). 

 

Asimesmo, para calquera obra a realizar no entorno dun río, especialmente en zonas de 

protección de canles e nas zonas inundables, que impliquen un cambio dos usos do solo e unha 

modificación cuantitativamente substancial da escorrentía producida na zona, esixirase unha 

serie de estudos hidrolóxico-hidráulicos e no caso das novas urbanizacións, reducirase ao 

mínimo posible o selado do solo de cara a minimizar os efectos negativos, mediante o uso de 

pavimentos filtrantes e a interposición de espazos verdes e sen pavimentar. 
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Principais causas das enchentes 
Polo xeral, as enchentes en Galicia Costa están asociadas a eventos derivados dun longo
período de abundante precipitación, no momento no que os solos perden capacidade de

retención, non poden absorber as precipitacións nun momento determinado e os ríos

desbórdanse. 

Ademais, os cambios non nivel de marea (cunha diferenza media de nivel duns 3 m) teñen 

profundas repercusións na forma de desaugar dos ríos, tanto na desembocadura como en varios 

quilómetros augas arriba. 

 

Existe outro tipo de enchentes provocadas por as ocupacións e modificacións dos canles 

naturais dos ríos por parte do home. Entre elas as máis frecuentes son as provocadas pola 

obstrución de pontes e/ou estruturas, ou as que prodúcense en núcleos costeiros onde o río o 

regato é canalizado (o entubado) á entrada do mesmo. 

 

Así, o que nun principio é un proceso natural de funcionamento dun río, convértese nun dos 

riscos máis destacados, producindo illamentos de núcleos de poboación, grandes perdas de 

bens e de materiais chegando en ocasións á perda de vidas humanas. 

 

Metodoloxía na clasificación do risco 
Tómase como base principalmente o actual Borrador do Plan Hidrolóxico da Demarcación 

Hidrográfica de Galicia-Costa. 

 

O Artigo 4 da Directiva 2007/60/CE de 23 de outubro obriga aos estados membros a realizar 

unha avaliación preliminar do risco de inundación (EPRI), tal e como reflexa o Artigo 5 del RD 

903/2010, de 9 de xullo, cuxo obxectivo principal é a determinación de aquelas zonas do 

territorio galego sometidas a un risco potencial de inundación significativo ou nas cales a 

materialización dese risco pode considerarse probable. Esta avaliación do risco potencial 

basearase da información que dispóñase ou poda deducirse con facilidade sobre os seguintes 

aspectos: 

� Inundacións ou avenidas significativas que ocorreran no pasado, súa localización e 

extensión. 

� Consecuencias adversas de inundacións ou avenidas significativas que ocorreran no 

pasado. 

� Consecuencias adversas de inundacións potenciais futuras. 

� Efectividade das infraestruturas de defensa existentes contra inundacións. 

� Impactos do cambio climático sobre a frecuencia das inundacións. 

� Otra información dispoñible ou facilmente deducible tais como información xeral sobre 

aspectos hidrolóxicos e xeomorfolóxicos dos canles fluviais, e a localización dos puntos 

de poboación ou de zonas de actividade económica. 

�  No caso das inundacións causadas polas augas costeiras e de transición, terase en 

conta tamén a información dispoñible sobre a batimetría da franxa marítima costeira, os 

procesos erosivos da zona e a tendencia no ascenso do nivel medio do mar. 

 

A partir desta información realizase no Plan Hidrolóxico, unha avaliación preliminar do risco de 

inundación, determinándose as zonas nas que estímase que existe un risco potencial de 

inundación significativo ou nas que a materialización de tal risco pode considerarse probable. 

 

Planos de Inundación do concello de Noia 
Areas de Risco Potencial Significativo 
As Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundación son tramos de ríos da Demarcación 

Hidrográfica de Galicia Costa que tras unha avaliación preliminar de risco, na que se comparan 

datos históricos, consultas e estudos previos e nas demarcacións, criterios xeomorfolóxicos.. 

determínase teñen un risco de inundación. 

 

Dentro do Sistema de Explotación “RÍO TAMBRE E RÍA DE MUROS”, atopamos as seguintes 

ARPSIs: 
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No concello de Noia atopamos uns tramos, dentro deste Sistema de Explotación: 

 
FONTE: ESTUDO PRELIMINAR DO RISCO DE INUNDACIÓNS EN  GALICIA-COSTA 

 

 
Rios vilaboa, vilacoba ou Manlle 

 
Rio Tambre 
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Zona de Fluxo Preferente 
A documentación detallada deste tramo indícanos a zona de fluxo preferente que é aquela 

zona constituída pola unión da zona ou zonas onde concéntrase preferentemente o fluxo durante 

as avenidas, ou vía de intenso desaugue, e da zona onde, para a avenida de 100 anos de 

período de retorno, pódanse producir graves danos sobre as persoas e os bens, quedando 

delimitado seu límite exterior mediante a envolvente de ámbalas dúas zonas.  

 

A zona de fluxo preferente estudada dentro do concello de Noia pertence ao Río de Vilacoba: 

 

 
FONTE: ESTUDO E REVISION DE ZONAS ASOLAGABLES DO DPH GALICIA-COSTA  
 

  

Comparativa de chairas de inundación 
Dentro desta área o Plan Hidrolóxico de Galicia presenta os planos de inundación con chairas de 

inundación para períodos de retorno de T= 2.33, 10, 25, 100 e 500 anos, resultado do Estudo 

Preliminar do Risco de Inundación realizado pola Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. 
 

 
FONTE: ESTUDO E REVISION DE ZONAS ASOLAGABLES DO DPH GALICIA-COSTA  

Zonificación do Risco no concello de Noia 

Para efectos de planificación ante este tipo de sucesos, hai que considerar como áreas de 

perigo de inundacións aquelas zonas que ó longo do rexistro histórico se viron afectadas por 

este fenómeno. 

Os canles que atravesan o concello de Noia que son susceptíbeis de sufrir desbordamento en 

épocas de alta precipitación son: 

� 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. 
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En todos estes puntos susceptíbeis de inundación, a principal consecuencia é a afección das 

estradas, instalacións e vivendas cubicadas nos arredores dos canles. Aínda así pódese 

producir este evento en tódalas parroquias. 

 Estacionalidade 
meses de novembro a febreiro 

Ponderación do risco 
 MEDIO 
 

2.2.5.3.5. SISMICIDADE POR TERREMOTO 

Os terremotos son un dos fenómenos naturais con maior capacidade para producir 

consecuencias catastróficas, podendo dar lugar a cuantiosos danos en edificacións, 

infraestruturas e outros bens materiais, interromper gravemente o funcionamento de servizos 

esenciais e ocasionar numerosas vítimas entre a poboación afectada. 

 

O risco sísmico en España pode cualificarse de moderado, pero a súa historia sísmica 

recórdanos que houbo nos últimos 600 anos polo menos 12 grandes terremotos producidos. 

 

Galicia pódese cualificar como unha zona de actividade sísmica moderada, aínda que cun perigo 

medio debido á alta vulnerabilidade do parque inmobiliario principalmente, fundamentándose en: 

� A norma sismorresistente anterior. 

� Os estudos sismotectónicos. 

� Os últimos episodios de sismos no Leste da rexión. 

� A simulación de escenarios sísmicos. 

� As intensidades sísmicas iguais ou superiores a VI son esperables para períodos de 

retorno de 100 e 500 anos 

 

Unha das funciones do documento do SISMIGAL (Plan Especial de Protección Civil ante o Risco 

Sísmico en Galicia), no que basearémonos, é caracterizar o risco sísmico no ámbito territorial de 

Galicia, tomando como punto de partida as estimacións de perigo e de vulnerabilidade 

elaboradas ao efecto; todo elo co obxectivo esencial do plan é dar unha resposta rápida, eficaz e 

coordinada dos recursos públicos ou privados ante os danos producidos polos movementos 

sísmicos. 

 

Análise do risco 
O mapa de intensidades representa a intensidade máxima que se sentiu ou que se espera sentir 

en cada punto da comunidade como consecuencia dos sismos ocorridos en Galicia e os seus 

arredores desde a época instrumental, 1960 data mais antiga con información sísmica 

dispoñible, e dos que posteriormente poden ocorrer. 

INTENSIDADE CONCELLO V-IV 

 

Como pode observarse nas figuras anteriores, o termo municipal de Noia presenta un risco 

moderado de ocorrencia de procesos sísmicos. 

Ante os datos anteriormente reflexados considerase que non é necesario realizar un Mapa de 

Risco que reflexe o factor de sismicidade, xa que o concello de Noia non ostenta unha 

perigosidade sísmica que poda ser de interese, aínda que se constatou un pequeno aumento da 

perigosidade podendo chegar, nalgúns casos,a valores de 0.04 de aceleración sísmica básica. 

 Zonificación: todo o concello 
 Estacionalidade: todo o ano 
 Ponderación do risco: BAIXO 
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2.2.5.3.6. INCENDIOS FORESTAIS 

Os incendios forestais constitúen un grave problema, non só polos danos causados de forma 

inmediata ás persoas e bens, especialmente ós forestais, senón tamén polas consecuencias que 

derivan dunha situación de deforestación que comporta unha grave deterioración do ambiente. 

 

As circunstancias que concorren nos incendios forestais, como factores capaces de orixinar 

situacións de grave risco, catástrofe ou calamidade pública a que se refire a Lei 2/1985, do 21 de 

xaneiro, sobre Protección Civil, fan necesario o emprego coordinado dos recursos e medios 

pertencentes ás distintas administracións públicas e a outras entidades públicas e privadas. 

 

O Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais en Galicia ten 

como obxecto que as actuacións fronte ós incendios forestais non sexan froito da improvisación, 

senón que estas sexan planificadas e coordinadas, ademais de servir coma guía para os Planes 

de Acción Municipal. 

 

As ferramentas para a prevención de incendios forestais contempladas no Plan son as 

actuacións xerais, os plans de prevención de incendios forestais, os planes municipais e a 

regulación de usos e lugares susceptibles de provocar incendios forestais, así como a regulación 

dos lugares vulnerables. 

Polo tanto, este Plan Especial é unha ferramenta lexislativa desenvolvida para regular a loita 

contra os incendios forestais en Galicia, refundindo e actualizando a lexislación de ámbito 

nacional e autonómico. 

 

Ademais, tamén é unha ferramenta técnica dinámica, posto que ano a ano vaise mellorando e 

renovando o dispositivo de extinción coas novas tecnoloxías desenvoltas, tanto na Comunidade 

Autónoma de Galicia, como noutros organismos colaboradores, para así optimizar os recursos e 

organizalos da manera máis eficaz. 

 

Características do concello
� Aspectos climatolóxicos 

O clima de Noia englóbase dentro do dominio oceánico húmido propio da costa galega, que se 

reflexa en temperaturas suaves distribuídas segundo un gradiente descendente desde a costa 

ata o interior e precipitacións moderadas repartidas o longo de todo o ano, pero predominantes 

na estación fría. 

 

A temperatura media anual sitúase nos 14 ºC. No que respecta ás precipitacións anuais mantén 

unha media anual de 1.640 mm. 

 

� Vexetación 

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. 

 

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. Esta 

transformación constitúeo a ampla superficie do territorio cuberto por especies forestais de 

medra rápida. As especies maioritariamente utilizadas son piñeiro (Pinus radiata e Pinus 

pinaster) e eucalipto (Eucaliptus globulus). 
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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 brezais 

oceánicos, en boa parte resultado da deforestación. 

 

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. 

 

No referente a prados de cultivo, aparecen restrinxidos nas inmediacións dos ríos, o que garante  

o rego e permite a producción durante época estival. Entre as especies máis comúns nos 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. 

 

A área costeira é dominio da matogueira atlántica, adaptada aos fortes e frecuentes ventos e á 

salinidade. 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 

 

Tamén temos a vexetación rupícola e de marismas, que se desenvolven nos bordes dos canles 

fluviais, onde aparecen agrupacións de xestas, salgueiros e en ocasións bidueiros e freixos, 

formando pequenos bosques de ribeira. 

 

� Áreas de especial protección 

Hábitats protexidos. Atopámonos no concello de Noia con espazos naturais catalogados como 
son : 

LIC Esteiro do Tambre 

Análise do risco 

O risco de incendio forestal defínese como a probabilidade de que prodúzase un incendio nunha 

zona. 

A análise de risco de incendios realízase considerando tres índices: o índice de frecuencia, 

índice de causalidade e a perigosidade derivada do combustible forestal. 

 

� Índice de frecuencia: Calcúlase a media do número de incendios nunha zona 

determinada, para un período de tempo determinado. 

� Índice de causalidade: É o índice que indica a causa máis frecuente que orixina incendios 

forestais en cada zona. Calcúlase asignando a cada causa un coeficiente de 

perigosidade. 

 

Cperig.  Tipo causa  Icausa.  Valor 
  10  Intencionado  0-2  Baixo 
  5  Neglixencia  3-4  Moderado 
  4  Descoñecido  5-6  Alto 
  1  Raio   7-10  Grave 
 

� Índice de perigosidade derivada do combustible forestal: Inflúen a especie dominante, o 

seu estado e acumulación. 

  Combustible   Perigosidade 
  Pasteiros   10 
  Matogueiras   10 
  Arbolado   5 
  Resto    1 
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A perigosidade derivada do combustible forestal calcúlase relacionando a perigosidade de cada 

combustible coa superficie total ocupada por cada un deles. 

  Pc  Valor 
  1-2  Baixo 
  3-4  Moderado 
  5-6  Alto 
  7-10  Extremo 
 
Relacionando os tres índices calcúlase o risco. 

 

Ademais establécense distintas épocas de perigo: 

� Época de perigo Alto: A previsión actual do PLADIGA comprende con carácter xeral os 

meses de Xullo, Agosto e Setembro, máis un período adicional de aproximadamente un 

mes en función das condiciones meteorolóxicas e de risco. 

� Época de perigo Medio: Comprende, con carácter xeral, os meses de febreiro, marzo, 

abril, maio, xuño, e outubro, se ben calquera destes meses pode pasar a formar parte 

doutra época de perigo. 

� Época de perigo Baixo: Con carácter xeral comprende os meses de xaneiro, novembro e 

decembro, podendo pasar a formar parte doutra época de perigo. 

Vulnerabilidade

En función dos elementos vulnerables expostos o efecto dos incendios forestais, faise unha 

análise cuantitativa das consecuencias dos incendios. Os elementos vulnerables considerados 

son persoas e bens tanto de natureza forestal como calquera outra. Os valores xenéricos que 

hai que protexer son: 

 

� Valores de protección para os riscos da vida 

� Valores de protección de instalacións e zonas habitadas 

� Valores económicos 

� Valores de protección contra a erosión do solo 

� Valores de singularidade ecolóxica 

� Valores paisaxísticos 

� Valores de patrimonio histórico-artístico 

 

Zonficación

A partir da resolución do 27 de decembro, publicada no D.O.G. nº 250 de 29 de decembro de 

1999, a zonificación do territorio a efectos da defensa contra incendios forestais pasa a ser de: 

provincias, distritos forestais, demarcacións forestais e concellos. 

 

Considerando os parámetros de índice de risco 

local e os valores que hai que protexer, e tendo 

en conta as condicións meteorolóxicas, 

establécese unha zonificación, co fin de 

determinala distribución territorial dos recursos 

dispoñibles.  

 

A efectos de defensa contra incendios forestais, 

Noia encádrase na provincia de A Coruña, 

Distrito IV Barbanza. Este distrito ambiental IV 

abarca os concello de Boiro, Pobra do 

Caramiñal, Porto do Son, Ribeira, A Baña, 

Negreira, Outes, Noia, Dodro, Lousame, Padrón, 

Rianxo e Rois. 

 

Noia atópase na Demarcación de Noia-A Barcala. Dentro do concello a zonificación que 

establécese é a seguinte: 

 

� Áreas de risco forestal 

Todo o concello 

 

� Áreas de risco para a poboación 

Son os núcleos de poboación, zonas industriais, estradas (pola posibilidade de accidentes), e en 

xeral tódalas zonas nas que o incendio poda representar un perigo para as persoas e os seus 

bens. 
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En xeral considérase que un incendio presenta un  perigo para a poboación cando  se atope a 

menos de 300 m dos lugares citados. 

O concello de Noia está recollido como Zona de Alto Risco de Incendios no Plan de Prevención 

e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia. 

 

 

Nestas zonas ZAR recoñécese como prioritaria a aplicación das medidas máis rigorosas de 

defensa contra incendios forestal ante o elevado risco de incendio, pola frecuencia ou a 

virulencia dos incendios forestais ou a importancia dos valores ameazados. 

 

 Zonificación: Tódalas parroquias 

 Estacionalidade: primavera e verán 

 Ponderación do risco: ALTO 

Medidas Preventivas 

Como medidas preventivas pode citarse: 

� Queimas controladas: non deben realizarse sen a preceptiva autorización da Consellería 

de Medio Ambiente a través de SDCIF. 

� Rede de observatorios meteorolóxicos, distribuídos polos distintos distritos forestais e que 

permitan determinar o índice de Risco Diario. 

� Establecemento dunha rede de vixilancia, baseada en torres de vixilancia con persoal 

provisto de medios de detección específicos que permitan dala alerta inmediata. 

� Puntos de auga, especialmente naquelas zonas con maior índice de risco forestal ou con 

menor reserva de manantiais. 

� Devasas naqueles lugares no que exista preciso preservar algunha zona específica. 

 

2.2.5.4. ANÁLISE DOS RISCOS TECNOLÓXICOS NO CONCELLO DE NOIA 
Os riscos tecnolóxicos débense á existencia de actividades de carácter tecnolóxico e de 

estruturas fixas ou móbiles, deseñadas e construídas polo home. 

 

Os efectos son planificables coñecendo o sector ó que pertencen, as materias que empregan, e 

a cantidade que almacenan, pero non se pode definir “a priori” en qué momento vaise a 

materializar o risco. 

 

A prevención é o que pode reducir de forma importante o risco. 
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2.2.5.4.1. CONTAMINACIÓN DA AUGA 

A contaminación da auga e a “introducción polo home no medio ambiente acuático de sustancias 

que causen efectos nocivos ou tóxicos que prexudican os recursos vivos, e constituen un perigo 

para a saúde humana, obstaculizan as actividades (pesca, marisqueo), menoscaban a calidade 

da auga ou diminúen os valores estáticos e de recreación. 

 

Case a totalidade dos ríos e efluentes que pasan por, ou cerca de núcleos urbanos, vense 

afectados por este tipo de contaminación. 

 

Zonificación: Costas, ríos e efluentes de Noia 

Estacionalidade: Todo o ano 

Ponderación do Risco: MEDIO 

 

 

2.2.5.4.2. TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS 

Ante os riscos que poderían presentar unha situación de emerxencia por un accidente con 

algunha sustancia perigosa que se transportan polas estradas e ferrocarrís da Comunidade 

Autónoma de Galicia, a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, a través da 

Dirección Xeral de Protección Civil, elabora o Plan de Emerxencia por Accidente no Transporte 

de Mercadorías Perigosas da Comunidade Autónoma de Galicia (Plantransgal). 

 

Considéranse mercadorías perigosas todas aquelas sustancias que, en caso de accidente 

durante o seu transporte pola estrada e ferrocarril, poidan supoñer riscos para a poboación, os 

bens e o ambiente e que, por isto, as súas condicións de transporte se atopan regulamentadas 

no Regulamento internacional do transporte de mercadorías perigosas (RID) e no Acordo 

Europeo sobre Transporte de Mercadorías Perigosas por Estrada (ADR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais tipos de sustancias perigosas 
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Clasificación dos accidentes 
Situación 0: Poden ser controladas polos medios de intervención dispoñibles. Aínda na 

súa evolución máis desfavorable, non supoñen perigo para as persoas relacionadas coa labor de 

intervención, nin para o ambiente. 

 

Situación 1: Poden ser controladas polos medios de intervención dispoñibles. Requiren a 

posta en práctica de medidas para a protección das persoas, bens ou o medio ambiente que 

poidan verse ameazados. 

 

Situación 2: Para o seu control ou a posta en práctica das necesarias medidas de 

protección, preveese a actuación de medios de intervención non asignados á Comunidade 

Autónoma, que a proporcionará o Estado. 

 

Situación 3: Aqueles accidentes nos que está implicado o interese nacional. 

 

Itinerarios da mercadoria perigosa no concello 

Zonificación: todo o concello 

 Estacionalidade: Todo o ano 

 Ponderación do risco: BAIXO 

2.2.5.4.3. INDUSTRIAS, GASOLINEIRAS E ALMACENAMENTO DE SUSTANCIAS 

PERIGOSAS 

� Almacéns e pequenos almacéns, instalacións que existen, a maior parte no casco urbán 
do Concello ben sexa en producción ou almacenamento, productos químicos perigosos 
non susceptibles de planificación ( vernices, lacas, disolventes..) 

 

� Empresas do sector da madeira, Aserradoiros: por cotocircuitos, rotura de maquinaria con 
líquidos a altas temperaturas e fermentación. 

  Pedra Sartaña (S. Martiño) 

  Barro (Sta Cristina) 

  A Rasa (Sta. Cristina) 

 

� Naves Industriais, risco de incendios por presenza de compoñenetes químicos 
inflamables. 

Agualevada (Sta Cristina) 

A Toxeira (Sta Cristina) 

Abruñeiras (Sta Cristina) 

Barro (Sta Cristina) 

 

Zonificación: Focos industriais 

Estacionalidade: Todo o ano 

Ponderación do risco: BAIXO 
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2.2.5.5. RESUMO DO NIVEL DE RISCOS E CONCLUSIÓN 

TIPO DE RISCO DENOMINACIÓN DO RISCO NIVEL

NATURAL 

Temporais de vento MEDIO

Nevaradas e Xeadas BAIXO 

Seca BAIXO 

Inundacións MEDIO

Sismicidade BAIXO 

Incendios Forestais ALTO 

TECNOLÓXICO 

Contaminación Mariña MEDIO

Transporte de mercadoría perigosa BAIXO 

Industrias, gasolineiras e almacenamento 
de sustancias perigosas BAIXO 

 

Como conclusión pódese sinalar que os riscos más importantes e frecuentes que poden causar 

maiores danos no concello de Noia, e sobre os que pode actuarse dende o Plan Xeral, son os 

riscos naturais de inundación e o risco de incendio forestal. Estes represéntanse no plano de 

Riscos Naturais incorporado o ISA. 

 

Ao cartografiar estes riscos preténdese obter unha visión espacial das zonas máis vulnerables, 

as que teñen maior probabilidade de ocurrencia, así como as zonas máis seguras á hora de 

levar a cabo a ordenación. Tamén preténdese facilitar a prevención e o control destes riscos. 

 
3. ANÁLISE DO ENTORNO: PROBLEMAS, CONDICIONANTES E 
ELEMENTOS ESTRATÉXICOS ESTABLECIDOS NO DOCUMENTO DE 
REFERENCIA DA A.A.E. 
 

No apartado anterior mostrouse unha visión da situación actual tanto do medio natural como 

socioeconómico do Concello de Noia de tal xeito que sirva de base para analizar máis 

profundamente os aspectos que condicionarán a posta en marcha do P.X.O.M do concello, xa 

sexa como puntos estratéxicos a potenciar ou como puntos problemáticos a corrixir no Plan. 

� O SOLO 
O SOLO PRODUTIVO 

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.  

 

O SOLO FORESTAL 
O espazo de produción forestal ten representación na súa meirande parte na parroquia de Roo 

(Montes da Ferradura, Castelo, Pedrido, Sampaio, O Castro, O Outeiro, San Marcos, ...) e en 

menor medidas nas parroquias de Argalo e Boa (Alto de San Lois, estribacións da Serra de 

Barbanza, ...). O concello ten gran potencial forestal, mais, para acadar maiores cotas de 

produción cómpre resolver o atranco que supón a estrutura da propiedade, excesivamente 

fragmentada a excepción daquelas propiedades en réxime de mancomunidade que están a 

xestionar o monte dun xeito máis racional. 
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Entre as ameazas que ten o recurso forestal cabería citar o abandono das explotacións e os 

lumes, os cales levan anos causando verdadeiros estragos nos montes da Comarca do 

Barbanza. 

 

O SOLO AGRÍCOLA 
O espazo agrícola constitúe outro elemento básico do territorio rural de Noia o cal se estende 

polas abas dos vales do Tambre, do Río San Xusto, do Río Traba, do Tállara e do Vilaboa, na 

procura de solos máis profundos, de menor pendente e mellor asollados. Mesmo acadando a 

chaira costeira en contacto co mar, como é o caso das agras de Barro, Obre e Boa. 

 

Algunhas das agras de Noia, localizadas nas parroquias de Argalo e Roo principalmente, contan 

co valor engadido das estruturas en terrazas ou ribazos. Estas estruturas ten sido feitas dende a 

antigüidade polo que o seu valor transcende xa do mero valor produtivo e aportan un elevado 

valor ambiental, paisaxístico e cultural. 

O MONTE PRODUTIVO: POTENCIAL FORESTAL 
Enténdese por monte produtivo aquelas áreas do territorio de Noia, exteriores ao espazo 

agrícola, que comparten as seguintes características topográficas: 

 

- Son terreos que presentan unha pendente forte, o que imposibilita a actividade agrícola. 

- Forman parte do monte aquelas áreas que pola súa altitude e exposición climática, non son 

axeitadas para a actividade agrícola. 

- Comprende tamén aquelas áreas que presentan unha orientación con dificultades de soleada, 

polo que quedaron tradicionalmente excluídas do espazo cultivable. 

- Por último, forman parte do monte aqueles terreos nos que a actividade agrícola pode ser 

considerada definitivamente abandonada. Son áreas de condicións límite para o uso agrícola, 

ocupadas no momento de máximo desenvolvemento e que entraron en regresión en décadas 

recentes, consolidándose nelas a explotación forestal. 

 

Estas catro condicións pódense dar conxuntamente ou ben por separado e identifícanse 

poñendo en relación os Planos Hipsográfico, Clinométrico e de Usos do Solo. 

 

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. 

 

O uso que se lle está a dar de xeito preponderante é a través de repoboacións de piñeiro, e, 

sobre todo, eucalipto, que ocupa a meirande proporción de solo do concello. Non se debe 

esquecelo posible aproveitamento do bosque potencial de frondosas, hoxe practicamente 

desaparecido. Isto repercutiría favorablemente naquelas potencialidades que se apoian nos 

valores ambientais do municipio. 

 

POTENCIAL AGRÍCOLA 
O valor deste solo está na súa fertilidade e dispoñibilidade, dada a súa condición topográfica que 

posibilita que sexan terras cultivables. É por isto que a súa vocación é agrícola e gandeira, 

debendo controlarse a invasión do uso forestal producido polo constante abandono da terra e a 

conxuntura actual de explotación masiva de especies de crecemento rápido, que unha vez 

implantadas, poden producir problemas de falta de auga e esgotamento do solo, á vez que a súa 

reversibilidade a terras de cultivo resulta moi laboriosa e cara. 

� OS RECURSOS NATURAIS E A ENERXIA 
O POTENCIAL PESQUEIRO-MARISQUEIRO 

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. 
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O POTENCIAL HIDROELÉCTRICO E HIDROGRÁFICO 
O recurso hidroeléctrico atópase hoxe en día explotado no Río Tambre mediante dúas centrais 

produtoras, unha antiga, Tambre I, de principios de século, obra do arquitecto Antonio Palacios, 

e outra contemporánea, Tambre II.  

 

Xunto á Central do Tambre II, hai unha subestación da que saen tres liñas de 15kV, que 

abastecen a Noia e arredores. 

 

O POTENCIAL XEOLÓXICO E MINEIRO 
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. 

 
OS VALORES AMBIENTAIS 

� MEDIO NATURAL 
O territorio de Noia pertence a unha área de características ambientais e paisaxísticas 

excepcionais.  

 

O principal espazo de interese en Noia o conforma o Lugar de Interese Comunitario “Esteiro 
do Tambre” que abrangue dende O Porto de Boa ata o encoro Barrié da Maza, afectando a 

todo o bordo litoral e fluvial de Noia na conca do Tambre. 

 

O home é unha peza máis nas relacións físicas e biolóxicas entre tódolos elementos do medio, 

aínda no caso daquelas que, nalgúns momentos, se ten convertido en agresións. 

 

Dado que resulta moi difícil atopar 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. 

 

No Plano de Valores e Fraxilidades que acompaña o presente ISA no Documento PXOM, 

represéntanse as áreas recoñecidas como Lugares de Interese Comunitario (LIC), recollidas na 

Rede Natura e os hábitats descritos nos apartados de vexetación e fauna. Considerando a 

importancia destes ámbitos descritos, parece non só aconsellable se non obrigado recoñecelo 

seu valor ambiental. 

 

� O PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDO 

O territorio de Noia soportou durante séculos unha intensa actividade humana deixando unha 

gran cantidade de restos ou elementos da historia que dende a lexislación específica na materia, 

os instrumentos de ordenación territorial e mesmo a vontade municipal expresada no 

planeamento, deben ser obxecto dun especial recoñecemento cara á súa protección e posta en 

valor.  

 

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

seguintes:  

• Da cultura megalítica merece especial consideración o xacigo “Cova da Moura” (tamén 

denominado “Anta de Argalo”). 

• Da cultura castrexa, o Castro de San Lois, Castro Lampreeiro e Castro da Barquiña 

constitúen os asentamentos fortificados de referencia, mais cun grao de alteración elevado.  

• De fundación medieval, o Casco Histórico de Noia, declarado Conxunto Histórico 
Artístico no ano 1985 e ordenado na actualidade cun Plan Especial de Protección e Reforma 

Interior.  

 

• De probable orixe romana, nalgúns casos, e desenvolvidos durante a idade media o territorio 

de Noia conta con restos das trazas e elementos da rede viaria antiga. Entre estes citamos a 
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Calzada de Balbargos, a Ponte da Chaínza, a Ponte de Noia, a Ponte de Traba e a Ponte 

Nafonso.  

• De orixe medieval os asentamentos rurais do Concello entre os que se destacan por 

conservar as estruturas morfotipolóxicas ou mesmo construcións relixiosas, etnográficas, etc; 

os núcleos históricos de Boa, Obre, Argalo, Balbargos, Mosteiro, a Ponte de Trabe, Barro, A 

Barquiña, Orro, Ponte Nafonso, Nimo, Roo, entre outros.  

• As construcións e instalacións de tipo industrial e preindustrial relacionadas coa industria do 

mar ou aquelas que empregan a auga como fonte de enerxía ou de lavado como é o caso das 

curtidorías, batáns, muíños.  

Entre elas destacamos pola súa monumentalidade e adscrición cultural as edificacións da 

Central Eléctrica do Tambre, do arquitecto Antonio Palacios. A Fábrica da Chaínza, curtidoría 

que ten orixe no século XVIII e perdurou activa ata entrado o século XX. O conxunto de 

muíños e curtidorías do Río Traba, concentrados na zona de San Bernardo e Pedrachán. 

• A arquitectura pacega, nobiliaria e civil, como son os casos do Pazo de Pena do Ouro ao cal 

se lle trasladou o claustro do desaparecido mosteiro de Toxosoutos (Lousame), o Pazo de 

Bergondo e o Pazo do Asilo, no barrio de Bergondo.  

• Os tramados urbanos de orixe antiga que conforman os barrios de Campo de Noia e San 

Bernardo. 

 

No Plano de Información “Patrimonio” do PXOM faise unha localización xenérica de tódolos 

elementos illados do patrimonio arqueolóxico, histórico, artístico e etnográfico que deben terse 

en consideración e que aparecen recollidos de xeito pormenorizado no Catálogo de Patrimonio. 

 

� A PAISAXE 
En Noia é posible recoñecer diversos escenarios naturais nos cales o home actuou de xeito 

diferente.  

 

- O espazo aberto da Ría
O espazo aberto da Ría, recoñecido 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. 

 

- O espazo de transición ao Río Tambre  
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.  

 

- O espazo pechado do Río Tambre
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. 
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- Os vales interiores
 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. 

 

O MEDIO URBANO 
No concello de Noia existen unhas 7.941 vivendas.  

 

Durante o período comprendido entre os anos 2000 e 2010 construíronse en Noia un total de 

832 vivendas de nova planta.  O reparto anual obsérvase moi desigual, cun valor máximo de 

190 vivendas no ano 2005, en plena euforia inmobiliaria, e un valor mínimo de 1 vivenda, en 

plena crise económica e financeira, no ano 2009, o que dá unha media de 75 vivendas o ano. 

 

 
 

É pretensión do Plan Xeral articulalas medidas tendentes a facilitalo acabado e mellora do solo 

urbano. Sinalando áreas con déficits de urbanización. Delimitando áreas de reparto de cargas e 

beneficios naquelas zonas pendentes de desenvolvemento integral. Formulando propostas de 

ordenación que integren e resolvan a interrelación entre as distintas tramas urbanas, 

compatibilizando tipoloxías, deseñando o espazo urbano e advertindo sobre a necesidade de 

resolución de problemas de detalle. 

 

Noia presenta unha dinámica demográfica tranquila e sostida no tempo, cousa que non pode 

cualificarse mais que como un feito desexable por canto as decisións na órbita técnico-política 

responderán dun xeito sosegado as necesidades que xurdan. No aspecto urbanístico, 

experiencias convulsas acontecidas noutros lugares, froito de dinámicas de forte crecemento, 

tiveron repercusións negativas na forma de ocupar o territorio.  

 

A capacidade residencial proposta no Plan ascende a 9.403 vivendas, das cales 7.941 son 

vivendas xa existentes consonte a seguinte distribución:  

 VIVENDAS EXISTENTES

SOLO URBANO CONSOLIDADO 5.333 

NÚCLEO RURAL HISTÓRICO 1.934 

NÚCLEO RURAL COMÚN 674 

 7.941 

 

Estímase que o Plan permitiría a construción de 1.462 novas vivendas.  

 

Dita capacidade semella ser superior ás necesidades derivadas dunha proxección no tempo de 

16 anos de vixencia do Plan (16 anos x 75 viv/ano = 1.200 viv.), mais o presente Plan non se 

concibe en clave expansionista se non que opta polo acabado e a mellora urbana. 

 

4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS AO P.X.O.M. PARA O CONCELLO 
DE NOIA 
A necesidade dun novo P.X.O.M. no Concello de Noia, xorde como consecuencia da aparición 

de novas lexislación urbanística e medioambiental á que hai que adaptarse. Os seu obxectivo e 

reforzala súa estrutura xeral territorial: 

- Definíndoa con precisión. 

- Corrixindo os seus vicios ou defectos. 

- Reforzándoa mediante a incorporación de novos elementos. 

- Potenciando aqueles elementos que se consideran máis importantes. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

- Identificar e recoñece-los valores inherentes do territorio natural e construído e establece-

la súa protección e potenciación como recurso.  

- O medio natural, a terra e o mar como fonte de recurso ancestral que, pese aos cambios 

estruturais da sociedade moderna, segue procurando sustento aos que habitan en Noia.  
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- A paisaxe da Ría, conxunción de elementos naturais e artificiais que en composición 

harmónica constitúen reclamo de visitantes e outorga calidade de vida aos habitantes. É 

sen dúbida o recurso máis fráxil e menos valorado.  

- Os bens culturais e do patrimonio construído, signo de identidade dunha sociedade e 

recurso pendente da súa posta en valor.  

- Facilitar a implantación de usos con escasa representación na actualidade, capaces de 

dinamiza-lo tecido social e empresarial de Noia  

- Recoñece-las funcións do medio rural e comprende-lo modelo de asentamento é unha 

tarefa iniciada na fase de análise do territorio e sintetizada nos documentos de 

información que integran o Plan Xeral. A racionalización dos usos no medio rural ten un 

punto de partida no feito de diferenciar aquel solo destinado a residir e desenvolve-las 

funcións sociais, daqueloutro necesario para desenvolve-las funcións produtivas ou 

naturais. 

- Acadar un estatus urbano de calidade na Vila de Noia, mellorando a súa funcionalidade, a 

súa estrutura urbana e a relación cos elementos do medio físico e natural, sen mais 

pretensión que a de mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e o goce dos 

visitantes sen comprometer os valores naturais e culturais. 

 

4.1. ALTERNATIVA CERO OU DE NON PLANEAMENTO 
A Alternativa Cero supón non formular un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal para o 

Concello de Noia polo que o escenario urbanístico creado no concello continuaría rexido polo 

antigo Plan Xeral. 

 

A consecuencia máis perceptible desta ausencia de desenvolvemento do P.X.O.M proposto 

centraríase na vila de Noia, a cal xa antes do planeamento anterior comezara un proceso de 

deterioro na xestión do solo do núcleo urbano e do sistema de núcleos rurais do concello.  

 

En canto ao medio rural, aínda que o anterior planeamento recoñeceu un modelo de 

asentamento rural baseado na dispersión territorial, así como nos valores naturais do territorio, 

obsérvase un forte desequilibrio entre as dotacións e equipamentos existentes nas diferentes 

parroquias. Por outra parte  estímase a necesidade dun uso do medio e dos seus recursos 

máis compatible coa fraxilidade do territorio e a paisaxe de Noia, como aspectos que deben de 

ser postos en valor e integrados no Concello de Noia dende unha perspectiva sostible que 

permita seu goce pola poboación pero á vez outórguelles unha protección adecuada dende o 

planeamento. En ausencia de planeamento, estes espazos poden ser susceptibles de 

degradación ou fenómenos antropizadores e polo tanto suporía unha perda del patrimonio 

natural do Concello, seus habitantes e finalmente das generaciones futuras. 

 

Por outra banda, e como xa se comentou anteriormente, como cabeceira comarcal o Concello 

de Noia está véndose favorecido como centro de actividades económicas e comerciais. Este 

feito tradúcese na necesidade de ampliala oferta de solo para uso industrial, que sen a 

tramitación dun novo Plan veríase seriamente retrasado, dado que non existe unha reserva 

suficiente para a ampliación do Polígono actual de Augalevada. 

 

Valoración da alternativa 0 fronte a proposta de planeamento 
O desenvolvemento urbanístico non planificado ocasionaría importantes impactos sobre o medio 

ambiente, sobre todo de tipo paisaxístico e de recursos. As consecuencias inmediatas causadas 

por un desenvolvemento difuso serían as seguintes: 

 

� Consumo intensivo de solo. Ocupación indiscriminada do solo cun crecemento 

desordenado, perda de poboación e servizos.  

Contra isto, este PXOM configura un sistema equilibrado de asentamentos, segundo a súa 

poboación, potenciando a rehabilitación dos núcleos tradicionais ao tempo que dota de 

pequenas áreas de expansión ós núcleos que se teñen mostrado máis dinámicos. 

 

� Transporte insostible. Conexión entre radios sería deficitaria, forzando percorridos longos e 

pouco lóxicos.  

Co desenvolvemento do PXOM mellórase a conectividade entre distintos espazos mediante 

corredor verde que serviría por unha parte como zona de espazos libres para o ocio e goce dos 

habitantes e por outra como senda peonil (mobilidade sostible) que daría conexión á periferia 

rural cara o núcleo urbano da Vila de Noia. 
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� Perda de calidade de vida por dependencia do vehículo privado. 

� Maior presión sobre o medio natural e rural. Degradación progresiva dos recursos naturais 

por mor de múltiples causas: envellecemento da poboación, falla de potenciación dos recursos 

agrogandeiros, falla de posta en valor do patrimonio natural, incendios forestais, contaminación 

difusa, etc. Pola contra, co novo PXOM o patrimonio natural queda protexido e mellorado e posta 

en valor, tanto considerando a rede hídrica como un auténtico corredor natural, proxectando as 

zonas de maior interese paisaxístico, natural, agrario e forestal. Tamén o patrimonio cultural 

quedará protexido mediante a creación do catálogo de elementos de interese. 

 

� Segregación social. 

� Ineficiencia do sistema. Na actualidade non hai medidas de eficiencia enerxética. Co Plan a 

eficacia enerxética pode acadar un moi bo nivel mediante medidas de regulación nos proxectos 

de edificación, mediante mecanismos de autoabastecemento enerxético, incrementando a 

produción de enerxías renovables. 

 

� Destrución da paisaxe. A tendencia actual, sen Plan, é a de non ter en conta a calidade 

paisaxística. O PXOM, pola conta, protexe zonas coa devandita calidade paisaxística.

� Ineficiencia na integración paisaxística das novas edificacións. O entramado urbano 

presenta escaseza de fitos ou referencias, isto contribúe a crear unha imaxe dura e monótona 

das zonas que carecen de estes. O plan propón medidas de ordenación que integren e 

resolvan a interrelación entre as distintas tramas urbanas, compatibilizando tipoloxías, 

deseñando o espazo urbano. 

 

Por todo elo, entendemos que a alternativa cero ou alternativa sen P.X.O.M., resulta 

inviable, non só polos efectos antes sinalados, se non porque o desenvolvemento dun novo 

P.X.O.M. baseado na sostibilidade dos recursos e a minimización dos impactos sobre o medio 

é necesario en cumprimento da lexislación actual vixente. 

4.2. ALTERNATIVAS AOS DESENVOLVEMENTOS DO P.X.O.M. DE NOIA CON 
INCIDENCIA NO MEDIO: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN E ORDENACIÓN DO SOLO 
URBANIZABLE 

�

Datos que se tiveron en conta na redacción das alternativas

A dinámica poboacional estudada no concello presenta un crecemento sostido no tempo. 

 

É necesario na vila de Noia conseguila definición dun bordo urbano mellor rematado do que 

está na actualidade así coma conseguir, mediante a urbanización e xestión, a obtención de 

dotacións necesarias para o medio urbano resultante. 

 

No actual Polígono Industrial de Noia, exponse a necesidade de solo para o uso empresarial e 

mellorar así a actividade industrial e para a instalación de novas empresas no Polígono de 

Agualevada. Ademais, preténdese acometer unha actuación recualificadora do actual 

asentamento da Touriña procurando a consolidación da urbanización que xurdiu de xeito 

espontáneo, delimitándose en atención ao disposto na Disposición transitoria decimo terceira 

da Lei 9/2002. 

 
E preciso tamén a reserva de solo para reforzar os equipamentos libres para cumprir con os 

estándares de cohesión social no concello. 

 

Para cubriren o obxectivo de desenvolvemento de actividades relacionadas co turismo no 

concello e resolver a carencia de infraestrutura hoteleira axeitada e a 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. 

 

As propostas do Plan dirínsexe especialmente ao núcleo de Noia. 
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 ALTERNATIVAS 

Tódalas alternativas contan coa creación dunha rede de dotacións e equipamentos públicos 

para satisfacer as necesidades actuais. 

 

As dúas alternativas delimitan tanto o solo dos núcleos urbanos como o rural, ata poñelo nuns 

valores reais tendo en conta a dinámica poboacional de Noia. 

 

En ambas tamén acométese unha actuación recualificadora do actual asentamento industrial 

da Touriña segundo a disposición transitoria decimo terceira da Lei 9/2002. 

 

Durante o proceso de definición da proposta de planeamento as dúbidas ou posibilidades que 

xurdiron nos diferentes usos para conseguir os obxectivos do PXOM foron as seguintes: 

 

- Uso industrial: A necesidade de mellora do tecido industrial de Noia e así reforzala 

estrutura económica do concello, fai que o PXOM propoña a reserva de solo para dito fin. 

Ambalas dúas alternativas plantexadas localízanse contíguas ao actual polígono de 

Agualevada e ao carón da estrada autonómica AC-543. Unha delas preséntase tal e 

como aparece no planeamento vixente a outra plantéxase anexa ao actual polígono pero 

adaptando o desenvolvemento á cota do terreno ao obxecto de minimizar os efectos na 

paisaxe e os movementos de terra. 

 

- Uso residencial: Barallouse a posibilidade de non reservar solo para uso residencial, 

utilizando o solo do actual planeamento para o crecemento da vila de Noia. Na outra 

opción si se reserva solo urbanizable residencial. 

 

- Uso terciario: A alternativa que plantexa desarrollos urbanizables reserva maior 

superficie de solo para uso terciario. A outra delimita un sector de uso mixto no bordo 

urbano de Barro, no lugar de Vista Fermosa, e outro en Outonil coa intención de resolver 

o acabado urbano nunha situación de bordo e contacto co solo rústico inadecuada.

- Espazos Libres Públicos: Unha das necesidades actuais do concello é unha estrutura 

básica de espazos libres ou zonas verdes públicas que favorezan a cohesión social. Co 

Plan Xeral preténdese aproveitar a oportunidade de redefinir o bordo da área urbana de 

Noia, e coser ámbitos dentro del, por medio da rexeneración e posta en valor dos 

espazos baleiros deseñando unha rede de espazos  libres que en conxunto adquiran o 

valor da secuencia. Para elo o Plan propón unha  serie de zonas para dito fin e cuxa 

superficie dedicada está condicionada pola propostas de crecemento urbanístico que se 

tome en cada caso. 

 
- Infraestrutura viaria: As accións propostas en canto ao sistema viario localízanse no 

entorno urbano. 
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ALTERNATIVA 1 Establécese unha alternativa real de ordenación posible técnica e economicamente 

denominada “Alternativa 1”, poñendo tódolos medios que a lexislación urbanística pon ao noso 

alcance e incidindo en aspectos fundamentais que permitan un auténtico relanzamento e 

consolidación da actividade económica, conseguila definición dun borde urbano mellor 

rematado do que está na actualidade dándolle un uso racional e proporcionado aos espazos 

baleiros presentes  na vila e deste modo reforzar as carencias dotacionais do Concello de 

Noia. 

Nesta alternativa a reserva de solo para uso industrial realízase tal e como redáctase no 

planeamento vixente. É unha zona coa vantaxe de que está ben comunicada, o carón da 

estrada AC-543 que comunica con Santiago. 

Ao que refírese a solo urbano proxectase varios urbanizables, clasifica tódolos núcleos da 

periferia de Noia como urbanos o que derivaría nun crecemento da vila e co que preténdese 

definindo o o borde urbano mediante a ocupación dos espazos baleiros  e rematando a trama. 

É necesaria a reserva de solo para uso terciario e cubriren así as necesidades actuais do 

concello. A potencialización de actividades relacionadas co turismo resólvese nesta alternativa 

coa implantación dun hotel de alta categoría. A reserva de solo para este fin na alternativa 1 

faise en Carracido, ao norte da vila de Noia. Outro desenvolvemento proposto é a instalación 

dun area de cámping na parroquia de Boa, próxima á Vila de Noia e con boas comunicacións 

tanto con esta como co resto da comarca. Ademais dunha superficia na parroquia de Aegalo 

O que se refire ao déficit de espazos libres públicos en Noia, a alternativa 1 propón unhas 

reservas de solo para subsanar esta carencia. A localización destes novos espazos verdes 

repártense entre os núcleos da periferia e o centro urbano da vila de Noia, creando desta 

forma unha conectividade cunha finalidade de corredor verde que serviría por unha parte como 

zona de espazos libres para o ocio e goce dos habitantes e por outra como senda peonil 

(mobilidade sostible) que daría conexión á periferia rural cara o núcleo urbano da Vila de Noia. 

Para resolver á necesidade de equipamentos proponse a reserva dun solo próximo ao 

polígono de Augalevada, onde preténdese a instalación dun gran centro deportivo e un edificio 

Multiusos con proxección comarcal. Reservase tamén un espazo próximo do centro comercial 

de Eroski acorde coa demanda actual e futura deste tipo de equipamentos, que en principio 

estaría destinado á implantación dun edificio de usos múltiples con proxección comarcal. A 

estes súmaselles ademais espacios baleiros da vila para o establecemento de equipamentos 

necesarios para cumprir co coas exixencias do art.47 da LOUGA. 
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ALTERNATIVA 2  

Establécese unha alternativa real de ordenación posible técnica e economicamente denominada 

“Alternativa 2”, poñendo tódolos medios que a lexislación urbanística pon ao noso alcance e 

incidindo en aspectos fundamentais que permitan un auténtico relanzamento e consolidación da 

actividade económica, conseguila definición dun borde urbano mellor rematado do que está na 

actualidade dándolle un uso racional e proporcionado aos espazos baleiros presentes  na vila e 

deste modo reforzar as carencias dotacionais do Concello de Noia. 

 

A alternativa 2 tamén se limita a niveis de sustentabilidade ambiental e paisaxística coherentes 

co espazo e a dinámica territorial, recoñecese a realidade actual e intenta subsanar a 

problemática detectada.  

 

En consonancia coa dinámica económica do Concello e considerando o nivel de ocupación 

acadado no Polígono Industrial de Augalevada, esta alternativa ao igual que a anterior estima 

oportuna e necesaria a ampliación do mesmo nos terreos contiguos ao carón da estrada 

autonómica AC-543. 

 

Nesta alternativa a reserva de solo para uso industrial aproveita as sinerxías xa presentes no 

actual parque empresarial. Esta opción de ampliación rexeita a zona noroeste do actual polígono 

pois se considera que produciría efectos negativos na paisaxe no interior da conca visual da Ría 

e afírmase na extensión do novo sector cara ao leste, nunha posición máis resgardada, 

adaptando o desenvolvemento lineal do eixo principal á cota do terreo ao obxecto de minimizar 

os movementos de terra. 

 

Para o uso residencial-terciario esta alternativa non contempla importantes desenrolos, 

unicamente búscase rematar coa indefinición da trama urbana dándolle un uso racional e 

proporcionado aos espazos baleiros presentes na vila. Unicamente preséntase a delimitación de 

dous sectores de uso mixto Residencial-Terciario un no bordo urbano de Barro, no lugar de 

Vista Fermosa e outro sector en Outonil, coa intención d resolver o acabado urbano nunha 

situación de bordo e contacto co solo rústico inadecuada. O sector de Vista Fermosa formúlase 

como oportunidade para dar solución de continuidade e de encontro a un conxunto de viais que 

rematan en leiras, en especial, o vial do centro comercial, que podería ter saída en dirección sur. 
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O sector proposto no Outonil pretende resolver o acabado da trama urbana densa na súa 

vertente oriental procurando a transición co sistema de asentamento extensivo de Agra dos 

Paxaros e A Calzada. 

 
O Plan Xeral parte dunha situación deficitaria en canto á existencia de espazos libres con 

consideración de sistema xeral. A alternativa 2 o resolve mediante a obtención dunha rede de 

espazos libres no bordo marítimo (bordo costeiro de Barro, paseo marítimo de San Lázaro e 

sendas peonís no Porto do Testal), atribuíndo a determinadas áreas de interese ambiental a 

función de espazos públicos de calidade (Ponte Nafonso, en Igrexa de Roo, en San Bernardo e 

na Rasa), reforzando a rede de espazos público no distrito de Carracido. 

 
A necesidade de equipamentos  faise mediante a reserva de solo en Vista Fermosa para crear 

unha cidade deportiva. Proponse ademais un edificio socio-cultura de usos múltiples con 

proxección comarcal no lugar de Xilvir. Ademais contémplanse outros equipamentos mediante 

ampliacións ou reforzos de os existentes no concello, como é a ampliación do cementerio, a 

reubicación do centro de saúde de San Lázaro, ampliación da piscina, o clexio infantil e o edificio 

da policía local e xulgados. 

 

 

 

4.3. AVALIACIÓN DAS ALTERNATIVAS 
 

As alternativas expostas cumpren os obxectivos perseguidos pero unhas en maior contía que 

outras dende o punto de vista da sustentabilidade ambiental no consumo de recursos. Con 

ambas mellóranse os sistemas de infraestruturas e dotacións favorecendo a mobilidade e a 

calidade de vida dos habitantes do concello. Neste apartado imos a valoralas. 

 

- Reforzala estrutura social e económica de Noia dentro do seu marco territorial: 

Ámbalas dúas alternativas cumpre este obxectivo pero a 1 o desempeña mellor xa que favorece 

en maior medida o desenvolvemento industrial, cunha reserva maior de superficie. 

- Identificar os valores do territorio de Noia, xa sexan naturais o construídos, así como 

establecer medidas para a súa protección: 

Entendemos que ambas alternativas desempeña ben este obxectivo xa que nelas proponse 

realizar unha operación de revalorización mediante unha restauración ambiental dos seus 

valores ecolóxicos. Aínda así, na alternativa 2 os desenvolvemento industrial adáptase mellor á 

topografía do terreno e causa menor impacto; e os desenvolvementos residenciais e terciarios 

ocupan unha menor superficie de solo, polo tanto o impacto sobre o territorio é menor. 

 

- Facilitar o desenvolvemento de actividades económicas pouco potencializadas na 

actualidade así como establecemento de outras novas: 

As dúas alternativas propostas expoñen novos desenvolvementos industriais e favorecen o 

desenrolo turístico de Noia, pero o fan en localizacións diferentes tanto por situación como por 

xeomorfoloxía. Dende este punto de vista entendemos que a alternativa 2 é máis respectuosa 

medioambientalmente tanto no consumo do solo, ubicación e nos recursos, xa que ten unha 

superficie que entendemos suficiente para o horizonte de desenvolvemento económico e 

industrial esperado e localízase nun espazo con máis propicio para urbanizar polos motivos 

expostos. 

 

- Identificar, manter e mellorar o modelo de asentamento rural: 

A alternativa 1 e 2 respectan este obxectivo xa que recoñecen e manteñen as funcións do medio 

rural e os seus asentamentos.  Para elo evítase a dispersión existente no concello, se actúa 

delimitando os asentamentos espontáneos sen propoñerse novos desenvolvementos. 

 

- Establecer as medidas necesarias para rematar e mellorar a trama urbana existente, a 

estrutura viaria e as infraestruturas de servizo público: 

O PXOM vixente establece un modelo urbanístico “descentralizado e disperso”. As alternativas 1 

e 2 cumpren o obxectivo de consolidar a trama urbana, xa que buscan rematar a indefinición 

dándolle uso aos espazos baleiros presentes nos núcleos principais e determinando así unha 

estrutura urbana sólida consolidando de forma racional a estrutura viaria e as súas conexións 

tanto coa periferia rural como co  resto da comarca. Se ben, a Alternativa 2 e mellor dende o 

obxectivo de que o fai afectando a menor superficie de solo. 
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MATRIZ DE AVALIACIÓN RESPECTO SÚA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS 
ALTERNATIVAS DO PXOM DE NOIA 

 

Analízanse de seguido brevemente as diferentes alternativas, dunha maneira gráfica 

utilizaremos unha metodoloxía para avaliar as alternativas posibles para o Plan, basearase na 

consecución dun único valor resultado para cada unha delas, a través dunha valoración semi-

cualitativa do grado de Integración dos criterios de sustentabilidade para cada unha das 

variables establecidas no documento de referencia de Noia. 

 

O resultado será un valor único que represente como se tiveron en conta as variables de 

sustentabilidade en cada unha das alternativas, e que ademais permita realizar unha elección 

final. 

 

O valor global para a elección da alternativa virá dado pola seguinte expresión: 

 

 
 

Unha cuestión a ter en conta para a análise das alternativas son as carencias de información en 

relación a aspectos ambientais que obriga moitas veces a partir de hipóteses, extrapolacións ou 

do coñecemento e experiencia dos técnicos tanto do equipo como dos consultados nas materias 

obxecto da análise e valoración. 

 

O resultado da avaliación recóllese na táboa seguinte: 

�

�

 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial TOMO VI.- INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 
 

 
 

  

 
 

 

 

59



CONCLUSIÓN 

Para formular un planeamento que cumpra cos obxectivos marcados e que manteña o equilibrio 

entre os usos residencial, industrial e terciario e que estea baseado en perspectivas realistas 

respecto ao crecemento e desenvolvemento de cada un deles no marco socioeconómico do 

Concello de Noia, e que ademais solucione problemas de dispersión e de indefinición dos 

asentamentos considérase a alternativa 2 como a mellor das expostas xa que na avaliación das 

variables nas que interveñen as alternativas alcanzou un valor maior á alternativa 1.  

 

Isto débese a que a alternativa 2 establece mellores medidas de protección do paisaxe e a 

natureza pola menor ocupación do solo na realización dos obxectivos, boas comunicacións para 

a instalación do novo parque empresarial e a mellora do desenvolvemento de actividades 

comerciais axustadas as necesidades do concello. Tamén compre ben o obxectivo de mellorar a 

calidade de vida dos habitantes xa que facilita a mobilidade. 

 

Dende o punto de vista da sostibilidade ambiental e paisaxística, entendemos que esta é a 

alternativa válida como punto de partida do planeamento e polo tanto a ALTERNATIVA 
ELEXIDA É A Nº 2. 

 

EFECTOS PREVISIBLES DO PLANEAMENTO 

O desenvolvemento do PXOM leva consigo unha serie de efectos, tanto positivos como 

negativos, sobre o territorio e sobre o medio ambiente. 

 

No PXOM que estamos redactando, entendemos que predominan os efectos positivos, xa que 

búscase  un equilibrio entre as potencialidades do territorio, as necesidades da poboación e a 

conservación dos recursos e do medio natural do Concello de Noia. 

 

O principal dos efectos é a ocupación de solo, que implica cambios nas característica naturais 

destes, coma pode ser a perda de vexetación,  hábitats,  impermeabilización do solo, etc.  

 

Outros efectos veñen  derivados da clasificación. A segregación, a  diversidade  nos  usos  das  

diferentes  zonas, as  intensidades, as condicións de deseño espacial, o planeamento de 

desenvolvemento, a integración paisaxística, etc. farán que as accións do planeamento teñan 

máis ou menos impactos co medio.  

 

Economicamente prodúcese un efecto positivo para o concello de Noia pois o desenrolo do Plan 

Xeral implica creación de postos de traballo tanto no sector servizos como no industrial pola 

reserva de solo para o uso industrial e terciario. Ademais potenciase o recurso turístico do 

concello ata agora pouco reforzado. 

 

Outros dos efectos producidos pola ocupación do solo teñen que ver co maior consumo de 
recursos, auga, solo, enerxía, residuos.. Por elo tomarase unha serie de medidas sobre os 

ámbitos de transformación, establecendo sistemas de aforro de auga e consumo enerxético, 

previndo espazos para recollida de lixo, puntos limpos, mellora do saneamento etc,. 

 

A mobilidade mellora coa execución de viarios peonís e a ampliación e melloras de servizos, 

espazos verdes, equipamentos, dotacións, infraestruturas viarias e sendas  peonís que fan que a 

necesidade de transporte para recorrer a certos servizos sexa menor, promovendo desta forma 

unha mobilidade sostible no Concello. 

 

O sistema de espazos libres do concello reforzaranse en case tódalas parroquias do concello, 

e conseguindo cumprir coas exixencias do art.47 da LOUGA. Os efectos desta acción é positiva 

xa que créanse zonas de goce para os habitantes mellorando a súa calidade de vida e tamén o 

posible impacto na paisaxe. 

A integración de criterios ambientais e de sostibilidade nas distintas fases de planificación 

permiten evitar impactos negativos antes de que estes se produzan mediante a coherente 

aplicación de medidas preventivas/correctoras. 

 

EFECTOS PREVISIBLES DO PLANEAMENTO SOBRE A LEXISLACIÓN SECTORIAL 

O PXOM ten un efecto positivo no que se refire o seu impacto xa que as determinacións e 

normativa serán sometidas á lexislación urbanística e sectorial vixente. 

Os sistemas de equipamentos e sistemas de espazos libres que se propoñen coas  reservas de 

solo necesarias cumprirán cos estándares de equipamentos establecidos legalmente. 
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Para a proposta de PXOM de Noia tívose en conta as directrices que sobre o concello establece 

as D.O.T (Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia), respectando as zonas que 

marca como de especial protección, pero si se actúa nalgunha mellora ambiental e paisaxística, 

en todo caso farase coas correspondentes cautelas. 

 

Tamén tivéronse en conta as directrices que sobre o concello de Noia establece o Plan de 
Ordenación o Litoral (P.O.L). 
O concello de Noia ten catalogado o LIC Esteiro do Tambre, espazo natural protexido e 

incluído na Rede Natura 2000, respectado estritamente polo P.X.O.M. ademais doutros espazos 

de interese natural, ambiental, ecolóxico e paisaxístico do concello. 

 

5. IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS SOBRE O 
MEDIO: SOSTIBILIDADE DOS RECURSOS NATURAIS NOS ÁMBITOS 
PROPOSTOS NO P.X.O.M. DO CONCELLO DE NOIA 
 

  5.1. EFECTOS SOBRE O MEDIO 
  5.1.1. SOSTIBILIDADE DOS RECURSOS 

� CONSUMO DE SOLO PROPOSTO NO P.X.O.M. DE NOIA 

A proposta de ordenación parte do estudo dunha realidade territorial e socioeconómica, 

chegando á conclusión da existencia dun certo desequilibrio entre as potencialidades do 

territorio e as necesidades da poboación. 

 

Mediante un conxunto de determinacións instrumentalizadas pola técnica do planeamento 

defínese o modelo territorial proposto para o territorio de Noia, o cal pódese explicar nos 

seguintes puntos: 

 

� O Plan recoñece a existencia de núcleos de carácter histórico-tradicional e núcleos 

complexos, estes últimos aglutinando nunha mesma delimitación áreas de asentamento 

histórico-tradicional con outras áreas de asentamento contemporáneo que non responden á 

definición prevista na Lei 9/2002 para núcleo histórico e, polo tanto, son considerados núcleo 

común.  

Con isto preténdese expresar que tódolos núcleos comúns identificados como tais polo 

presente Plan son o resultado dun crecemento ou expansión con baseamento ou orixe nun 

asentamento de carácter historico-tradicional. 

� O réxime de solo rústico en Noia nas diferentes modalidades de protección, e que o Plan 

recoñece son: 

-  O valor do solo en termos de produción, identificando e diferenciando o monte e as terras 

de cultivo.  

- As áreas do solo de valor ambiental e natural, como son os ecosistemas fluviais. 

Recordemos, ademais, que o termo municipal se ve afectado polo LIC Esteiro de Tambre, 

o que implica a consideración de solo rústico de protección de espazo natural. 

- A necesidade de inventariar, identificar e protexer o extenso e importante patrimonio 

histórico e cultural presente en Noia. 

CLASE DE SOLO EXTENSIÓN (Ha)

URBANO 
CONSOLIDADO 99,39 

NON CONSOLIDADO 37,93 

NÚCLEO RURAL 
HISTÓRICO  165,76 

COMÚN 127,64 

URBANIZABLE DELIMITADO 
RESIDENCIAL - TERCIARIO 10,45 

INDUSTRIAL 14,78 

URBANIZABLE NO DELIMITADO 10,92 

RÚSTICO 

PROTECCIÓN ORDINARIA 12,68 

PROTECCIÓN AGROPECUARIA 496,54 

PROTECCIÓN DE AUGAS 493,46 

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO 20,57 

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS 242,33 

PROTECCIÓN FORESTAL 1.507,26 

PROTECCIÓN DA COSTA 191,07 

PROTECCIÓN DE ESPAZO NATURAL 902,04 

PROTECCIÓN DA PAISAXE 603,45 
 

TABOA RESUMO DA CLASIFICACIÓN DO SOLO (Memoria Xustificativa PXOM Noia) 
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� O sistema de infraestruturas e dotacións do Concello de Noia debe ser ampliado e 

reforzado mediante: 

� SXV-01. Novo vial A Barquiña-Orro. 

� SXV-02. Novo vial A Barquiña-Barro. 

� SXV-03. Vial de conexión entre as estradas AC-311 e AC-308. 

� SXV-04. Nova ponte sobre o Río Traba 

� SXV-05. Área de acceso e aparcamento en Bergondo. 

� SXV-06. Mellora na intersección no cruce da Barquiña  

� SXV-07. Mellora de intersección no cruce de Barro. 

� SXV-08. Anel de Outonil 

� SXV-09. Ampliación estación de autobuses 

� SXV-10. Prolongaciónda rúa Xosé da Ponte 

� SLV-11 Novo acceso a Curral de Orro 

� SLV-12. Novo acceso a Vilar (Boa) 

� SXV-13. Variante da Igrexa (Argalo) 

 

� Creación de novas áreas de actividade ou reforma das existentes: 

Xorde a oportunidade de promocionar no concello de Noia usos que actualmente teñen 

escasa representación como os relacionados co turismo, o medio ambiente, etc. 

- No medio urbano o Plan permitirá o reforzo do sector industrial mediante a 

implantación de reserva de solo para este. 

- Sector mixto Residencial-Terciario no bordo urbano de Barro, no lugar de Vista 

Fermosa, coa intención de resolver o acabado urbano nunha situación de bordo e 

contacto co solo rústico inadecuada.   

- Secto Residencial –Terciario en Outonil. 

 

 

 

 

 

 

� Sistema de Equipamentos Públicos: 

Boa 
SLEdp-03-01(Pb)  PISTA POLIDEPORTIVA 2.995 m2 

Roo 
SLEdp-06-03 (Pb)  INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 7.013  m2 

SLEsc/dp-06-04 (Pb)  AMPLIACIÓN DO LOCAL SOCIAL 828 m2 

SLEsc/dp-06-05 (Pb)  LOCAL SOCIAL "A CARPINTERÍA" 1.075 m2 

Argalo
SXEsa-01-02 (Pb)  AMPLIACIÓN DO CEMITERIO MUNICIPAL 6.756 m2 

Barro
SLEsc-02-09 (Pb) SOCIO-CULTURAL SANTA CRISTINA 2.860 m2 

SXEal/ad-02-01 (Pb)  INTENDENCIA MUNICIPAL AR_Sector I 7.846 m2 

SXEed-02-03 (Pb)  ESCOLA INFANTIL 2.679 m2 

SXEdp-02-03 (Pb)  CIDADE DEPORTIVA AR-Sector-M1 15.002 m2 

SXEsc-02-07 (Pb)  MUSEO DO MAR 608 m2 

SXEsc-02-08 (Pb)  SOCIO-CUTURAL MULTIUSOS AR-D3.3 12.004 m2 

Noia
SXEad/sc-04-07(Pb)  ADMINISTRATIVO/SOCIO-CULTURAL (AR-D4.4) 896 m2 

SXEdp-04-05(Pb)  AMPLIACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL(AR-D3.8) 2.269 m2 

SXEsa-04-01(Pb)  CENTRO DE SAÚDE (AR-D4.6)  2.101 m2 

SXEsc-04-06(Pb)  CASA DA CULTURA 634 m2 

SXEsc-04-07(Pb)  CASA DO LIBRO (AR-D2.2) 560 m2 

Obre
SXEsc-05-02(Pb)  CENTRO CULTURAL FÁBRICA A CHAINZA 2.910 m2 
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� Sistema Xeral de Espazos Libres Públicos: 

CÓDIGO� NOME� SITUACIÓN� m²��

SXEL��01�05(Pb)� AMPLIACIÓN�DA�ÁREA�RECREATIVA�"COVA�DA�MOURA"� O�PÁRAMO� 24.701�

SXEL��02�10(Pb)� PARQUE�DE�A�RASA� A�RASA�DE�ABAIXO� 24.970�

SXEL��02�11(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.13� BARRO� 1.059�

SXEL��02�12(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.5� ABRUÑEIRAS� 13.606�

SXEL��02�13(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�MUSEO�DO�
MAR)� ABRUÑEIRAS� 1.873�

SXEL��02�14(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.11� ABRUÑEIRAS� 4.487�

SXEL��02�15(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.10� ABRUÑEIRAS� 7.565�

SXEL��02�16(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.9�(I)� O�CRUCEIRO�DE�BARRO� 2.568�

SXEL��02�17(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.9�(II)� O�CRUCEIRO�DE�BARRO� 4.107�

SXEL��02�20(Pb)� ESPAZO�LIBRE�SECTOR�M1� VISTA�FERMOSA� 3.467�

SXEL��02�21(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.4� ABRUÑEIRAS� 8.198�

SXEL��02�22(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.12� ABRUÑEIRAS� 10.225�

SXEL��02�23(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.7� BARRO� 1.184�

SXEL��03�02(Pb)� ESPAZO�LIBRE�PRAIA�DE�BOA�GRANDE� A�CARREIRA� 14.772�

SXEL��04�24(Pb)� ESPAZO�LIBRE�A�CHAÍNZA.�CAMPO�DAS�RODAS� CAMPO�DAS�RODAS� 3.986�

SXEL��04�26(Pb)� PARQUE�LITORAL�“COSTA�DE�ABRUÑEIRAS”�AR�D3.8� ALDEA�DE�ARRIBA� 4.881�

SXEL��04�27(Pb)� PARQUE�URBANO�DA�AR�D2.3� CALVARIO� 3.297�

SXEL��04�28(Pb)� PARQUE�DE�SAN�BERNARDO�(AR�D1.5)� NOIA� 4.697�

SXEL��04�29(Pb)� ÁREA�RECREATIVA�MONTE�DO�BOLO�(AR�D4.1)� MONTE�DO�BOLO� 1.322�

SXEL��04�30(Pb)� ÁREA�RECREATIVA�MONTE�DO�BOLO�� MONTE�DO�BOLO� 2.473�

SXEL��04�31(Pb)� PARQUE�URBANO�AR�D4.2� SAN�LÁZARO� 9.638�

SXEL��04�32(Pb)� PARQUE�FLUVIAL�DO�TRABA� A�PEDRACHÁN� 15.329�

SXEL��05�02(Pb)� PARQUE�LITORAL�DE�OBRE� OBRE� 43.098�

SXEL��05�03(Pb)� PARQUE�RÍO�VILABOA�(AR�D5.2)� BERGONDO� 3.061�

SXEL��06�06(Pb)� AMPLIACIÓN�DA�ÁREA�RECREATIVA�(I)� A�PONTE�NAFONSO� 977�

SXEL��06�07(Pb)� ÁREA�RECREATIVA�(II)� A�PONTE�NAFONSO� 2.893�

� Sistema Local de Espazos Libres Públicos: 

CÓDIGO� NOME� SITUACIÓN� m²��

SLEL�01�06(Pb)� ESPAZO�LIBRE� A�PONTE�DE�SAN�FRANCISCO� 1.427�

SLEL�02�18(Pb)� PARQUE�PUNTA�BARQUIÑA�(I)� PUNTA�BARQUIÑA� 1.586�

SLEL�02�19(Pb)� PARQUE�PUNTA�BARQUIÑA�(II)� PUNTA�BARQUIÑA� 3372�

SLEL�02�24(Pb)� ZONA�VERDE�EN�DEVESA�DO�MARQUÉS� DEVESA�DO�MARQUÉS� 1.679�

SLEL�03�01(Pb)� ESPAZO�LIBRE� BOA/O�SINO� 3.387�

SLEL�04�25(Pb)� AMPLIACIÓN�DO�PARQUE�INFANTIL� R.�IRMÁNS�LABARTA� 1.152�

SLEL�06�08(Pb)� ESPAZO�LIBRE� A�PONTE�NAFONSO� 1.503�

SLEL�06�09(Pb)� PRAZA� A�PONTE�NAFONSO� 1.156�

SLEL�06�10(Pb)� ESPAZO�LIBRE� SAN�PAIO� 1.471�

SLEL�06�12(Pb)� PARQUE�DO�MUÍÑO� PASTORIZA� 403�

SLEL�06�13(Pb)� PRAZA� NIMO� 743�

XUSTIFICACIÓN DA CAPACIDADE DAS REDES DE INFRAESTRUTURA: 
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NO CONCELLO DE NOIA 

- 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).  
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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, podendo 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. 

 

Estimación da demanda de auga do concello de  Noia 

Para xustificala capacidade de rede de abastecemento de auga considérase: 

- A infraestrutura existente e as previstas no Plan. 

- A capacidade edificatoria prevista polo Plan e os novos usos previstos, mediante o cales se 

farán as hipóteses da demanda. 

- Considérase a infraestrutura pública e municipal, cos elementos e datos sobre consumos e 

captacións recoñecidos pola administración de augas. 

 

Adóptanse os seguintes criterios de cálculo: 

 

Dotación de auga no medio rural...............200 l/hab x día 

Dotación de auga para novas vivendas .....200 l/hab x día 

Dotación uso industrial...............................4.000 m3/Ha año 

Número habitantes- novas vivendas............ 3 hab.- viv. 

 

CAPACIDADE�RESIDENCIAL�DE�NOIA:�

A�capacidade�residencial�proposta�no�Plan�ascende�a�9.403�vivendas,�das�cales�7.941�son�vivendas�xa�existentes�
consonte�a�seguinte�distribución:�

 VIVENDAS EXISTENTES

SOLO URBANO CONSOLIDADO 5.333 

NÚCLEO RURAL HISTÓRICO 1.934 

NÚCLEO RURAL COMÚN 674 

 7.941 

�

�

Estímase�que�o�Plan�permitiría�a�construción�de�1.462�novas�vivendas.��

�

Estimación da demanda de auga
- Demanda actual 

(14.876 habitantes)        2.975.200 l/día 

          (34,43 l/s) 

- Demanda segundo a capacidade de edificación 

 (1.462 viv. –4.095 hab.)    819.000 l/día 

(9,48 l/s) 

 

Total         3.794.200 l/día 
(43,91 l/s) 

- Demanda prevista no solo industrial 

S-UBLE-DI (14,78 Ha)      59.120 m3/ano 

       (1,9 l/s) 

Demanda total estimada:      45,81 l/s 
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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. 

 

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. 

 

Estimación da demanda de saneamento: 
- A Demanda actual 

(14.876 habitantes)        2.975.200 l/día 

          (34,43 l/s) 

- Demanda segundo a capacidade de edificación 

 (1.462 viv. – 4.095 hab.)    819.000 l/día 

(9,48 l/s) 

 

Total         3.794.200 l/día 
(43,91 l/s) 

- Demanda prevista no solo industrial 

S-UBLE-DI (14,78 Ha)      59.120 m3/ano 

       (1,9 l/s) 

Demanda total estimada:      45,81 l/s 
 

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

municipal, solucionando os problemas técnicos detectados na captación no Río San Xusto, 

aumentando a capacidade de almacenaxe e de tratamento e modernizando tramos deficitarios 

das arterias.  

 

- Mellorando a rede de recollida de augas residuais, continuando co proceso xa iniciado de 

escisión das redes de fecais e de pluviais para acadar un funcionamento mais eficiente da 

E.D.A.R. e rematando e modernizando a rede de colectores principais.  

 

.�
ENERXÍA: INFRAESTRUTURA DE ELECTRICIDADE E ALUMEADO PÚBLICO 
En relación ao subministro de electricidade, forman parte da estrutura básica territorial as 

instalacións de produción e transformación de enerxía eléctrica da Central do Tambre, as liñas 

de alta tensión de evacuación e as liñas de subministro en media tensión (15kV) que parte da 

citada Central e dan cobertura á totalidade do concello. 

 

Co obxectivo de minimizar os recursos non renovables no ámbito de uso Industrial proposto 

recoméndase como medida preventiva, a análise da posibilidade económica e técnica de 

instalacións solares e fotovoltaicas co fin de aproveitar ao máximo a enerxía solar, cuxa 

utilización está regrada polo recente C.T.E (Código Técnico da Edificación), RD 314/2006. 

ANÁLISE DAS NECESIDADES DE MOBILIDADE 
Mellorar a mobilidade require a aplicación dunha serie de medidas conxuntas que faciliten os 

desprazamentos, reduzan o tempo empregado e diminúan o impacto ambiental ocasionado, é 

dicir, que sirvan para aumentar a calidade de vida dos cidadáns. 
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A mobilidade co PXOM mellora coa execución de viarios peonís que comunican os núcleos 

rurais periféricos coa Vila de Noia e a ampliación e melloras de servizos, equipamentos, 

dotacións, infraestruturas viarias e sendas peonís que fan que a necesidade de transporte para 

recorrer a certos servizos sexa menor, promovendo desta forma unha mobilidade sostible no 

Concello. 

O Transporte Público 
Na comarca o sector costeiro é o mellor comunicado polo transporte público, cosa lóxica se 

temos en conta que é onde concéntrase a meirande parte da poboación. No interior, e segundo 

diminúen os umbrais de poboación, diminúen tamén as liñas e as frecuencias, polo que o 

transporte público perde boa parte da súa funcionalidade, obrigando, moitas veces, á 

poboación a utilizar medios privados de transporte. 
 
Na actualidade, deféndese o 

transporte público do municipio a 

través dunha rede de autobuses a 

cargo da empresa Monbus, que enlaza 

Santiago con Noia e Muros. 

 

 

 

A mobilidade peonil 
Hoxe  en  día é  necesario,  debido  ao excesivo  uso  que  se  fai  dos  automóbiles  particulares,  

incluso en percorridos  curtos  que  contribúen  de  forma  moi  importante  á  contaminación  e  

deterioro  do  medio ambiente,  estudar  de  novo  a  posibilidade  de  que  determinados  

traxectos  poidan  ser  realizados  polos peóns ou por ciclistas, podendo acceder de forma 

sinxela tanto ás zonas residenciais como ás de ocio, dotacións  ou  áreas  de  traballo,  de  

forma  que  se  reduza  a  dependencia  dos  vehículos  privados  como forma complementaria, 

xunto co transporte público, de contribuír a un desenvolvemento sostible. 

Tanto a rede de estradas provinciais, como a de estradas municipais atópanse en xeral nun bo 

estado. 

 

Co desenvolvemento do plan e as accións previstas mellorarase a mobilidade peonil urbana, xa 

que definirán unha sucesión de espazos relacionados. 

5.1.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

Entre os potenciais do concello de Noia destacan a súa paisaxe, os seus valores naturais e o 

patrimonio cultural, os cales serven de base para o desenvolvemento dun turismo de calidade, 

cada vez con maior demanda, no que ademais de servizos e ofertas de calidade debe primar o 

desenvolvemento sostible. 

 

5.2. INDICADORES DE PLANEAMENTO 
Os indicadores deberán funcionar como ferramentas de medición da evolución do Plan, tendo 

en conta os desenvolvementos limítrofes e o seu encadre dentro do Concello de Noia, cara ó 

cumprimento dos obxectivos xerais da proposta de planeamento e os específicos para cada 

variable de sostibilidade. 

 

Os indicadores deben cumprir cunha serie de características básicas: 

� Deben estar relacionados cos obxectivos de xeito que presenten a evolución da aplicación do 

planeamento cara ás intencións declaradas. 
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� Deben ser facilmente medibles e posibles de analizar en series temporais. Tamén deben 

permitir comparar o ámbito do Plan co concello. 

 

� Deben reflectir a evolución temporal, de xeito que podan analizarse para previr ou corrixir 

tendencias negativas. 

 

� O seu número debe ser reducido, co obxectivo de ser facilmente comprensibles por tódolos 

axentes implicados. 

 

� Deben estar dispoñibles facilmente e non requirir de múltiples fontes de información para a 

súa obtención. 

 

O sistema de indicadores permitirá avaliar a sostibilidade do planeamento mediante o 

seguimento da evolución do Plan cara o cumprimento dos obxectivos xerais propostos para o 

desenvolvemento do Plan e do Concello de Noia, así como os obxectivos específicos 

establecidos para cada unha das variables de sostibilidade: paisaxe, conservación da natureza, 

patrimonio, sociedade, economía, medio urbano, medio rural e medio industrial, mobilidade, 

enerxía, atmosfera, ciclo hídrico, ciclos de materiais, solo e edificacións. 

 

Seguindo os argumentos anteriores, para o Concello de Noia proponse uns Indicadores de 

Planeamento, os cales detállanse na Memoria Xustificativa do Plan. 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS OU POTENCIADORAS
6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Como MEDIDAS PREVENTIVAS XERAIS para os posibles desenrolos residenciais: 

� Para unha adecuada xestión da terra vexetal sobrante, os Proxectos de urbanización 

contemplarán que en calquera movemento de terras que se leve a cabo, retirarase 

previamente a terra vexetal nun espesor aproximado de 30 cm. amontoarase ata unha 

altura non superior a 1,5 m. Esta terra vexetal regarase periodicamente e manterase 

nas súas condicións iniciais ata o reaproveitamento nas zonas axardinadas. 

 

� Nos novos axardinamentos, baixo ningún concepto empregaranse especies alóctonas 

de carácter invasor como: mimosa (Acacia dealbata), herba da pampa (Cortaderia

selloana), lila de verán (Buddleja davidii), senecio (Senecio mikanioides), tritonia 

(Croscosmia x croccosmiiflora) ou capuchina (Tropaeolum majus). 

� Intentarase incluír especies frondosas adaptadas o clima de Galicia e de Noia en 

particular 

� Os Proxectos de Urbanización incorporarán un apartado de xardinería con Memoria, 

Planos, Prego e Orzamento, onde aparezan detalladamente todas as obras 

contempladas no ámbito da xardinería. Sempre que sexa posible, presentarase un 

plano onde se reflicta a situación actual do arboledo nos solos urbanizables. 

� Sempre que sexa posible, a planificación dos solos urbanizables contemplará a 

colocación de arboledo lineal nas rúas, adecuado ás condicións climáticas e edáficas 

do lugar no que se vaian a plantar (biotopo). 

� Nas zonas urbanas que se localicen nas inmediacións de redes viarias de elevada 

densidade, destinaranse zonas para a creación de barreiras vexetais sempre que sexa 

posible, ou en calquera caso, para a colocación de pantallas antirruido. 

� Sempre que sexa posible, a planificación dos solos urbanizables estudará, nos 

documentos previos ao proxecto, a posible conservación das especies arbóreas que se 

localicen dentro dos ámbitos, xustificando a eliminación no caso de que esta sexa 

necesaria. 

� Sempre que sexa posible, as novas vías de comunicación contemplarán que as obras 

de drenaxe adecúense de modo que faciliten o paso da fauna de pequeno e mediano 

tamaño. 

� No desenrolo urbanístico de obras no concello de Noia cuxos respectivos proxectos 

sexan obxecto dun Estudo de Impacto Ambiental, recoméndase a presenza dun 

técnico competente en materia ambiental que supervise o correcto desenrolo das obras 

(Dirección Ambiental da obras de execución mediante a redacción dun Plan de 

Vixilancia Ambiental). 
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6.2. MEDIDAS CORRECTORAS 
A prevención e corrección de impactos non desexables debe ser controlada para confirmar se 

os niveis de alteración da calidade ambiental. 

 

Por outra banda, a aparición nuns casos, e a magnitude noutros, de determinadas alteracións 

negativas, está ligada ao grao de cumprimento dalgunhas das medidas preventivas ou 

correctoras propostas. De aí a necesidade de controlar o seu cumprimento. 

 

Os obxectivos das Medidas Correctoras propostas son os seguintes: 

� Comprobar as valoracións dos impactos previstos e introducir novas medidas 

correctoras, no caso que fose necesario. 

� Detectar impactos non previstos e introducir novas medidas correctoras si fose 

necesario. 

� Garantir que se cumpran as especificacións do proxecto en canto as medidas 

preventivas e correctoras. 

� Determinar o cumprimento e eficacia das medidas preventivas e correctoras xa 

definidas. 

FASE DE CONSTRUCIÓN 
Antes de comezar a obra, a Dirección de Obra, ou o responsable da Vixilancia Ambiental 

(Dirección Ambiental), ou ambos de común acordo, establecerán as localizacións axeitadas das 

pistas de acceso, dos lugares de vertido, almacenamento de materiais e parque de maquinaria. 

 

Comprobarase, ademais, a inclusión no Plan de Obra das medidas oportunas para evitar as 

molestias e riscos que a obra entraña para os habitantes da zona, determinando a organización, 

xestión e desenvolvemento da obra, especialmente naqueles puntos máis críticos (núcleos 

poboacionais da corda superior, límite da urbanización...) co obxectivo de compatibilizar a 

viabilidade das tarefas da construción coa seguridade e confort das persoas. 

 

Realizarase a comprobación destas operacións previamente á Acta de Replanteo da Obra. 

 

Unha vez comezada a obra, a Dirección de Obra, ou o responsable da Vixilancia Ambiental, ou 

ambos de común acordo, manterán unha Vixilancia estrita do cumprimento das medidas 

preventivas propostas. 

 

Con carácter xeral respecto as obras de urbanización, estarase en vixilancia activa en: 

 

� As vías de acceso á obra deben coincidir coa traza da infraestrutura prevista ou con 

outras vías existentes, sempre que sexa posible. Se non é, deberán abrirse novas vías 

con coidado, minimizando a eliminación de vexetación e a ocupación de solo. 

� Deberá manterse o control da procedencia dos materiais, evitando canteiras nas áreas 

de mellor conservación da vexetación natural ou en lugares moi visibles ou próximos a 

núcleos de poboación. 

� Deberán vixiarse os vertidos e escorrentías os leitos hidráulicos  co obxecto de non 

contaminalos ou colmalos, comprobándose o funcionamento das balsas de 

decantación previstas.

� O rego dos camiños de obra, especialmente en días de vento, para evitar a produción e 

o transporte de partículas de po. 

� Extraer e conservar axeitadamente o solo vexetal, tal e como se indica nas medidas 

correctoras. 

� Control da legalidade dos préstamos. 

� Evitar vertidos voluntarios ou accidentais de aceites, formigón e calquera outro produto 

que poda ser contaminante ou alterar o solo ou a auga. 

� Deberase comprobar que as operacións de re-vexetación se efectúan correctamente, e 

manterase un control de calidade dos materiais utilizados: abonos, sementes, árbores, 

etc. Así mesmo, recoméndase a utilización de especies frondosas autóctonas, xa 

sexan arbóreas ou arbustivas, nos traballos de re-vexetación das diferentes zonas. 

Evitarase que a colocación da sinalización degrade partes da obra o do seu entorno. En 

especial, vixiarase que non invadan espazos xa re-vexetados.
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FASE DE FUNCIONAMENTO 

Os impactos principais que se terán en conta durante a fase de funcionamento ou utilización 

das obras do Proxecto, son en especial as relacionadas coa circulación dos vehículos, tales 

como o ruído e a contaminación do aire.  

 

Control do ruído 

O nivel de ruído nos desenvolvementos do  Solo Industrial, e máis concretamente nos núcleos 

urbanos próximos a el entendemos virá condicionado pola intensidade e composición do 

tráfico que circule.  

 

Será necesario comprobar eses niveis periodicamente en días de tráfico normal, para obter os 

datos dun día medio. Por outra parte, conviría efectuar medicións diferentes en días de choiva 

e secos, para detectar se se producen niveis de ruído diferentes. Será necesario a instalación 

dunha rede de sonómetros nas zonas máis sensibles, mentres dure a execución das obras.  

A súa medición realizarase xa na trama urbana máis próxima aos ámbitos.  
    1º e 2º ano                      Anos sucesivos 
    cada seis meses             anualmente 
    choiva/seco      choiva/seco
Os niveis medidos nas fachadas das edificacións afectadas non deberán superar un Leq(diurno) = 
65 dB(A). 
 
Contaminación do aire 

Sería recomendable a colocación dalgunha estación de medición na zona próxima á as 

estradas como foco principal de emisión de ruídos e gases, de xeito que se controlasen con 

regularidade os niveis alcanzados de contaminación do aire. 

 

En calquera caso, realizarase a seguinte campaña de medidas que permita comprobar as 

previsións realizadas: 

- Medición de índices de contaminación do aire cada seis meses. 

 

Isto permitirá realizar o seguimento da evolución dos niveis de contaminación en inverno e 

verán, en condicións climatolóxicas e de tráfico diferentes. 

 

Deberán preverse, segundo a dispoñibilidade da administración competente, campañas 

esporádicas de seguimento da evolución dos índices de contaminación do aire cando se 

produzan circunstancias climatolóxicas que permitan prever concentracións superiores ás 

normais, como son períodos longos sen precipitacións, inversións térmicas na atmosfera, falta 

de movemento das capas de aire, etc. 

 

Control dos Vertidos á Rede de Saneamento. 

Analizaranse os vertidos que dende a EDAR realízanse ao Río. 

Tomarase unha mostra integral representativa de funcionamento en 24 horas e sobre ela 

determinarase os parámetros que establece a lexislación vixente. 

Os niveis máximos indicativos son os que constan no cadro seguinte: 
 

 
Entendemos tamén importante, e así o recomendamos, que na constitución da Asociación de 

Empresarios Usuarios do Polígono consten as obrigacións comúns de colectar os residuos 

industriais ou comerciais en lugar e xeito adecuados. En concreto, deberanse estudar as 

condicións coas que están xa en funcionamento os Polígonos Industriais Ecolóxicos (P.I.E.), 

baseados en: 

- Utilización de materiais ecolóxicos. 

- Redución de refugallos. 

- Prevención da polución. 
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7. PROPOSTA DE PLAN DE SEGUEMENTO: INDICADORES DO 
SEGUIMENTO E CONTROL 
O Plan de seguimento da sostibilidade conta cun sistema de indicadores da evolución das 

distintas variables no Concello de Noia, estes Indicadores de Seguimento e Control serven como 

parámetros de referencia para o propio planeamento e como avaliación do cumprimento real do 

planificado. 

Relaciónanse a continuación os indicadores elixidos para cada unha das variables, así como os 

seus criterios de medición e a evolución esperada de cada un deles ao longo das sucesivas 

medicións a partir da aprobación definitiva do Plan. 
 

PAISAXE
Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe 
Descrición: Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público 

Unidade de medida: Número de puntos acondicionados 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
 

NATUREZA 
Espazos e áreas protexidas 
Descrición:Superficie (ha) de espazos e áreas recollidos nalgunha das categorías da Lei 9/2001 

de Conservación da Natureza de Galicia e da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio 

natural e da biodiversidade así como os recollidos nos instrumentos de ordenación do territorio 

con incidencia no planeamento municipal. 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Consellería do medio rural 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Roteiros verdes 
Descrición: Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais 

Unidade de medida: Km 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Lonxitude total de roteiros verdes 

Actualización: Anual  

PATRIMONIO
Adecuación para uso público dos bens patrimoniais 
Descrición: Existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben 

patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Catálogo de bens patrimoniais do Plan 

Método de cálculo: Número de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, 

turística, etc. 

Actualización: Revisión ou vixencia do Plan 

SOCIEDADE
Evolución da poboación 
Descrición: Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo 

Unidade de medida: Número total de habitantes 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Taxa total de emprego 
Descrición: 

A taxa de emprego defínese como a proporción de persoas ocupadas dentro do grupo de 

poboación con idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A súa evolución positiva 

asóciase con maiores niveis de cohesión social e calidade de vida 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: Nº persoas ocupadas / nº persoas en idade activa 

Actualización: Anual 

Crecemento vexetativo 
Descrición: Permite medir o crecemento ou a regresión en termos de poboación 

Unidade de medida: Habitantes 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: Nacementos-defuncións 

Actualización: Anual 
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Acceso á sociedade da información 
Descrición: Porcentaxe de vivendas con conexión de banda ancha (ADSL, RDSI, Rede de cable) 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: Nº de vivendas con acceso a banda ancha / nº total de vivendas 

Actualización: Anual 

Superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao número de habitantes 
Descrición: Permite avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio ao aire libre 

Unidade de medida: m2/hab. 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: m2 zonas verdes/nº habitantes censados 

Actualización: Revisión do Plan 

 

ECONOMIA
Déficit público adaptado á administración local 
Descrición: Déficit público municipal ocasionado polos gastos correntes derivados do 

planeamento no tocante ao mantemento de infraestruturas (abastecemento, saneamento, etc.). 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Contabilidade municipal 

Método de cálculo: Manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás 

Corporacións Locais 

MEDIO URBANO 
Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 
Definición: Informa sobre o número de dotacionais totais (existentes e proxectados) no 

planeamento en relación ao número de habitantes 

Unidade de medida: Número de habitantes por tipo de equipamento 

Fonte de datos: Equipamentos definidos polo Plan 

Método de cálculo: 

Nº de habitantes totais / nº de instalacións dun determinado tipo de equipamento (sociocultural, 

sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de equipamentos 

Actualización: Revisión ou modificación do PXOM 

 

Accesibilidade a servizos públicos (distancia) 
Definición: Informa sobre a distancia de desprazamento para acceder aos equipamentos 

contemplados no Plan 

Unidade de medida: M 

Fonte de datos: Equipamentos definidos polo Plan 

Método de cálculo: Distancia media entre instalacións dun determinado tipo de equipamento 

(sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de equipamentos 

Actualización: Revisión ou modificación do PXOM 

MEDIO RURAL 
Superficie agraria útil (SAU) 
Descrición: Indicador da vocación agrogandeira do Concello en termos de superficie territorial 

Unidade de medida: Ha 

Fonte de datos: Consellería do medio rural 

Método de cálculo: Sup (ha) de terras labradas e pasteiros 

Actualización: Anual 

Abandono de terras agrarias 
Descrición: Indica o grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está relacionado 

coa perda de poboación, co incremento de perigo de incendio e coa perda de biodiversidade 

de especies de flora e fauna vinculadas a hábitats agrarios 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Consellería do medio rural 

Método de cálculo: SAU (ha) de terreos abandonados / SAU (ha) 

Actualización: Anual 

Actualización: Anual 

Agricultura ecolóxica 
Descrición: Indica o grao de implantación de sistemas de explotación agrícola e gandeira 

orgánicos 

Unidade de medida: Ha 

Fonte de datos: CRAEGA (Consello regulador de agricultura ecolóxica de Galicia) 

Método de cálculo: Sumatorio da superficie agrícola ecolóxica 

Actualización: Anual 

 

CONCELLO  
NOIA  

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA 
Documento de Aprobación Inicial TOMO VI.- INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 
 

 
 

  

 
 

 

 

71



Especialización gandeira 
Descrición: Mide a importancia relativa dos diferentes tipos de cabanas gandeiras 

Unidade de medida: Número de cabezas de gando 

Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural) 

Método de cálculo: Número de cabezas de gando para os seguintes tipos de cabanas: vacún de 

carne, vacún de leite, aves, porcino, equino e caprino 

Actualización: Anual 

Especialización agrícola 
Descrición: Reparto de superficies dos diferentes tipos de terras agrarias en relación á SAU 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural) 

Método de cálculo: 

Superficie relativa en relación á SAU dos seguintes tipos de terras agrarias: prados, pradeiras, 

pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, tubérculos, leguminosas, flores e viveiros) e 

cultivos leñosos (froiteiras, viñedo) 

Actualización: Anual 

Especialización forestal 
Descrición: Reparto de volumes de cortas de madeira por especies forestais 

Unidade de medida: m3 

Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural) 

Método de cálculo: Volume de corta de madeira por especie forestal 

Actualización: Anual 

Intensificación agrogandeira 
Descrición: A intensificación se mide en termos de carga gandeira 

Unidade de medida: UGM (unidades de gando maior) 

Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural) 

Método de cálculo: UGM de gando porcino, avícola e vacún de leite baixo sistemas intensivos de 

produción 

Actualización: Anual 

 

 

 

MEDIO INDUSTRIAL 
Empresas con sistema de xestión ambiental 

Descrición: Informa da integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción 

existentes. Na actualidade os sistemas máis estendidos de xestión ambiental son a norma ISO 

14001 e o sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS) 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Rexistro EMAS: CMATI; ISO 14001: Consellería de Innovación e Industria 

(www.observatoriocalidade.org) 

Método de cálculo: Nº de empresas con sistema implantado de xestión ambiental/ nº total de 

empresas 

Actualización: Anual 

Empresas con Autorización Ambiental Integrada 
Descrición: Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC) 

Unidade de medida: Nº empresas 

Fonte de datos: Rexistro IPPC – CMATI 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Grao de ocupación de solo industrial de nova creación 
Descrición: Informa sobre o grao de ocupación do solo urbanizable de uso industrial recollido 

no PXOM e desenvolvido polo plan parcial ou plan de sectorización correspondente 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Promotor 

Método de cálculo: (Parcelas ocupadas / Parcelas totais) x 100 

Nota: O cálculo faise para cada un dos sectores de solo de uso industrial 

Actualización: Anual 
 

MOBILIDADE 
Cobertura do transporte público interurbano 
Descrición: Avalía o acceso ao transporte público da poboación dos Concellos que non 

forman parte das Rexións urbanas e Áreas urbanas identificadas polas Directrices de 

Ordenación do Territorio de Galicia. Defínese como a poboación con servizo de transporte 

público a menos de 750 m 

Unidade de medida: % 
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Fonte de datos: Base de datos de transporte público da D.X. de Mobilidade (CMATI); sistema de 

asentamentos poboacionais; Nomenclátor de poboación do INE. 

Método de cálculo: Poboación das entidades singulares de poboación dentro da área de 

influencia das paradas de transporte público 

Actualización: Anual 

Distribución modal de mobilidade obrigada 
Descrición: Emprego dos diferentes modos de transporte nos itinerarios de mobilidade obrigada 

Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos 

Fonte de datos: Concesionarias de liñas de transporte público; RENFE. Enquisa de mobilidade 

das persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); datos municipais 

Método de cálculo: (Ni / Nt )*100 

Ni: Nº de desprazamentos por modo de transporte; Nt: Nº total de desprazamentos obrigados 

Os modos de transporte a considerar son: coche ou moto, autobús urbano, autobús 

interurbano, tren, a pé, bicicleta e marítimo. 

Actualización: Anual 

Relación entre o lugar de residencia e o traballo 
Descrición: Informa do alcance espacial da necesidade de mobilidade obrigada (laboral) 

Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos 

Fonte de datos: Enquisa de mobilidade das persoas residentes en España (Ministerio de 

Fomento); datos municipais Método de cálculo: (Ni / Nt)*100 

Ni: Nº de desprazamentos en cada un dos ámbitos territoriais identificados 

Nt: Nº total de desprazamentos obrigados 

Os ámbitos territoriais a considerar son: no mesmo domicilio, no mesmo concello, nun concello 

da mesma provincia, nun concello doutra provincia, noutra comunidade autónoma e noutro país 

Actualización: Anual 

Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida 
Descrición: Indica o grao de accesibilidade dos medios de transporte colectivo a persoas con 

mobilidade reducida 

Unidade de medida: % da flota adaptada 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Datos proporcionados pola empresa concesionaria do servizo 

Actualización: Anual 

ENERXIA
Consumo total de enerxía en equipamentos municipais 
Descrición: Consumo anual de enerxía (electricidade, calefacción e auga quente) polos 

equipamentos municipais por habitante censado no Concello 

Unidade de medida: kWh/ habitante 

Fonte de datos: Facturas de electricidade, calefacción e auga quente; Padrón de habitantes 

Método de cálculo: Consumo total de enerxía/ número de habitantes empadroados 

Actualización: Anual 

Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais 
Descrición: Número de edificios ou equipamentos con produción autónoma de electricidade, 

auga quente ou calefacción, mediante sistemas de paneis solares térmicos ou fotovoltaicos, 

eólica, xeotérmica ou caldeiras de biomasa con subministro local 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Venda de combustibles de automoción 
Descrición: Datos da venda de combustibles de automoción por habitante 

Unidade de medida: t (toneladas) 

Fonte de datos: Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos; boletín de 

hidrocarburos da Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio) 

Método de cálculo: Volume total de combustibles para automoción (descártase o gasóleo 

agrícola) / Nº habitantes empadroados 

Actualización: Anual 

Sistemas de iluminación de baixo consumo 
Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en 

infraestruturas e equipamentos colectivos existentes ou programados 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / Nº sistemas de iluminación 

totais 
Actualización: Anual 
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ATMÓSFERA 
Emisións á atmosfera de orixe industrial 
Descrición: Volume de emisións á atmosfera xeradas polas instalacións de produción industrial 

emprazadas no Concello. Este indicador abrangue as emisións de gases de efecto 

invernadoiro (GEI): CO2, CH4, N20, HFC, SF6, PFC 

Unidade de medida: t/ano 

Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes EPER-PRTR 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Exposición da poboación á contaminación acústica 
Descrición: Ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo ruído segundo o 

índice de ruído Lden nos eixos viarios, ferroviarios e aeroportos 

Unidade de medida: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos 

Fonte de datos: Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (Dirección Xeral de 

Infraestruturas, CMATI) 

Método de cálculo: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de 

valores de Lden de 55, 65, e superiores aos 75 dB(A) 

Actualización: Cada cinco anos 

Exposición da poboación á contaminación electromagnética 
Descrición: Poboación dentro do radio de afección de fontes de contaminación electromagnética 

(instalacións de telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións eléctricas, redes WIMAX) 

emprazadas en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural 

Unidade de medida: Nº habitantes 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión 

Europea de limitar a densidade de corrente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios onde poida 

permanecer un tempo prolongado e se calcula de forma teórica uns niveis de referencia para o 

campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 �T para o campo 

electromagnético (Fonte: Red Eléctrica Española) 

Actualización: Revisión do Plan 

 

CICLO HÍDRICO 
Abastecemento de auga municipal 
Descrición: Avalía o consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento municipal, así 

como as perdas rexistradas na rede de distribución. Considera o consumo total dos sectores 

doméstico, comercial e industrial, os equipamentos e servizos municipais e, para o caso de 

Concellos rurais, o consumo por explotacións agropecuarias 

Unidade de medida: litros/ (persoa equivalente x día) 

Fonte de datos: Empresa subministro 

Método de cálculo: Abastecemento diario (consumo doméstico+consumo industrial+consumo 

comercio+consumo equipamentos e servizos municipais+perdas da rede de 

distribución+consumo agrogandeiro)/ nº habitantes 

Actualización: Trimestral 

Saneamento de augas residuais 
Descrición: Avalía a porcentaxe de poboación conectada a sistemas de saneamento 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Concello; EIEL 

Método de cálculo: Poboación conectada á rede de saneamento/ poboación total 

Actualización: Anual 

Emisións totais á auga por actividade económica 
Descrición: Informa sobre o volume de emisións á auga xeradas pola actividade económica 

Unidade de medida: t/ano 

Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 

Método de cálculo: Produción total de emisións 

Actualización: Anual 

Número de puntos de vertido 
Descrición: Número de puntos de vertido a ríos 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Inventario de vertidos do Organismo de conca 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
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CICLO DE MATERIAIS 
Xeración de residuos urbanos (RU) 
Descrición: Cantidade de residuos urbanos producidos 

Unidade de medida: kg/ habitante 

Fonte de datos: Municipal. Empresa concesionaria do servizo 

Método de cálculo: Total anual RSU recollidos/número habitantes 

Actualización: Anual 

Xeración de residuos perigosos 
Descrición: Cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e 

empresariais emprazadas no Concello 

Unidade de medida: t de residuos perigosos xerados 

Fonte de datos: Sistema de Información de Residuos de Galicia – CMATI 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Recollida selectiva de RU 
Descrición: Mide a eficacia da recollida selectiva. Calcula a porcentaxe entre a recollida selectiva 

neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva bruta descontando as 

cantidades de materiais considerados impropios en cada sistema de recollida) e a recollida 

selectiva bruta (cálculo incluíndo o total dos residuos recollidos) 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva 

Método de cálculo: Residuos xerados-impropios/ residuos xerados 

Actualización: Anual 

Rutas de recollida de RU 
Descrición: Informa das distancias recorridas polo servizo de recollida de lixo en función do 

número de habitantes cubertos polo servizo. Dá idea do grao de dispersión das entidades de 

poboación e do consumo enerxético derivado do servizo de recollida de lixo 

Unidade de medida: m/habitante 

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva 

Método de cálculo: Lonxitude total das rutas de recollida/ nº total de usuarios cubertos polo 

servizo 

Actualización: Anual 

 

SOLO
Consumo de solo planificado 
Descrición: Indicador do grao de consumo de solo potencial (a teito de planeamento) por 

urbanización no Concello 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: PXOM 

Método de cálculo: (Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 

consolidado+urbanizable delimitado+urbanizable non delimitado+sistemas xerais) / superficie 

(ha) do Concello 

Actualización: Modificacións puntuais ou revisións do PXOM 

Consumo de solo executado 
Descrición: Indicador do grado de consumo de solo real (executado) por urbanización no 

Concello 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: (Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non consolidado 

+sistemas xerais) / superficie (ha) do Concello. 

Nota: considéranse os urbanizables desenvolvidos como urbano a efectos do cálculo, aínda que 

conserven a categoría de urbanizable ata a revisión do PXOM 

Actualización: Cada vez que se execute un plan de desenvolvemento 

Presión urbana 
Descrición: Este indicador relaciona o número total de habitantes coa extensión superficial do 

Concello. A presión demográfica está relacionada con outros indicadores como o consumo de 

solo, de auga, de enerxía ou a produción de lixo 

Unidade de medida: Habitantes/km2 

Fonte de datos: Padrón de habitantes 

Método de cálculo: Poboación total do Concello/superficie total 

Actualización: Anual 

Emisións totais ao solo 
Descrición: Volume de emisións ao solo xerado pola actividade económica desenvolvida 

Unidade de medida: t/ano 
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Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 

Método de cálculo: Produción total de emisións ao solo 

Actualización: Anual 

 

EDIFICACIÓNS 
Edificacións rehabilitadas 
Descrición: Mide a importancia da rehabilitación 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Nº de licenzas para rehabilitación de vivendas – Concello 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Vivenda de protección 
Descrición: Número de vivendas baixo algún réxime de protección 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Municipal. IGVS 

Método de cálculo: Número de vivendas baixo algún réxime de protección/ Nº total de vivendas 

Actualización: Anual 

Vivendas baleiras 
Descrición: Número de vivendas baleiras 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Censo de vivendas. INE 

Método de cálculo: Nº vivendas baleiras / nº total de vivendas 

Actualización: Cada 10 anos 

RISCOS AMBIENTAIS E TECNOLÓXICOS 
Superficie queimada en incendios forestais 
Descrición: Superficie queimada por incendios forestais 

Unidade de medida: Ha 

Fonte de datos: Consellería do medio rural 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Bens afectados por inundacións 

Descrición: Valor económico de bens construídos afectados por inundacións e avenidas 

torrenciais 

Unidade de medida: € 

Fonte de datos: Consorcio de Compensación de Seguros. Axencia Galega de Emerxencias 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

 

Os Indicadores de Seguimento seguen as pautas dos Indicadores de Planeamento, pero a súa 

medición periódica permite identificar na práctica as afeccións á sustentabilidade non previstas e 

o achegamento do Plan cara ós obxectivos prefixados. Os períodos de medición variarán de un 

a catro anos, en función da variable considerada. 

 

O concello de Corsitanco, como promotor do PXOM, é responsable da execución do Plan de 

Seguimento Ambiental, nas condicións que el considere máis oportunas para o seu correcto 

funcionamento, así como de remitir os resultados ó órgano ambiental para a súa revisión e 

validación, quen os incorporará ó proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica do PXOM e 

poraos a exposición pública. 

 

8. VIABILIDADE ECONÓMICA DA ALTERNATIVA DO P.X.O.M. 
SELECCIONADA

O conxunto das actuacións previstas polo PXOM de Noia, descansan sobre desenvolvementos 

urbanísticos de iniciativa e xestión privada. Debido ao carácter privado das iniciativas, os 

custes dos desenvolvementos atribúense aos propietarios do solo en virtude do réxime previsto 

na lexislación urbanística. 

 

O PXOM contempla accións sistemáticas as cales están analizadas e xustificadas 

economicamente no Estudo Economico-Finacieiro do PXOM de Noia. Polo tanto a viabilidade 

económica do PXOM débese de avaliar de maneira concreta para cada unha das actuacións 

urbanísticas ou para cada Area de Reparto de cargas e beneficios. 
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Por elo, o estudio céntrase na estimación dos gastos para cada actuación incluíndo nos 

mesmos os honorarios facultativos, custes de urbanización e solo, gastos administrativos e de 

xestión. 

 
Noutra parte do balance situamos o beneficio que resulta da venta de solo urbanizado, tendo 

en conta os valores de mercado da zona. 

 
Estudaremos agora a viabilidade económica custe/beneficio para cada unha das actuacións do 

PXOM de Noia: 

ACTUACIÓNS DE DESENVOLVEMENTO EN SOLO URBANIZABLE 

SECTOR MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO: 104.500 m² 

RELACION DE CUSTOS 
HONORARIOS FACULTATIVOS: 

 PLAN DE SECTORIZACIÓN 42.000 € 

 PROXECTO DE COMPENSACION (INCL ASESORIA XURIDICA E CONTABLE) 39.000 € 

 PROXECTO URBANIZACIÓN (DIREC. OBRA E SEGURIDADE E SAÚDE) 57.000 € 

TOTAL HONORARIOS FACULTATIVOS (IVE ENGADIDO) 138.000 € 

GASTOS DE URBANIZACIÓN: 
 EXECUCIÓN MATERIAL DAS OBRAS 1.202.170 € 

 GASTOS XERAIS (13 %) 156.300 € 

 BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) 72.130 € 

PRESUPUESTO CONTRATA 1.430.600 € 
IVA (21 %) 300.400€ 

PRESUPOSTO GLOBAL DE LICITACIÓN 1.731.000 € 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (REXISTROS, PLUCACIONS, TAXAS..)  84.000 € 

IMPREVISTOS  50.600 € 

VALOR ORIXINALO DO SOLO DA AREA DE REPARTO ( 15 €/m²)  1.567.500 € 

TOTAL CUSTOS  3.433.100 € 

RENDEMENTO DO SOLO NETO URBANIZADO 
SUPERFICIE DE SOLO NETO URBANIZADO (SOARES)  84.000 m² 

VALOR ESTIMADO DE VENTA SOLO URBANIZADO  80 €/m² 

VALOR TOTAL DE VENTA  6.718.700,00  € 

SECTOR INDUSTRIAL: 147.800 m2

RELACION DE CUSTOS 
HONORARIOS FACULTATIVOS: 

PLAN DE SECTORIZACIÓN  58.300 € 

PROXECTO DE COMPENSACION (INCL ASESORIA XURIDICA E CONTABLE)  54.100 € 

PROXECTO URBANIZACIÓN (DIREC. OBRA E SEGURIDADE E SAÚDE)  95.800 € 

TOTAL HONORARIOS FACULTATIVOS (IVE ENGADIDO)  208.200 € 

GASTOS DE URBANIZACIÓN: 
EXECUCIÓN MATERIAL DAS OBRAS  1.770.200 € 

GASTOS XERAIS (13 %)  230.100 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)  106.200 € 

                      PRESUPUESTO CONTRATA  2.106.500 € 

                      IVA (21 %)  442.400 € 

PRESUPOSTO GLOBAL DE LICITACIÓN  2.548.900 € 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (REXISTROS, PLUCACIONS, TAXAS..)  124.600 € 

IMPREVISTOS  74.500 € 

VALOR ORIXINAL DO SOLO DA AREA DE REPARTO ( 15 €/m²)  2.217.000 € 

TOTAL CUSTOS  4.965.000 € 

RENDEMENTO DO SOLO NETO URBANIZADO 
SUPERFICIE DE SOLO NETO URBANIZADO (SOARES)  112.600 m² 

VALOR ESTIMADO DE VENTA SOLO URBANIZADO  80 €/m² 

VALOR TOTAL DE VENTA  9.008.000,00  € 
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9. ANALISE DE COHERENCIA 
9.1 COHERENCIA EXTERNA (ANÁLISISE DE COMPATIBILIDADE ESTRATÉXICA) 

As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) desenvolven unha visión de carácter 

estratéxico coa que os instrumentos de incidencia territorial intégranse nun mesmo marco con 

obxectivos globais comúns. 

 

Para garantir a coherencia en cascada do PXOM de Noia segundo o establecido nas DOT, 

realízase un análise que permite avaliar o grado de compatibilidade do Plan cos obxectivos, as 

alineacións estratéxicas  e os criterios que establecen as DOT. 

O análise seguirá a metodoloxía do denominado Análise de Compatibilidade Estratéxica (ACE) 

que outorga garantes suficientes de sostenibilidade ambiental. Pretende ser unha ferramenta 

para o control da coherencia do PXOM có diagnóstico e os obxectivos das DOT dividido en: 

� Consideración Dos aspectos clave para a sostenibilidade. Explicando cómo considéranse 

no PXOM de Noia os efectos sobre os aspectos clave detectados nas DOT. 

� Proceso de decisión. Analizando a bondade e calidade do proceso de decisión a través do 

que deséñase no PXOM de Noia.  

� Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia. Avaliando a relación do PXOM 

cos elementos estratéxicos identificados no análise obxectivo do entorno realizado nas 

DOT. 

9.1.1. CONSIDERACIÓN DOS ASPECTOS CLAVE PARA A SOSTENIBILIDADE DO 
PXOM DE NOIA 

A continuación analizaranse cómo tivéronse en conta os efectos do PXOM de Noia  sobre os 

aspectos clave detectados nas Directrices de Ordenación do Territorio: 

 

a) Calidade do solo 
O PXOM de Noia promove un uso máis eficiente e sustentable do solo a través do fomento de 

formas de crecemento urbano compactas mediante a consolidación de intersticios que 

completan as tramas existentes así como da optimización territorial e ambiental de 

infraestruturas, dotacións e servizos. Todo elo favorece unha ocupación racional do solo, o que 

conleva unha menor degradación deste recurso. 

 

 

 

 

b) Vocacionalidade de ámbitos 
O concello de Noia na actualidade está rexido polas NNSS de 1990. Os cambios na lexislación 

urbanística e sectorial acontecidos nos últimos anos demandan a adecuación á normativa en 

vigor. O PXOM de Noia axustase ás necesidades derivadas dos profundos cambios acontecidos 

na sociedade rural, á nova forma de utilización do solo e á necesidade de preservalo medio 

natural e patrimonio construído, así como ás actuacións precisas que dinamicen a vida do 

concello e garantan a súa continuidade. 

 

Os novos desenvolvementos urbanizables plantexados no PXOM realízanse no contorno 

inmediato dos núcleos existentes (xa antropizados) ou en zonas significativamente ocupadas 

pola edificación, polo tanto queda garantida que só se ocupan zonas xa antropizadas 

previamente. O PXOM evita os desenvolvementos urbanísticos nos espazos de  maior valor 

agrolóxico e respecta a capacidade produtiva do solo, todo elo mellorando as condicións dos 

habitantes do Concello de Noia respecto as comunicacións, servizos e equipamentos  para a 

comunidade. 

�
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O desenvolvemento na elaboración do PXOM de Noia  seguiu a seguinte secuencia lóxica 

indutiva: 

�

 

c) Exposicións a riscos 
Non existen resgos (naturais ou antrópicos) que condicionen directa ou indirectamente o seu 

normal desenvolvemento e implantación dos usos previstos. 

Aínda así e cara a garantir a non afección dos solos urbanizables Industrial e o Mixto ao réxime 

e aproveitamento das augas continentais e aos usos permitidos en terreos de dominio público 

hidráulico e zonas de servidume e policía, os plans que os desenvolvan quedarán condicionados 

á obtención de informe favorable do Organismo de bacía. 

 

d) Conservación do Patrimonio natural e cultural 
O catálogo do Plan dedica boa parte do seu contido á protección dos elementos que conforman 

a herdanza cultural de Noia. 

 

- O PXOM clasifica o Solo Rústico os terreos que están sometidos a algún réxime de protección 

pola lexislación sectorial (augas, costa, espazos naturais, etc) ou pola lexislación de ordenación 

do territorio que fan destes terreos incompatibles coa transformación urbanística. 

- Clasifícanse tamén como solo rústico os terreos que, tralo estudo do medio rural, teñen 

evidentes valores naturais, produtivos, paisaxísticos, culturais, etc e que fan necesaria a súa 

protección. 

- Incorpórase a Memoria do PXOM os criterios para a protección do patrimonio e á 

delimitación dos Bens a protexer, conforme coa lexislación de patrimonio cultural. 

- O PXOM recolle un Catálogo de Espazos Naturais e de Patrimonio arqueolóxico, histórico, 

artístico e etnográfico a protexer. 

 

e) Integración Paisaxística 
Na redacción do PXOM de Noia levouse a cabo un estudo da paisaxe e do medio rural 

realizando un análise que permitiu profundar nos elementos que interactúan no territorio. Isto 

deu lugar á obtención dun coñecemento que facilitou o deseño da ordenación do concello, 

resolvéndose uns desenvolvementos urbanísticos sostibles e respectuosos co medio 

circundante, ademais de facilitar a decisión dos criterios de integración paisaxística necesarios a 

incluír nas actuacións que derivan no Plan. 

 

f) Fragmentación do territorio 
O Plan toma como premisa que calquera intervención ao longo das súas fases de execución 

velará por manter a sostenibilidade e funcionalidade ecolóxica do territorio. Para elo establecese 

que o Planeamento urbanístico prevea espazos verdes que promovan a permeabilidade do 

territorio ademais de garantir a protección e a integridade funcional dos sistemas naturais. 

 

g) Equilibrio no desenvolvemento económico
O PXOM de Noia potencia a valorización económica dos recursos endóxenos en condicións de 

sustentabilidade. Trata tamén de fomentar as actividades económicas baixo modalidades 

ecolóxicas ou de produción integrada. Os recursos endóxenos que máis se poden potencializar 

no concello de Noia son o recurso hidrolóxico, paisaxístico, o patrimonio, a gastronomía, etc. As 

principais actuacións que se pretenden neste eido son as seguintes: 

- Potenciación dos espazos agropecuarios e implantación de actividades complementarias que 

permitan acadar un maior valor engadido da produción en orixe e maior competividade. 

- Potenciación dos espazos para actividade económica, adaptados á demanda. 

- Conservación de actividades económicas tradicionais nos núcleos urbanos compatibles co uso 

residencial. 

O Plan Xeral ten como finalidade lograr o equilibrio no desenvolvemento económico como 

extratexia para evitar unha saturación contraproducente no aproveitamento dos valores 

asociados á propia funcionalidade territorial dos recursos naturais e urbanísticos. 
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h) Cohesión social 
O Plan fomenta unha sociedade cohesionada que respecte os dereitos fundamentais e a 

diversidade cultural e que ofreza as mesmas oportunidades para todos os membros, eliminado 

barreiras arquitectónicas, facilitando o acceso á vivenda reservando vivendas protexidas,etc. 

 

i) Calidade de vida 
O Plan afronta diferentes aspectos relativos á calidade de vida, como o emprego, a paisaxe ou a 

mobilidade, establecendo criterios que emanan do estudo do territorio e a súa área de influencia 

realizado durante o proceso de planificación, có que estes criterios en certa maneira incorporan 

as características do entorno e por tanto melloran a calidade de vida a través do fomento de 

estilos de vida saudables e respectuosos co medio, valores e seus recursos. 

En este senso, dende o punto de vista do emprego é evidente que favorecerase a creación de 

postos de traballo. Por outra parte na planificación das infraestruturas asociadas a este Plan 

deberanse garantir condicións de seguridade e comodidade para os usuarios e habitantes dos 

medios de transporte non motorizados. 

 

j) Gobernanza 
As determinacións contidas no PXOM rexerán as actuacións das distintas administracións de 

carácter autonómico e local con incidencia no Plan. Polo que para garantir unha coordinación 

eficaz e de calidade adóptase como principio reitor de actuación o de colaboración 

interadministrativa, así cada administración arbitrará os medios adecuados para que as demais 

podan participar nas decisións propias mediante informes, audiencias, documentos e, no seu 

caso, a través dos órganos de coordinación que podan crearse. 

 

k) Necesidades de mobilidade 
O PXOM favorece a redución das necesidades de mobilidade a través dun modelo de 

mobilidade sostible evitando os crecementos lineais e os dispersos e optando por estruturas de 

asentamento que aumenten a compacidade, diversidade e complexidade de usos. 

l) Equilibrio no reparto modal 
O PXOM contempla o uso de modos alternativos ao vehículo privado motorizado a través do 

deseño de itinerarios de mobilidade contemplando o uso do transporte colectivo, en bicicleta ou 

peonil. 

 

m) Consumo enerxético 
O PXOM contempla como un dos seus alicerces a redución das necesidades enerxéticas 

mediante a implantación de fontes de enerxía renovables. O planeamento pula por criterios de 

ecoeficiencia no deseño do sector e pola redución do gasto enerxético, favorecendo a 

implantación de elementos que permitan a diminución global do consumo de enerxía e o 

aumento da súa eficiencia. 

Estudarase o uso de enerxías alternativas como a enerxía xeotérmica, fotovoltaica, solar e a 

surxencia de augas termais nos novos desenrolos do concello. 

 

n) Xestión de residuos 
O Plan propón unha maior frecuencia de recollida dos contedores. 

 

o) Emisión de Gases de efecto Invernadoiro 
O esforzo para a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro levarase a cabo coa 

aplicación dos criterios establecidos para a ordenación da mobilidade e a enerxía. 

 

p) Calidade do auga 
O PXOM presta especial atención ao mantemento da calidade dos recursos hídricos garantindo 

sistemas de saneamento e depuración adecuados. 

 

q) Consumo de recursos hídricos 
Para a redución do consumo de auga o PXOM inclúe unha serie de consideracións como a 

optimización das redes existentes con problemas de eficiencia, a implantación de sistemas de 

aforro e o fomento da reutilización de augas residuais para o rego das zonas verdes. 
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r) Calidade do aire 
Non contémplase no Plan actividades ou infraestruturas emisoras de calquera tipo de 

contaminación atmosférica polo que a calidade de ar en estes termos está garantida. 

En todo caso, o Plan establece unha serie de criterios a adoptar para a consecución dunhas 

condicións de calidade do ar que permitan un entorno saudable, como a creación de zonas de 

arborado e espazos verdes, o establecemento de bandas de protección entre as zonas 

habitadas ou especialmente sensibles e os focos emisores ou o mantemento das condicións de 

luminosidade das horas nocturnas 

9.1.2. PROCESO DE DECISIÓN 
a) Coherencia en cascada 
Relación cos obxectivos das DOT. Avaliar a relación dos obxectivos estratéxicos que motivan o 

Plan cos obxectivos das directrices e, no seu caso, obxectivos da planificación intermedia. 

O PXOM de Noia seguiu a liña marcada nas directrices de acordo aos criterios común busca a 

compacidade dos asentamentos creando unha malla continua, e a posta en valor do territorio, 

mellorando a accesibilidade e mobilidade, así como a protección do patrimonio natural e cultural. 

O plan promove un equilibrio harmónico entre a preservación do medio rural e natural e o 

desenvolvemento urbanístico e crecemento ordenado, alcanzando así un crecemento sostible, 

funcionalmente homoxéneo e con equidade social, logrando co plan unha estrutura territorial 

máis coherente. 

 

b) Coherencia transversal 
Avaliar a relación dos obxectivos estratéxicos das DOT cos obxectivos do PXOM de Noia. 

O espazo rural esixe unha política ordenadora transversal na que se integren dun modo 

coordinado e complementarios instrumentos territoriais definidos pola Lei 10/1995, de 

Ordenación territorial de Galicia, cos planeamentos municipais e con outros marcos reguladores 

como a Lei 7/2008, do Paisaxe de Galicia, a Lei 9/2001, de Conservación da natureza, ou as 

estatais Ley 42/2007, de Patrimonio natural y de la biodiversidad, e Ley 45/2007, de Desarrollo 

sostenible del medio rural. 

A planificación de conservación da natureza vese favorecida co PXOM e seu compromiso de 

establecer un modelo territorial que favoreza a funcionalidade e conectividade dos sistemas 

naturais, garantindo a integridade dos sistemas naturais, evitando a presión sobre súas áreas e 

elementos máis fráxiles e establecendo elementos a modo de corredores que favorezan a 

conectividade ecolóxica. 

 

Os Obxectivos principais do PXOM de Noia son: 

- Identificar e recoñece-los valores inherentes do territorio natural e construído e establece-la súa 

protección e potenciación como recurso.  

- medio natural, a terra e o mar como fonte de recurso ancestral que, pese aos cambios 

estruturais da sociedade moderna, segue procurando sustento aos que habitan en Noia.  

- A paisaxe da Ría, conxunción de elementos naturais e artificiais que en composición harmónica 

constitúen reclamo de visitantes e outorga calidade de vida aos habitantes. É sen dúbida o 

recurso máis fráxil e menos valorado.  

- Os bens culturais e do patrimonio construído, signo de identidade dunha sociedade e recurso 

pendente da súa posta en valor.  

- Facilitar a implantación de usos con escasa representación na actualidade, capaces de 

dinamiza-lo tecido social e empresarial de Noia. 

- Recoñece-las funcións do medio rural e comprende-lo modelo de asentamento é unha tarefa 

iniciada na fase de análise do territorio e sintetizada nos documentos de información que 

integran o Plan Xeral. A racionalización dos usos no medio rural ten un punto de partida no feito 

de diferenciar aquel solo destinado a residir e desenvolve-las funcións sociais, daqueloutro 

necesario para desenvolve-las funcións produtivas ou naturais. 

- Acadar un estatus urbano de calidade na Vila de Noia, mellorando a súa funcionalidade, a súa 

estrutura urbana e a relación cos elementos do medio físico e natural, sen mais pretensión que a 

de mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e o goce dos visitantes sen comprometer os 

valores naturais e culturais. 

 

c) Demanda social 
Avaliar a metodoloxía utilizada para a estimación da demanda que motiva as actuacións do 

planeamento. 

No Concello de Noia as baixas taxas de natalidade e un importante éxodo rural, fai urxente unha 

posta en valor das potencialidades deste territorio, baixo a idea de garantir o dinamismo 

económico necesario, capaz de sustentar e atraer a un novo continxente humano.
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O plan leva cabo un conxunto de actuacións de diferente magnitude que teñen como obxectivo 

mellorar as condicións nas que os habitantes de Noia desenvolven as súas actividades, así 

como actuacións que aporten a estrutura e os valores necesarios para o desenvolvemento 

económico e social. 

- establécense novos usos e actividades: o uso industrial e o uso mixto. 

- mellórase os sistemas de infraestruturas. 

- recoñécese e ponse en valor os elementos do medio rural e natural. 

 

d) Consideración de alternativas. Xustificación da elección 
Avaliar se o Plan Xeral é resultado da selección entre varias alternativas e a xustificación da 

alternativa seleccionada. 

A alternativa elixida integra boa parte dos criterios de sostibilidade do documento de referencia e 

para os casos nos que non se pode garantir a ausencia total de efectos a través do planeamento 

propóñense unha serie de medidas para minimizar as consecuencias deses efectos previsibles. 

O papel que xoga a paisaxe na vertebración da realidade territorial, entendendo a paisaxe como 

elemento de identidade dunha rexión e, por extensión, dunha sociedade, supón asumir papeis 

produtivos, simbólicos e funcionais que so poden estar situados neste entorno pero que teñen 

que dar servizo ao conxunto do territorio. Así a articulación de medidas, non poden polo tanto 

esquecer a delicada fraxilidade ambiental dos enclaves que as acollen. 

 

RESUMO DO ANALISE DE COHERENCIA 
O Concello de Noia atópase na actualidade regulado polas NNSS de 1990, se ben foi obseto de 

duas Modificacions puntuais. O proceso global de redacción do Plan Xeral de Ordenación 

Urbana obedece á necesidade de adaptar o planeamento municipal ás novas circunstancias do 

concello e ó seu contexto presente e futuro. 

A elaboración dos respetivos estudos a nivel de poboamento (AMAP) e do medio físico (EMR) 

constitúen o marco de referencia no que se inserta a nova normativa municipal. Coa redacción 

do PXOM actuliazase o planeamento a lexislacion urbanistica vixente acutando sobre seis 

frontes preferentes: 

1) Contexto sociodemográfico: A dinámica demográfica do concello na actualidade obsérvase 

mais o menos homoxénea, cun lixeiro descenso.  

2) Asentamentos de poboación: Os obxectivos do Plan van no sentido de diminuír o 

espallamento poboacional mediante a potenciación da función central dos núcleos de maior 

potencialidade demográfica. Trátase básicamente de estruturar a súa ordenación interna, 

consolidando urbanisticamente os espazos vacantes e mellorando as dotacións e servizos. 

3) Dotacións: logo da identificación de certas carencias dotacionais, o PXOM pon as bases 

dende a súa capacidade, para remedialas, mellorar as xa existentes e adaptalas ás novas 

esixencias. Así mesmo, o Plan determina a declaración de novas áreas verdes e de servizos, 

suprimindo os déficits arrastrados ata o de agora. 

4) Desenvolvemento e actividades económicas: A falta de dinamismo é a característica 

esencial en que se pode resumi-la evolución do tecido social e económico de Noia no seu 

conxunto. O plan ten como un dos seus obxectivos facilitar a implantación de usos con escasa 

representación na actualidade, capaces de dinamiza-lo tecido social e empresarial de Noia. 

Ademais, a rapidez coa que o polígono de Agualevada desenvolveuse invita a formular unha 

ampliación ao obxecto de dar cobertura a unha demanda local xustificada. 

As melloras propostas no Plan baséanse na localización de cada actividade económica nas 

áreas de maior potencialidade para elas. Así, as actividades industriais restrínxense ás 

inmediacións do citado polígono, selecciónanse as áreas máis productivas e próximas ós 

núcleos de poboación para o seu aproveitamento agropecuario, as áreas de maior pendente e 

de solo menos profundos para o aproveitamento forestal, etc. Pola súa banda, as actividades 

turísticas baseadas nos recursos naturais, paisaxísticos, patrimoniais e histórico-artísticos, 

recóllense neste PXOM como unha das mellores alternativas de desenvolvemento económico. O 

obxectivo último do planeamento é compatibilizar o conxunto de actividades económicas para 

facelas o máis beneficiosas posible para os intereses do concello. 
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5) Elementos estratéxicos: unha das finalidades do planeamento é protección dos elementos 

estratéxicos do territorio. O PXOM establece unha serie de obxectivos de sustentabilidade, para 

a consecución dos cales é preciso identificar e potenciar certos elementos e procesos. No caso 

de Noia, destacáronse os ecosistemas formados polos principais ríos e os seus bosques de 

ribeira, as áreas de interese paisaxístico e os xacementos arqueolóxicos e os elementos do 

patrimonio histórico-artístico. 

Actuouse na medida de dotalos de continuidade espacial e de potenciar áreas que reúnan máis 

dun destes elementos. O seu aproveitamento por medio do turismo contémplase como un novo 

recurso económico en alza. 

 

6) Adaptación ás novas situacións contextuais: A adecuación a un contexto socioeconómico 

e infraestrutural dinámico e cambiante é responsabilidade do PXOM. En resume o modelo de 

desenvolvemento territorial que proxecta o PXOM fundaméntase nun espazo de gran valor 

natural e paisaxístico continuo, no que se asenta unha rede de asentamentos poboacionais 

consolidados a partires dos núcleos orixinarios, cunha destacada función central, e ó redor dos 

cales se artellan as principais actividades económicas do concello. 

 

10. RESUMO NON TÉCNICO DO INFORME DE SOSTIBILIDADE 
AMBIENTAL DO P.X.O.M. DO CONCELLO DE NOIA 
O presente Informe de Sostibilidade Ambiental (I.S.A.) é o resultado da primeira fase do 

proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Noia. A devandita avaliación persegue o obxectivo de conseguir un elevado nivel 

de protección do medio, contribuíndo á integración dos aspectos ambientais no planeamento 

municipal. 

Procedeuse, tal e como establece a Lei 9/2006, ao diagnóstico do contexto ambiental do 

Concello de Noia e dos principais problemas existentes, así como dos potenciais efectos 

positivos e negativos sobre o ambiente que derivarán da aplicación do futuro planeamento. 

 

As conclusións ás que se chegou son as seguintes: 

� Plan Xeral de Ordenación Municipal de Noia considera o desenvolvemento sostible, 

desde un punto de vista ambiental, como un dos piares básicos da súa estratexia. Deste 

xeito, as medidas dirixidas á conservación do medio e ao uso sostible dos recursos 

naturais abranguen un dos eixes de acción do Plan e teñen unha apreciable presenza no 

resto de medidas programadas. 

 

� Os valores e potencialidades do Concello de Noia son a súa PAISAXE o patrimonio 

arquitectónico e cultural e as zonas protexidas (LIC Esteiro do Tambre), os cales débense 

preservar, protexer e incrementar en valor os seus compoñentes e elementos de interese, 

tal e como describiuse no presente documento. 

 

� Estímase que os posibles efectos do Plan sobre o medio, en termos globais, terán un 

carácter positivo en coherencia coa marcada tendencia ambiental do Plan Xeral do 

Concello de Noia. 

Os posibles efectos adversos derivados da posta en marcha do P.X.O.M. de Noia serán 

limitados ou contrarrestados se se leva a cabo unha efectiva aplicación das medidas correctoras 

así como un seguimento da execución dos ámbitos propostos no PXOM. Estas medidas derivan 

do cumprimento da normativa vixente e dos instrumentos dispoñibles no contexto europeo e 

nacional orientados a garantir o cumprimento dos obxectivos ambientais. 

� A alternativa cero ou a non realización do P.X.O.M. de Noia, segundo a análise efectuada, 

conlevaría a acentuación de procesos con efectos ambientais claramente desfavorables 

para o medio ambiente, que derivarían nunha intensificación do proceso de 

despoboamento e abandono de terras que sofre o concello. Por outra parte é fundamental 

para o concello, completar de xeito racional a súa trama urbana. 

� Na selección de alternativas tívose expresamente en conta a viabilidade financeira e 

orzamentaria. As medidas correctoras propostas non implican investimentos adicionais en 

si mesmos; trátase de recomendacións e criterios para o deseño e xestión dos diferentes 

espazos urbanizables propostos no P.X.O.M. do Concello de Noia e que se desenrolaran 

con maior detalle nos Plans Parciais. 

 

Debemos ter en conta que o Concello de Noia, atópase nunha situación de lixeiro descenso 

demográfico, con poboación envellecida e inmerso nun proceso de estancamento económico, 

mentres que presenta unha serie de potencialidades e valores importantísimos. 
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Por outra parte, hai que reflectir que os cambios na lexislación urbanística e sectorial 

acontecidos nos últimos tempos demandaban a adecuación do Plan Xeral, co fin de disipar as 

dúbidas sobre a interpretación dos diferentes réximes transitorios, así como adecuar a nova 

proposta urbanística ás determinacións da recente lexislación. 

 

Unha vez analizadas as conclusións e o I.S.A. podemos asegurar que os obxectivos 

perseguidos no Plan, e que recordamos a continuación, entendemos que quedaron satisfeitos: 

� Lograr a sustentabilidade do Medio Rural 

� Incrementar a calidade de vida dos habitantes e residentes do Concello de Noia 

� Lograr a conservación e mellora de cada lugar e de todas as parroquias de Noia, con 

especial atención á consolidación dos núcleos urbanos principais como institución básica 

da convivencia, das relacións económicas e administrativas do concello. 

� Potenciar e manter a multifuncionalidade e superposición dos usos do solo, ordenando de 

xeito racional e harmónico os novos desenvolvementos propostos para o Concello no 

P.X.O.M. 

Realizar unha mellora das infraestruturas, servizos e dotacións do Concello de Noia, que ata o 

de agora se encontraba cun gran déficit de dotacións e equipamentos. 

 

Por último, aínda que non menos importante, mediante o P.X.O.M. do Concello de Noia ponse 

en práctica as Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT), elaboradas pola 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes da Xunta de Galicia. 

�
�
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