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1 INTRODUCION 

O presente documento constitúe a "MEMORIA DESCRITIVA E XUSTIFICATIVA DA ORDENACIÓN", integrante 

do "Plan Xeral de Ordenación Municipal de CHANTADA", de conformidade coas disposicións contidas no Art. 

61º.a) da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (en diante LOUG). Esta 

Memoria, de acordo co establecido no Prego de Condicións Técnicas da Xunta de Galicia para a redacción de 

Plans Xerais de Ordenación Municipal, consta de: 

a) INFORMACIÓN URBANÍSTICA XERAL 

A Memoria Informativa recolle toda a información relativa ao planeamento, poboación, infraestruturas de 

comunicacións, servizos, espazos libres e equipamentos existentes, edificacións, actuacións 

programadas e lexislación sectorial, que complementa á documentación informativa contida no “Estudo 

do Medio Rural” e na “Análise do Modelo de Asentamento da Poboación”. 

b) DIAGNÓSTICO 

Neste apartado recóllese o diagnóstico socioeconómico e territorial realizado na primeira fase 

(Información Urbanística e Diagnóstico) dos traballos de elaboración do presente PXOM. Este diagnóstico 

constitúe o elemento central da presente Memoria e enténdese como a peza fundamental para a 

“Avaliación Ambiental Estratéxica” do presente PXOM. 

c) OBXECTIVOS CRITERIOS E SOLUCIÓNS DE ORDENACIÓN 

Neste apartado descríbense os obxectivos e criterios do PXOM, así como as solucións de ordenación 

adoptadas para cada unha das súas determinacións básicas: 

o Estrutura xeral e orgánica de territorio. 

o Clasificación de solo. 

o Ordenación e determinacións establecidas en cada unha das distintas clases de solo. 

o Determinacións relativas á xestión e execución do PXOM. 

o Estratexia e estudo económico. 

o Xustificación das determinacións. 

d) XUSTIFICACIÓN DAS DETERMINACIÓNS 

A xustificación do contido do presente PXOM realízase dende tres enfoques: 

o Motivación das decisións de tipo discrecional: Razóns polas que se optou por unha ou outra 

alternativa das diferentes posibles respecto de cada determinación básica. 

o Xustificación de cumprimento dos estándares, indicadores, criterios ou límites establecidos pola 

lexislación urbanística e sectorial vixente. 

o Xustificación da coherencia das determinacións do PXOM co contido dos instrumentos de 

ordenación de territorio, e especificamente coas Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia. 

e) TRAMITACIÓN DO PLAN XERAL 

Neste apartado descríbese pormenorizadamente para cada fase: Documento de Inicio, Documento para 

Aprobación Inicial, Documento para Aprobación Provisional e Documento para Aprobación Definitiva, o 

resultado da tramitación (exposicións públicas, informes da CPTOPV, informes de carácter sectorial, etc). 

O presente PXOM redactouse conforme aos textos legais cuxas abreviaturas, por orde alfabética, están 

contidas na táboa seguinte: 

SECTORIAL TIPO Abreviado Denominación do texto legal 

AUGAS 

ESTATAL 

PHMS 
Real Decreto 285/2013, de 19 de abril, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da parte 

española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil. 

RDLA 
Real decreto lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da 

Lei de augas. 

RDPH 
RD 9/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento do dominio público 

hidráulico. 

AUTONOMICA 

LA Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 

LPRG 
Lei 5/2006 de 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos 

galegos. 

EDIFICACION 

ESTATAL 

CAEPE 

RD 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de 

accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e 

utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións. 

CTE 
Real Decreto 316/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da 

Edificación. 

LRRRU Lei 8/2013, de 26 de xuño de rehabilitacion, rexeneracion e renovacion urbanas 

AUTONOMICA 

LASB 
Lei 8/1.997 do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 

Autónoma de Galicia 

LVG 
Lei 18/2008, de 29 decembro, de vivenda de Galicia 2008 (DOG 20/1/2009, BOE 

17/3/2009). 

NHV-

2010G 

Decreto. 29/2010, de 4 de Marzo, polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de 

vivendas en Galicia 

RASB 

Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de 

desenvolvemento e de execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

ELECTRICAS ESTATAL LSE Lei 54/1997, de 27 de novembro do sector eléctrico (BOE 28/11/1997). 

ESTRADAS 
ESTATAL 

LCE Lei 37/2015, de 29 de setembro, de estradas. 

RCE 
D. 1812/1994, de 2 de setembro, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas 

estatais. 

AUTONOMICA LEG Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia. 

INDUSTRIA 

ESTATAL 
LMN Lei 22/1973, de 21 de xullo, de Minas 

RDT Real Decreto 401/2003, de infraestruturas de Telecomunicacións. 

AUTONOMICA 

LAM 
Lei 5/1995 do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais, de manancial e dos 

establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia 

LMG 

Lei 3/2008, de 23 maio, de Minaría de Galicia (DOG 6/6/2008, BOE 9/7/2008). 

Desenvolvida por Resolución de 22 de decembro de 2008 (DOG 29/1/2009; rect. DOG 

9/2/2009). 

LTG 
Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de 

telecomunicacións de Galicia 

MEDIO 

AMBIENTE 
ESTATAL CAPC 

Real Decreto 100/2011, do 28 de xaneiro, polo que se actualiza o catalogo de actividades 

potencialmente contaminadoras da atmosfera e se establecen as disposicións básicas 

para a súa aplicación. 
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SECTORIAL TIPO Abreviado Denominación do texto legal 

LCA 
Lei 16/2002 de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (DOG n.º 

157 de 2/7/2002). 

LCPA Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. 

LEA Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental 

LM 
Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes (BOE 22/11/2003), (modificada pola Lei 

10/2006, do 28 de abril). 

LPN 
Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio natural e da biodiversidade (BOE 

14/12/2007). 

LR Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído 

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

ambiental. 

AUTONOMICA 

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

de Ordenación do Territorio. 

LCN Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. 

LDIG 
Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 

Galicia. 

LOTG Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia 

LPAG 
Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia (DOG 

31/12/2002, BOE 21/1/2003). 

LPPG Lei 7/2008, de 7 de julio, de protección da paisaxe de Galicia 

LRSG Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia (BOE 6/12/2008). 

POL 
Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de 

Ordenación do Litoral. 

OUTROS 

ESTATAL 

NSPI 
D. 245/2003, de 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade en parques 

infantís. 

PSIS 
Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de 

incidencia supramunicipal (DOG n.º 75 de 17/4/2000). 

PSM 
Decreto 3/1999, de 7 de xaneiro, polo que se modifica parcialmente o Decreto 134/1998, 

de 23 de abril, sobre policía sanitaria mortuoria. 

RSCI 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de decembro, polo que se aproba o regulamento de 

seguridade contra incendios dos establecementos industriais. 

AUTONOMICA 

LCIG Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia 

LT 
Lei 14/2008, de 3 decembro, do Turismo de Galicia 2008 (DOG 19/12/2008, BOE 

16/3/2009). 

PATRIMONIO 

ESTATAL 

LPCS Lei 3/1996, de 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago. 

LPHE Lei 16/1985, de 25 de xuño do patrimonio histórico español. 

PHA 

Decreto 571/1963 de 14 de marzo sobre protección de escudos, emblemas, pedras 

heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico 

artístico 

AUTONOMICA 

AAG 
Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a Actividade Arqueolóxica na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

LPCG Lei 8/1995, de 30 de outubro, de patrimonio cultural de Galicia. 

PHC 
Decreto 449/73 de 22 de febreiro polo que se colocan baixo a protección do estado os 

hórreos e cabazos antigos existentes en Galicia e Asturias 

URBANISMO 
ESTATAL 

LS 
Real Decreto lexislativo 2/2008 de 20 de xuño polo que se aproba o texto refundido da 

Lei do Solo 

LSS Lei 8/2007, de 28 de maio, do solo. 

AUTONOMICA LOUG Lei 9/2002 de 30 de Decembro, coas modificacións introducidas pola Lei 2/2010 de 25 de 

SECTORIAL TIPO Abreviado Denominación do texto legal 

marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei9/2002, de 30 de decembro de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

RD 
Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina 

Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia. 

2 INFORMACIÓN URBANÍSTICA XERAL 

2.1 SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO 

O concello de Chantada conta cunha superficie de 177 km² e sitúase, como se reflicte no plano Nº IV.01 

"Localización", ao suroeste da provincia de Lugo. 

Chantada limita, ao norte co municipio de Taboada, ao sur co municipio de Carballedo, ao leste co río Miño que 

o separa dos concellos de O Saviñao e Pantón e ao oeste coa serra do Faro, que conforma a liña divisoria coa 

provincia de Pontevedra (concello de Rodeiro). 

O concello de Chantada pertence á comarca de Chantada, integrada polos concellos de Chantada, Taboada e 

Carballedo. A cabeceira comarcal está situada na capital do municipio de Chantada que se configura como o 

principal centro urbano da comarca. Esta comarca conta cunha extensión de 476,6 km², representando o 5% da 

superficie da provincia. 

As Directrices de Ordenación do Territorio (en adiante DOT) inclúen ao municipio de Chantada dentro do 

sistema de asentamentos como cabeceira do sistema urbano intermedio, por presentar a dimensión necesaria 

para exercer as funcións de acollida de servizos supramunicipais da zona occidental.  

2.2 CHANTADA NA ESTRUTURA BÁSICA DO MODELO TERRITORIAL DAS DOT 

2.2.1 Modelo territorial establecido nas DOT 

O modelo territorial de Galicia, de acordo coas determinacións das DOT está constituído por unha estrutura 

básica definida a partir dun sistema xerarquizado de asentamentos de poboación, articulado polas redes de 

infraestruturas e equipamentos, que se implanta, sobre un medio rural que conta cunha biodiversidade e 

patrimonio cultural que hai que protexer e xestionar. 

Sobre a base do modelo citado, o sistema xerarquizado de asentamentos de poboación de Galicia, queda 

configurado por: 

 O sistema das grandes cidades 

 O sistema urbano intermedio 

 Os nodos para o equilibrio do territorio 

 Os núcleos principais dos restantes municipios e das parroquias rurais. 

Dentro do sistema de asentamento de poboación citado, o núcleo urbano de Chantada queda integrado dentro 

do conxunto de "cabeceiras" do Sistema Urbano Intermedio, citado anteriormente. 
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2.2.2 Articulación e fortalecemento do sistema urbano intermedio  

No territorio de Galicia aparece un interesante conxunto de núcleos de pequeno e mediano tamaño, con 

poboacións que oscilan entre os 7.000 e os 40.000 habitantes, que enriquecen e achegan variedade ao Sistema 

urbano da Comunidade nos que se atopa Chantada. Estas cidades medias do Sistema urbano galego 

localízanse tanto nas zonas menos centrais da Comunidade, onde a menor influencia das principais cidades 

permite a estes núcleos asumir unha maior centralidade e protagonismo, como en ámbitos litorais, onde a 

densidade de poboación deu lugar a complexos continuos urbanos (subsistemas urbanos policéntricos). Trátase 

de centros que experimentaron un crecemento demográfico relativo notable, que os diferencia claramente da 

tónica de declive poboacional que marca a maior parte do territorio galego desde as décadas centrais do século 

XX. 

Xunto coas principais vilas e pequenas cidades integradas nas Rexións e Áreas urbanas constitúen o segundo 

chanzo na xerarquía do sistema urbano, tras as sete cidades principais, de grande importancia para as 

estratexias de integración e fortalecemento do modelo territorial, facendo posible que todo o territorio participe 

nas iniciativas de desenvolvemento. Son ámbitos clave para o equilibrio territorial, a cohesión social, e posibilitar 

un aproveitamento integral das oportunidades de actividade de todo o territorio. Neste sentido poden e deben 

realizar funcións decisivas na organización do territorio de Galicia: 

 Son determinantes para dinamizar os procesos de desenvolvemento e asegurar a dispoñibilidade de 

servizos urbanos de certo nivel nas zonas máis débiles do territorio de Galicia. Estas cabeceiras constitúen 

referencias territoriais imprescindibles para previr o despoboamento e a agudización dos desequilibrios 

territoriais en amplas zonas do interior. A especialización produtiva que singulariza moitos destes centros é 

un dos aspectos clave para a fortaleza económica da Comunidade. 

 

 

 Polo seu tamaño, a súa distribución territorial, e en moitos casos polas súas dinámicas económicas, 

proporcionan unha oferta urbana variada de núcleos dotados dunha forte identidade, cuxo fortalecemento 

permite evitar moitos dos riscos asociados a unha excesiva concentración da poboación nun número 

reducido de grandes centros, cos custos funcionais, ambientais, sociais e económicos que se derivan das 

situacións de conxestión. 

 Proporcionan un referente territorial ao redor do cal organizar crecementos residenciais e de espazos de 

actividade, reducindo os riscos de proliferación da urbanización difusa, de aparición de crecementos 

desestruturados e de falta de áreas de centralidade. 

 Noutros casos trátase de ámbitos importantes para consolidar as estratexias de articulación territorial entre 

as principais Áreas urbanas de Galicia. 

 Nalgúns casos, pola súa posición dentro de Rexións urbanas consolidadas, ofertan funcións especializadas 

e complementarias para o conxunto do espazo no que se integran 
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 Densifican as mallas urbanas das Rexións urbanas da Coruña-Ferrol e Vigo-Pontevedra. 

Para que o Sistema urbano intermedio poida desenvolver adecuadamente estas funcións no Modelo territorial 

de Galicia é imprescindible aumentar o seu rango urbano, de forma que se incremente a calidade e variedade 

dos seus servizos e o atractivo destas poboacións como espazos de residencia e actividade. 

Para iso, neste documento expóñense catro estratexias fundamentais: 

 Impulso de iniciativas de cooperación entre concellos, para que a suma de diferentes municipios moi 

interrelacionados permita aumentar o seu rango urbano e abordar proxectos e solucións que non son 

posibles desde a óptica local de cada un deles por separado. A estratexia básica pasa por articular os 

ámbitos de integración entre os diferentes municipios e xerar elementos que faciliten a unificación dos 

mercados laborais e das áreas de prestación de servizos.  

 Fortalecemento da base produtiva, que constitúe a referencia fundamental para soster calquera outra 

iniciativa de mellora urbana e da calidade de vida dos cidadáns. É moi importante apoiar iniciativas que 

favorezan a implantación de actividade económica e o aumento do nivel formativo e a capacidade de 

innovación, especialmente en relación coas actividades máis importantes para o desenvolvemento local. 

Unha maior dimensión e complexidade da base produtiva é, ademais, un factor decisivo para a aparición de 

infraestruturas, servizos e dinámicas urbanas que son determinantes para fortalecer o rango das cidades e 

ampliar a calidade e diversidade da oferta urbana. 

 Aumento do atractivo urbano. Este é outro dos aspectos relevantes para fortalecer o Sistema urbano 

intermedio de Galicia. A mellora da imaxe das vilas e a súa contorna, o aumento na calidade e variedade 

das posibilidades educativas, comerciais, de lecer, etc., son fundamentais para incrementar o atractivo e as 

oportunidades destes centros urbanos. Espazos singulares que aparecen na maior parte desas vilas 

pequenas e medias,como centros históricos, portos, áreas industriais ou espazos ferroviarios,etc., 

proporcionan con frecuencia oportunidades singulares para acometer proxectos de renovación que poden 

constituír importantes experiencias de dinamización urbana. A consecución de Áreas de rehabilitación 

integral para estes núcleos tórnase como unha boa estratexia para levar a cabo procesos de recuperación 

das funcións produtivas, residencias, sociais e estéticas de moitos dos seus sectores interiores que viviron 

intensos procesos de abandono e deterioración social, económica e ambiental. 

 Articulación da malla viaria mediante a consolidación e mellora dos eixos de acceso ao territorio, para 

configurar vías máis atractivas, con posibilidades de permeabilidade transversal e sobre os que se 

desenvolvan programas de recuperación paisaxística recualificando uns espazos clave para a estruturación 

do territorio e a calidade de vida dos seus habitantes, así como desenvolvendo proxectos de mellora e 

sostibilidade da mobilidade e da cohesión. 

2.2.3 O papel da cabeceira de Chantada 

Chantada presenta a dimensión necesaria para constituír unha cabeceira que exerza funcións de acollida de 

servizos supramunicipais na zona occidental. A autovía Chantada-Monforte permitirá conectar máis eficazmente 

este espazo. Esta situación confírelle un papel como nodo de estradas comarcal, o que pode redundar na súa 

conversión nunha área máis atractiva para o asentamento de actividades loxísticas e industriais de ámbito 

comarcal que complementen a estrutura produtiva do espazo intermedio situado entre as dúas capitais 

provinciais do interior, xunto co resto de cabeceiras do Sistema urbano intermedio desta área do sur lucense e 

do norte ourensán. 

 

Esa accesibilidade, a súa tradicional vocación comercial e a presenza de servizos tanto públicos como privados 

converten Chantada nun punto óptimo para a concentración de actividades terciarias e industriais como 

corresponde a unha cabeceira do Sistema urbano intermedio. 

Por outro lado, debe seguir a desenvolverse o xa elevado asociacionismo nas actividades agropecuarias, o que 

constituirá unha máis que acertada estratexia de futuro para o correcto dimensionamento económico da 

comarca chantadina, en especial tanto no referente ao sector lácteo como ao vitivinícola, que contan ambos 

cunhas excepcionais condicións naturais para o seuaxeitado desenvolvemento, dada a disposición topográfica 

para o primeiro e ao abeiro do val do Miño no caso do segundo. 

2.3 CARACTERISTICAS NATURAIS DO TERRITORIO 

Neste apartado procédese á análise e estudo do territorio que conforma o termo municipal atendendo ás súas 

características Xeolóxicas, Topográficas, Climáticas, Edafolóxicas e Hidrolóxicas. 

2.3.1  Xeoloxía 

Desde un punto de vista xeolóxico, o municipio de Chantada atópase dentro dos relevos do Macizo Hespérico, 

constituíndo un fragmento da cadea Hercínica situado no suroeste da provincia de Lugo, desde a Serra do Faro 

ata a canle do río Miño.  

Os datos para a elaboración deste estudo obtéñense das follas nº 122 Golada, 123 Portomarín, 155 Chantada e 

nº 154 Lalín, do Mapa Xeolóxico de España, escala 1:50.000 elaborado polo IGME en 1981. 

Na zona central e occidental da zona de estudo existe unha importante serie vulcanodetrítica que comeza con 

xistos micáceos e niveis de cuarcita ricas en feldespato e plaxioclasas. A potencia de formación varía desde os 

50 aos 200 metros aproximadamente. Así, os xistos teñen unha potencia superior aos 100 metros, mentres que 

as cuarcitas poden alcanzar os 200 metros ou reducirse ata 1 ou 2 metros. 

Por riba dos tramos cuarcíticos e por baixo das cuarcitas e xistos carbonosos aparece, próximo ao pobo de 

Campaza, un lentellón de mármore que chega a ter 50 m e que en forma de pequenos lentellóns continúa até 

12 Km ao sur da folla. 

Os materiais detríticos máis abundantes na zona de estudo son de idade cuaternaria. Localízanse dispersos por 

todo o termo municipal, normalmente asociados a cursos de auga. 

Como se pode ver no plano Nº IV.10 "Xeoloxía", distínguense representacións das dúas series graníticas 
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estendidas por toda a cadea hercínica: granitos alcalinos de dous micas e granitos calcoalcalinos biotíticos que 

foron os primeiros en emprazarse. 

2.3.2  Topografía 

O territorio de Chantada presenta no seu conxunto unha suave topografía, como se pode observar nos planos 

Nº IV.02 “Altitudes” e Nº IV.03 "Pendentes".  

A zona de estudo atópase situada no suroeste da provincia de Lugo, desde a Serra do Faro, no oeste, até a 

canle do Miño, no seu extremo máis oriental.  

En todo termo municipal pódense distinguir tres unidades morfolóxicas formadas pola Serra do Faro, a chaira de 

Chantada e a ribeira do Miño. 

O sector central do territorio representa unha penechaira situada a unha altitude media de 602 metros e un 8% 

de pendente media. As súas formas aplanadas, cortadas por numerosos cursos de auga, abarcan a maior parte 

do termo municipal. Esta uniformidade só vese interrompida polos rebordes montañosos da Serra do Faro no 

oeste e o Alto dos Vales ou polo encaixado val que forma o río Miño polo leste, nos que se supera o 25% de 

pendente.  

Existen diferenzas de altitude considerables, os maiores relevos alcánzanse na zona limítrofe con Pontevedra, 

cara ao oeste onde se localiza a Serra do Faro de 1187 metros de altitude. Esta serra funciona como liña 

divisoria de augas e de límite provincial. Presenta unha disposición norte -sur, formada sobre un bloque elevado 

de granitos e xistos cortado por fallas, que foi modelado pola erosión fluvial. Ao sur, nas estribacións das 

mesma, pero con menor altitude, atópase o Alto dos Vales. 

2.3.3  Climatoloxía 

Desde un punto de vista climático, o municipio de Chantada destaca pola súa situación dentro da vertente 

dorsal galega, encádrase no dominio do clima oceánico temperado. Neste tipo de clima a influencia marítima é 

fundamental porque atenúa as variacións térmicas diarias e estacionais e proporciona abundante humidade en 

forma nubrada, o cal asociado aos frecuentes sistemas frontais, que barren as latitudes medias, manteñen unha 

pluviosidade importante. 

O sistema dorsal, representado pola Serra do Faro actúa como barreira permeable entre as chairas interiores e 

a fachada litoral atlántica cumprindo un importante papel bioxeográfico ao modular as condicións climáticas a 

mesoescala. 

Para caracterización climática do termo municipal empregáronse datos da estación meteorolóxica de Belesar, 

situada a 220 m de altitude nas coordenadas X 112101, Y 472690, do Ministerio de Agricultura, Pesca e 

Alimentación e outras fontes relacionadas. 

A existencia do embalse de Belesar neste tramo do río Miño orixinou cambios na dinámica dos procesos de 

erosión e transporte. Iniciáronse certos cambios climáticos condicionados polo volume de auga almacenado 

aumentando o estado de humidade, facendo que as inversións térmicas sexan cada vez máis frecuentes e 

provocando a aparición de pequenos climas locais e en consecuencia cambios no proceso natural do 

ecosistema. 

A temperatura media anual é de 11.2ºC. As temperaturas medias máximas se dan nos meses de xullo e agosto 

e oscilan entorno aos 26.1ºC. As mínimas son moi acusadas nos meses de xaneiro e febreiro, entorno aos 

1.3ºC e o risco de xeadas comprende desde os seis ata os sete meses e medio. 

O clima da zona presenta un marcado carácter húmido e continental, e a pesar da pantalla pluviométrica que 

supón a Serra do Faro, a pluviometría media anual é de 718 mm. As precipitacións son principalmente invernais 

e teñen maior incidencia nos meses de outubro a marzo. En época estival a seca é apreciable especialmente no 

mes de xullo, mentres que en inverno, nos meses de xaneiro e febreiro superan os 95 mm. 

Os veráns sinalan unha acusada depresión pluviométrica cunha porcentaxe do 9 %, ademais si se teñen en 

conta os efectos da ETP nesta época, que supera con fartura as precipitacións caídas, hai que considerar os 

meses de veráns como moi secos. 

2.3.4  Edafoloxía 

O solo é un dos elementos máis importantes para o sostemento dos ecosistemas terrestres e desenvolvemento 

de sociedades. É necesario o seu estudo tanto para un mellor aproveitamento como para evitar deterioracións 

irreversibles ou a aparición de fenómenos prexudiciais para o medio natural. 

As tipoloxías dos solos que atopamos no municipio de Chantada (ver plano Nº IV.12 "Edafoloxía"): 

 TERRA PARDA MESOTRÓFICA: Solos asentados sobre granitos ou esquistos metamórficos. Presenta 

color pardo ou ravermellado e unha textura areosa. Caracterízanse por ser solos cunha profundidade 

media, cun grao de fertilidade medio e normalmente ben drenados, nos que se reduce a probabilidade de 

encharcamentos. 

 TERRA PARDA EUTRÓFICA: Solos superficiais, con boa estrutura e boa aireación. Ricos en substancias 

nutritivas que normalmente soportan vexetación arbórea. Localízanse fundamentalmente na metade sueste 

municipal. 

 RÁNKER: Solos novos pouco desenvolvidos a causa da erosión. Preséntanse nas zonas máis altas e máis 

abruptas do municipio, na serra do Faro e nas inmediacións do río Miño. 

 PSEUDOGLEY: Trátase de solos limosos ou arxilosos, compactos caracterizados por unha oscilación 

alternante de encharcamento, consecuencia da súa escasa permeabilidade interna. 

 VEGA PARDA ALÓCTONA: Solos formados fundamentalmente por sedimentos de terras pardas 

erosionadas e depositadas nos vales fluviais, situados normalmente nos vales dos ríos, neste caso a 

principal extensión atópase asociada ao río Asma. 

 SOLOS ANTROPÓGENOS: Neste caso, segundo Perez Albertí, 1985, o forte encaixonamento do río Miño 

orixina vertentes que poden acadar o 50% de pendente o que unido aos materiais que a forman crean áreas 

con dificultades para a formación de solos nos que predomina a morfoxénese fronte á edafoxénese. Porén, 

mediante labores antrópicas fabricáronse solos destinados ao cultivo da vide, creando áreas estables 

(socalcos) nas que predomina a edafoxénese fronte á morfoxénese. 

2.3.5  Hidroloxía 

A extensa rede hidrográfica do municipio inclúese na Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil (DHMS), que 
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abrangue as concas dos ríos Miño, Sil e Limia así como as súas augas de transición e costeiras, e no sistema 

de explotación do Miño Alto.  

A rede hídrica pertence á vertente atlántica e organízase ao redor da conca do Miño a través numerosos cursos 

de auga entre os que destacan a Lama, Enviande, Santa Lucía, Gomesende e especialmente a Asma (ver 

plano Nº IV.04). 

O río Miño, nos seus 343 Km de percorrido, atravesa de norte a sur a provincia de Lugo e de nordés a suroeste 

as provincias de Ourense e Pontevedra, drenando unha superficie de 17.026 Km2. 

Ao seu paso por Chantada o Miño discorre polo leste municipal en dirección norte -sur debuxando un encaixado 

val de fortes pendentes e actuando de límite natural coa comarca de Terra de Lemos.  

Debido ao seu aporte hídrico e morfoloxía, o Miño é represado en Belesar, entre os municipios de Chantada e O 

Saviñao, no que representa un dos encoros máis importantes de Galicia. Segundo o Plan Hidrolóxico da DHMS 

o encoro de Belesar clasificase como moi modificado de tipo Monomíctico, silíceo de zonas húmidas 

pertencentes aos ríos da rede principal. 

Antes de alcanzar o encoro de Belesar, o Miño recibe augas dos ríos Lama e Enviande. Ambos teñen orixe na 

Serra do Faro e discorren polo termo municipal en dirección este. 

O Miño recibe ao río Asma na zona de O Castro. Este río nace nas Penas Grandes da Serra do Faro, a 860 

metros de altitude. Discorre pola planicie de Chantada en dirección Oeste- Este e desemboca no Miño despois 

de 20,5 Km de percorrido. Drena unha conca de 92,5 Km2 e achega ao Miño un caudal de 1,68 m3/s o que se 

corresponde cun caudal relativo de 18,1 l/s/Km2 . 

2.3.6 Vexetación 

Actualmente os restos de bosque orixinal limítanse a escasos redutos menos propicios para a actividade 

humana como poden ser os biotopos de montaña ou as vertentes do Miño e na maioría das ocasións están 

asociadas a zonas húmidas e cursos de auga. 

As extensas repoboacións realizadas con eucalipto e piñeiro, os incendios forestais sufridos nas zonas de 

cabeceira, e as presións derivadas da elevada densidade poboacional e de cultivos agrícolas, xunto coa 

presenza de especies exóticas invasoras, móstranse como as principais causas da degradación da calidade dos 

bosques de ribeira. 

Deste xeito, como se pode observar no plano Nº IV.12 "Vexetación", a vexetación natural potencial queda 

restrinxida a áreas marxinais como á zona da Serra do Faro e aos ecosistemas de ribeira do río Miño e os seus 

afluentes, que gañan maior preponderancia ecolóxica, como corredores fundamentais para a conservación da 

natureza. 

Aínda que predomina o mato, a Serra do Faro e o seu contorno abrangue extensión arbóreas. Ainda que na 

maioría delas predomina o piñeiro tamén se poden atopar especies caducifolias como Quercus robur o Quercus 

pyrenaica cuya presencia cobra mais importancia no contorno dos ríos que discorren polas súas ladeiras. 

O bosque de ribeira corresponde a unha aliseda galaica onde dominan os ameneiros (Alnus glutinosa), 

salgueiros negros (Salix salvifolia), freixos (Fraxinus angustifolia), salgueiros (Salix atrocinerea), arracláns 

(Frangula alnus), e carballos (Quercus robur ). Nalgunhas zonas ben conservadas tamén se atopan exemplares 

de rebolo (Quercus pyrenaica ), sobreira (Quercus suber) e madroño (Arbutus unedo). 

En xeral, observase que nas zonas de val onde predominan os prados e zonas de cultivo e nas proximidades 

dos núcleos de poboación a conectividade transversal da vexetación de ribeira diminúe notablemente, sendo 

reducida a unha banda estreita nun ou ambas marxes, onde crecen algunhas árbores, sen apenas arbustos e 

completamente desconectada dos bosques adxacentes. 

As formacións de mato teñen como especies mais representativas son o toxo (Ulex europeaus) e os distintos 

tipos de uceira (especies do xénero Erica). Na zona de estudo predomina o mato con Erica vagans, mentres 

que nos solos mais húmidos e peor drenados abunda Erica tetralix.  

2.3.7 Áreas estratéxicas de conservación 

No plano Nº IV.15 relaciónanse as diferentes Áreas Estratéxicas de Conservación existentes no termo municipal 

de Chantada. 

No territorio existe un Lugar de Interese Comunitario pertencente á Rede Natura 2000. O LIC Monte Faro 

(código ES-1120008) abrangue unha superficie de 713,12 ha, cunha altitude media de 886 m e cumes que 

superan o 1.100 m. A totalidade do territorio que abarca, distribuído entre os concellos de Carballedo, Rodeiro e 

Chantada, foi declarado pola Xunta de Galicia como Espazo Natural en Réxime de Protección Xeral. 

Ao abeiro da lei 9/2001 de conservación da natureza a Xunta de Galicia, mediante o Decreto 72/2004 do 2 de 

abril, declara ZEPVN as zonas propostas como LIC para formar parte da Rede Natura 2000 entre as que se 

atopan o espazo do Monte do Faro. 

O inventario de humidais de Galicia identifica 5 humidais de interese no municipio de Chantada. 

En Chantada existe unha Área prioritaria de reprodución, alimentación, dispersión e concentración local de 

especies de aves que abrangue a parte occidental do municipio, situada sobre a Serra do Faro. 

Boa parte do concello, coa excepción da zona suroeste, inclúese como área de distribución potencial do 

sapoconcho común (Emys orbicularis L.). En consecuencia terase que integrar no planeamento a consideración 

de que, segundo se recolle no artigo 6.2 do Decreto 70/2013, do 25 de abril, polo que se aproba o Plan de 

recuperación do sapoconcho común en Galicia, as masas de auga lénticas e zonas húmidas do concello, así 

como as súas correspondentes zonas de policía, quedan incluídas como áreas de distribución potencial desta 

especie. 

Entre as zonas protexidas establecidas polo Plan Hidrolóxico da Demarcación Miño-Sil atópanse no municipio 

zonas de captación de auga para abastecemento, un tramo de interese medioambiental no río Asma, unha zona 

de producción de peixes tamén localizada no río Asma, a zona de baño de Sangoñedo, e unha zona sensible no 

contorno do encoro de Belesar. 

2.4 USOS DO SOLO 

No plano nº IV.05 reflíctese a distribución dos usos existentes no territorio de Chantada, así como as áreas 

singulares e de interese. En dito plano tamén se localizan, ademais dos núcleos e entidades de poboación, as 

edificacións illadas destinadas a actividades industriais e de almacenaxe, terciarias e agropecuarias. 
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a) USOS RÚSTICOS 

Da observación do referido plano despréndese que no concello de Chantada predominan os usos 

rústicos, fundamentalmente as actividades agrogandeiras e en menor medida as forestais, incluso a 

ladeira que descende cara ao río Miño, de acusada pendente, foi utilizada tradicionalmente para o cultivo 

de vides.  

Do “Estudo do Medio Rural”, despréndese que os usos rústicos aparecen como dominantes no territorio. 

Porén, cómpre destacar que practicamente o 50% da superficie do territorio non se explota, debido 

fundamentalmente á regresión e envellecemento da poboación no medio rural e o conseguinte abandono 

paulatino do campo. 

Dentro dos usos rústicos sobresae o agrogandeiro, cuxa ocupación representa mais do 60% da superficie 

municipal. Esta actividade desenvólvese fundamentalmente na zona central do concello, mentres que o 

cultivo de vides, xunto ás innumerables bodegas, caracterizan a paisaxe das ladeiras do río Miño. 

Aos usos agrogandeiros séguenlle en importancia os usos forestais (33%). A superficie forestal está 

constituída por pequenas “manchas” descontinuas, de pinos e castaños, localizados fundamentalmente 

na serra do Faro e na parroquia de Nogueira. 

b) USO INDUSTRIAL E TERCIARIO 

O único espazo diferenciado do territorio destinado a actividades industriais correspóndese co polígono 

industrial de Chantada, situado ao sur da área urbana. 

Nas principais estradas de acceso á área urbana de Chantada, e en particular nas marxes da estrada N-

540, se implantaron unha serie de actividades destinadas a usos industriais (cooperativa vinícola, planta 

de formigonado, cooperativa de fabricación de pensos), comerciais (concesionarias de automóbiles, 

centro distribuidor de butano, etc), que nas zonas máis próximas á área urbana se mesturan cos usos 

residenciais. 

Como industriais ligadas ás actividades extractivas, na actualidade unicamente se explota unha canteira 

situada ao nordeste da área urbana, entre esta e a variante. 

O conxunto dos usos industriais e terciarios, non chega ao 0,2% da superficie municipal. 

c) USO RESIDENCIAL 

No plano nº IV.04 reflíctese a localización dos núcleos de poboación, onde destaca polo seu tamaño a 

área urbana de Chantada. Porén, a superficie ocupada polo núcleo capital, non chega a acadar o 1% da 

superficie municipal. 

A poboación asentada fóra do núcleo capital, repártese en 264 entidades de poboación de carácter rural, 

as cales presentan en xeral unha distribución espacial nítida e apóianse na rede de estradas e camiños 

existentes. 

O conxunto dos usos residenciais, englobando a área urbana de Chantada e os asentamentos rurais, 

ocupa aproximadamente o 4% da superficie municipal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos Superficie (has) Distribución (%) 

Núcleos de poboación 716,47 4,04 

Zonas industriais, comerciais e de servizos 30,17 0,17 

Usos rústicos 

Actividades extractivas 18,09 0,10 

Superficie cultivada 10.785,40 60,90 

Superficie forestal 5.899,34 33,32 

Encoro de Belesar e Río Miño 260,82 1,47 

 17.710,30 100% 
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2.5 POTENCIALIDADES DO TERRITORIO 

A participación actual do sector primario na economía municipal é a máis alta de tódolos sectores produtivos 

despois do sector servizos. 

Dentro das actividades primarias a agricultura e gandería, son as actividades de maior peso.  

a) APROVEITAMENTO AGROPECUARIO E FORESTAL 

Como pode observarse no plano Nª IV.13 "Capacidade produtiva do solo", a aptitude dos solos para uso 

agronómico de Chantada é moi boa considerando a existencia de importantes extensións sen pendente 

ou con moi baixos valores e as baixas limitacións por espesor. Son solos lixeiros, fáciles de traballar, non 

obstante requiren importantes achegas de materia orgánica para corrixir a acidez ou presentan carencias 

de fósforo, potasio ou calcio ente outros. 

As condicións climáticas favorecidas pola topografía do terreo e sumadas a un factor favorable de 

carácter edáfico son factores moi favorables para a explotación gandeira e para a orientación gandeira da 

agricultura. 

Os solos de clase 2 ou 3, profundos e con capacidade de retención hídrica, así como as condicións 

climáticas caracterizadas por unha seca estival mínima permiten o establecemento de prados sen a 

penas manexo. 

As zonas agrarias, localizadas no contorno dos núcleos rurais, son superficies adecuadas para a 

implantación de pequenas explotacións tanto de carácter tradicional como intensivo. Constitúen ademais 

zonas propicias para o aproveitamento gandeiro de tipo familiar. 

Os solos de baixa calidade tamén poden ser explotados para cama do gando, utilizados como abono 

orgánico para as terras, aproveitados para o pastoreo extensivo da vexetación herbácea que crece nelas 

ou para cabana de gando en semiliberdade, como é o caso do gando equino. Estes aproveitamentos 

poderían supoñer un modo economicamente rendible que favorecería o mantemento da poboación rural e 

supoñería unha significativa redución de risco de incendio e erosión nestes hábitats. 

Os cultivos forestais son menos esixentes que os herbáceos en canto a requisitos edáficos e climáticos 

polo que seguindo a clasificación establecida no apartado anterior os solos das clases 5, 6 e 7 son os 

máis apropiados para o aproveitamento forestal. 

As mellores zonas consideradas para o cultivo forestal son aquelas que non son óptimas para 

aproveitamentos agrícolas e presentan unhas características mínimas para o asentamento das árbores. 

Tendo en conta o mapa de produtividade forestal potencial do Ministerio de Agricultura, e o mapa da 

capacidade productiva dos solos de Galicia (Díaz Fierros & Gil Sotres, 1984), os solos do municipio de 

Chantada teñen zonas con gran aptitude para a produción forestal, con producións de mais de 12 

t/Ha/ano, aínda que con varias limitacións, entre elas, a falta de profundidade e o risco de xeadas. 

En xeral, a produtividade é alta para especies de clima benigno. Entre as coníferas dase un bo 

crecemento para especies de piñeiro como Pinus pinaster e Pinus radiata, sempre que se manteñan por 

debaixo dos 600m en solos de calidade intermedia. Entre as frondosas a especie mais adecuada e o 

castiñeiro, Castanea sativa. 

b) DEREITOS MINEIROS 

Os principais materiais susceptibles de explotación existentes no municipio son os graníticos, 

amplamente estendidos por todo o territorio municipal. Os afloramentos graníticos atópanse amplamente 

representados por toda a xeografía galega. Aproximadamente un 50% da superficie de Galicia está 

ocupada por estes afloramentos, formando bandas que seguen, en certo modo, as directrices hercínicas, 

o que fai á nosa Comunidade líder tanto en cantidade como en variedade de recursos. 

Actualmente a única actividade extractiva que se desenvolve en Chantada é a realizada pola empresa 

Áridos del Carneiro na Canteira do Carneiro, localizada no barrio de Marín, entre la vila de Chantada e a 

variante da N-540. 

Tal e como pode observarse no plano Nº IV.14 "Dereitos mineiros", o dereito de Monte Carneiro e o único 

que queda vixente na actualidade. 

c) APROVEITAMENTO HIDROLÓXICO 

En xeral, as características dos cursos de auga que discorren polo municipio non permiten grandes 

aproveitamentos enerxéticos, a excepción do río Miño. Neste caso, a construción do encoro de Belesar, 

converteu a Chantada nun dos lugares máis importantes na xeración de enerxía hidroeléctrica. Trátase do 

encoro con maiores proporcións de toda Galicia e un dos maiores de toda España, e no que os 

aproveitamentos de tipo enerxético resultan moi rendibles. 

No concello existen outras dúas minicentrais para a xeración de enerxía eléctrica no curso final do río 

Asma e no río Enviande, se ben estas dúas non superan o 10% da produción de Belesar. 

d) APROVEITAMENTO VINÍCOLA 

A produción vinícola é outro importante motor para a dinamización económica do concello, principalmente 

nas adegas e viñedos localizados na zona oriental do concello, entorno ás ribeiras do río Miño. Esta 

produción, que conta ademais con denominación de orixe propia (Ribeira Sacra), serve de marco para o 

impulso do turismo na zona. 

e) APROVEITAMENTO EÓLICO 

As condicións climáticas e as características orográficas de Galicia favorecen que a implantación da 

enerxía eólica nesta comunidade sexa elevada, situándoa como referente no sector eólico a nivel 

mundial. En Chantada desenvólvense dous aproveitamentos enerxéticos desta clase na serra do Faro. 
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2.6 POBOACIÓN E ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

2.6.1 Poboación 

2.6.1.1 Características xerais 

O concello de Chantada contaba no ano 2014 con 8.553 habitantes, segundo se recolle na Táboa nº 2, a 

poboación repártese de forma desigual nas trinta e seis parroquias que conforman a estrutura parroquial. As 

parroquias de Chantada e San Salvador de Asma acollen o 55% da poboación municipal que, á súa vez 

representa o groso da poboación do núcleo urbano de Chantada. 

 

As parroquias de San Xurxo de Asma, Muradelle, San Fiz de Asma, Argozón, Laxe e Sabadelle polarizan, 

aproximadamente o 14% da poboación total municipal. Nas restantes parroquias aséntase o 31% restante da 

poboación municipal. 

De acordo cos datos contidos na Táboa nº 2, as maiores densidades de poboación corresponden ás parroquias 

de Chantada, San Xurxo de Asma e Esmoriz e as menores as parroquias, algunhas delas as máis extremas do 

concello, como son Esmeriz, Bermún ou Nogueira de Miño, diferenzas evidentes tendo en conta o seu 

alonxamento da área urbana. 

Atendendo ao nivel de concentración da poboación, ocorre algo similar ao exposto anteriormente, a maior 

concentración de poboación corresponde de novo ás parroquias de Chantada, San Xurxo de Asma e Esmoriz. 

Táboa nº 1 .- Distribución da poboación segundo o sexo e idade(ano 2013) 

 

 

No cadro superior obsérvase a distribución da poboación, segundo o sexo e idade, e diferenciando a poboación 

estranxeira, no ano 2013. Como podemos observar a distribución da poboación por sexos atópase 

practicamente ao 50%. A maior parte da poboación atópase en idade de traballar, segundo a análise da 

poboación activa. Polo tanto Chantada conta cunha poboación cada vez máis envellecida, tendo en conta que a 

idade media da mesma se sitúa en torno aos 50 anos. 

A poboación estranxeira representa o 3,7% da poboación total, cifra que medrará nos próximos anos polo 

proceso de globalización e internacionalización que están sufrindo tódalas economías. 

En resumo, Chantada conta cunha poboación de mediana idade que se concentra en primeiro lugar na área 

urbana, e en segundo lugar nas parroquias de San Salvador e San Xurxo de Asma, ámbalas dúas lindantes coa 

parroquia de Santa Mariña de Chantada. 

2.6.1.2 Distribución da poboación por parroquias 

Da “Análise do Modelo de Asentamento da Poboación” e de acordo cos datos contidos no plano Nº III1.1, no 

que se reflicte a localización dos núcleos de poboación existentes, os seus tamaños e a súa evolución, así 

como cos datos contidos na Táboa nº 2, o concello de Chantada contaba no ano 2014 con 8.553 habitantes, 

repartidos en trinta e seis parroquias, o que representa unha media de 238 habitantes por parroquia, 

atopándose no nivel superior as parroquias de Chantada e San Salvador de Asma, nas que se localiza o núcleo 

capital, e no extremo inferior, con arredor de 30 habitantes, sitúase a parroquia de Belesar, localizada no 

extremo sueste do termo municipal. 
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Diagrama nº 1. Distribución da poboación do concello de Chantada por parroquias (ano 2013) 
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CHANTADA SAN SALVADOR DE ASMA (SAN SALVADOR) SAN XURXO DE ASMA (SAN XURXO)

LAXE (A) (SAN XOAN) SAN FIZ DE ASMA (SAN FIZ) MURADELLE (SAN PAIO)

ARGOZON (SAN VICENTE) SABADELLE (SANTA MARIA) MERLAN (SAN TOME)

VILAUXE (SAN SALVADOR) REQUEIXO (SANTIAGO) MARIZ (SAN MARTIÑO)

CAMPORRAMIRO (SANTA MARIA) LINCORA (SAN PEDRO) ARCOS (SANTA MARIA)

NOGUEIRA DE MIÑO (SANTA MARIA) ADA (SANTA BAIA) SANTA UXIA DE ASMA (SANTA UXIA)

BRIGOS (SAN SALVADOR) SANTA CRUZ DE VIANA (SANTA CRUZ) FORNAS (SAN CRISTOVO)

PESQUEIRAS (SANTA MARIA) PEDRAFITA (SANTA BAIA) PEREIRA (SAN MAMEDE)

MATO (O) (SAN XILLAO) VEIGA (SAN XOAN) MONTE (O) (SAN MIGUEL)

MOURICIOS (SAN CRISTOVO) SANTIAGO DE ARRIBA (SANTIAGO) ESMORIZ (SAN XILLAO)

GRADE (A) (SAN VICENTE) SAN PEDRO DE VIANA (SAN PEDRO) BERMUN (SANTA MARIA)

SARIÑA (A) (SAN VICENTE) ESMERIZ (SANTA MARIÑA) BELESAR (SAN BARTOLOMEU)
 

 

No Diagrama nº 1 observamos a distribución por parroquias de todo o termo municipal, onde podemos observar 

como a parroquia de Chantada é a que ten maior representación no total do concello e tamén o menor grao de 

dispersión. 

A parroquia de Chantada concentra a maior parte da poboación municipal debido á influencia que exerce nesta 

a capital municipal. Na Táboa nº 2, pode comprobarse como nesta parroquia figura unha única entidade de 

poboación, constituída pola capital municipal. No INE do ano 2001 contaba con 4.160 habitantes, e 4.413 

habitantes no ano 2013, polo que a poboación creceu nos últimos catorce anos nun 6,08%, englobando máis do 

50% da poboación total do municipio. Trátase do único núcleo urbano destas características existente no 

municipio. 

A esta parroquia séguenlle en orden decrecente as parroquias de San Salvador de Asma (326 habitantes) e 

San Xurxo de Asma (232 habitantes), segundo os datos estatísticos do ano 2013, ámbalas dúas lindantes co 

núcleo urbano. 

Cada unha das trinta e dúas parroquias restantes non superan os 200 habitantes, sendo Belesar a de menor 

número de habitantes con 30 habitantes no ano 2013. 

Atendendo fundamentalmente ás características dos núcleos de poboación, tamaño e densidade, no concello 

de Chantada poderíanse distinguir as seguintes zonas: 

 ZONA CENTRAL. Na zona central do termo municipal aséntase a maior parte da poboación municipal por 

tratarse do ámbito que recolle o núcleo urbano. Este ámbito engloba as parroquias de Santa Mariña de 

Chantada, San Xurxo de Asma e San Salvador de Asma, que contaban no ano 2013 cun total de 4.971 

habitantes, algúns deles diseminados en pequenos núcleos de poboación. 

 ZONA SUROESTE. Nesta zona localízanse dúas parroquias; Santa Mariña de Esmeriz e Santa María de 

Bermún, que contan coa menor concentración de poboación así como con menores sistemas de conexión 

co núcleo urbano. Neste ámbito atopábanse 65 habitantes no 2013, segundo os datos obtidos do censo de 

poboación. 

 DEMAIS ZONAS DO CONCELLO: A poboación municipal restante (3.613 habitantes) sitúanse nas outras 

trinta e unha parroquias, que presentan concentracións de poboación entre os 50 e os 200 

habitantes/parroquia. O desenvolvemento é máis acusado nas parroquias polas que discorren as principais 

vias de comunicacións, tanto nacionais como autonómicas. 

2.6.1.3 Evolución da poboación 

No concello de Chantada, segundo se aprecia na Táboa nº 3 no período 2001-2013 a poboación experimentou 

un decrecemento en números absolutos de 1.116 habitantes, e continúa decrecendo na actualidade. Se 

observamos o cadro desagregadamente, en tódalas parroquias se detecta unha lixeira recesión no crecemento, 

a excepción da capital municipal, na que medra a poboación. 

A continuación inclúese o Diagrama nº 2 e o Diagrama nº 3 incorporados á información estatística de poboación 

achada. No primeiro deles observamos a evolución da poboación dende a década dos 80 onde como se pode 

observar, o concello mantivo un lixeiro crecemento, que tras un pequeno descenso se estanca na década dos 

90. 
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Diagrama nº 2..- Evolución da poboación 1986-1995 

 

 

Diagrama nº 3..- Evolución da poboación 1996-2014 

 

 

No cadro seguinte recóllese unha pirámide de poboación para o ano 2013, que é a representación gráfica da 

distribución por idade e sexo da poboación. Graficamente tratase dun histograma de frecuencias, un histograma 

dobre que na dereita/esquerda representa a poboación masculina e noutro a poboación feminina (para o caso 

da poboación de Chantada o gráfico reflexado neste apartado o lado dereito é a poboación feminina e o 

esquerdo a masculina). No eixo de abscisas represéntanse os efectivos de poboación, e no eixo de ordenadas 

as idades. Como por regra xeral os efectivos máis novos son máis numerosos que os vellos,xa que parte da 

poboación morre, o aspecto xeral adopta un xeito triangular coma unha pirámide. Pero esta é unha forma ideal, 

a realidade modifica a súa forma, o que se explica por motivos demográficos e históricos. 

A pirámide de poboación obtida, dependendo da súa forma, pode dar unha visión xeral da xuventude, madurez 

ou vellez dunha poboación, e polo tanto podemos obter as consecuencias sociais desto. Cos datos do censo de 

poboación para o ano 2013 de Chantada, discriminados por idades e sexo elaborouse a pirámide de poboación 

incluída a continuación. Observamos que a media de idade se atopa entorno aos 50 anos, entre os 40 e os 54 

anos e apréciase outro pico na poboación de 75 a 79 anos, e entre os 35 e os 39 anos.A pirámide obtida é do 

tipo bulbo cunha base máis estreita que o corpo central e unha porcentaxe de vellos relativamente alta. 

Pirámide propia dos países desenvolvidos que acabaron a súa transición demográfica, pero non que inda están 

presentes as últimas xeracións. Trátase de poboación envellecida con baixas taxas de natalidade e de 

mortalidade, e cun crecemento natural reducido. 

 

 

 

 



 

 PXOM de CHANTADA (LUGO) 

MEMORIA DESCRITIVA E XUSTIFICATIVA Aprobación Inicial 

-15 - 

Táboa nº 2  Características das parroquias do concello de CHANTADA (2001 e 2013) 

PARROQUIAS 

SUPERFICIE 

(Km²) 

ENTIDADES 

(nº) 

DISEMINAC 

(Ent/Km²) 

Poboación Vivenda 

Poboación 

2013 

(Hab.) 

Densidade 

(Hab/Km²) 

Tamaño 

medio entid. 

(Hab/Entid) 

Vivenda 

2001 

Densidade 

(Viv/Km²) 

Tamaño 

medio entid. 

(Viv/Entid) 

1.- ADÁ (Santa Baia) 8,0173 8 1 120 15 15 62 8 8 

2.- ARCOS (Santa María) 6,6388 13 2 134 20 10 86 13 7 

3.- ARGOZÓN (San Vicente) 6,4328 9 1 187 29 21 89 14 10 

4.- BELESAR (San Bartolomeu) 0,4494 2 4 30 67 15 21 47 11 

5.- BERMÚN (Santa María) 4,9514 7 1 42 8 6 26 5 4 

6.- BRIGOS (San Salvador) 6,4587 7 1 112 17 16 54 8 8 

7.- CAMPORRAMIRO (Santa María) 3,9978 13 3 157 39 12 82 21 6 

8.- CHANTADA (Santa Mariña) 3,3925 2 1 4.413 1.301 2.207 2.659 784 1330 

9.- ESMERIZ (Santa Mariña) 4,2298 5 1 35 8 7 30 7 6 

10.- ESMORIZ (San Xillao) 0,8458 1 1 54 64 54 33 39 33 

11.- FORNAS (San Critovo) 2,4793 4 2 105 42 26 47 19 12 

12.- GRADE, A (San Vicente) 1,6148 5 3 49 30 10 35 22 7 

13.- LAXE, A (San Xoán) 13,0463 12 1 194 15 16 123 9 10 

14.- LÍNCORA (San Pedro) 4,7745 11 2 155 32 14 121 25 11 

15.- MARIZ (San Martiño) 6,1136 8 1 162 26 20 82 13 10 

16.- MATO, O (San Xillao) 7,1811 8 1 90 13 11 40 6 5 

17.- MERLÁN (San Tomé) 4,6375 15 3 170 37 11 104 22 7 

18.- MONTE, O (San Miguel) 4,6433 4 1 80 17 20 36 8 9 

19.- MOURICIOS (San Cristovo) 3,6557 4 1 59 16 15 42 11 11 

20.- MURADELLE (San Paio) 5,1190 8 2 189 37 24 105 21 13 

21.- NOGUEIRA DE MIÑO (Santa 

María) 10,9076 14 1 126 12 9 73 7 5 

22.- PEDRAFITA (Santa Baia) 5,0225 6 1 92 18 15 57 11 10 

23.- PEREIRA (San Mamede) 5,6324 4 1 91 16 23 36 6 9 

24.- PESQUEIRAS (Santa María) 3,1577 4 1 97 31 24 75 24 19 

25.- REQUEIXO (Santiago) 10,1856 17 2 164 16 10 106 10 6 

26.- SABADELLE (Santa María) 5,5104 6 1 171 31 29 82 15 14 

27.- SAN FIZ DE ASMA (San Fiz) 4,2864 10 2 193 45 19 156 36 16 

28.- SAN PEDRO DE VIANA (San 

Pedro) 1,5281 2 1 42 27 21 36 24 18 
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PARROQUIAS 

SUPERFICIE 

(Km²) 

ENTIDADES 

(nº) 

DISEMINAC 

(Ent/Km²) 

Poboación Vivenda 

Poboación 

2013 

(Hab.) 

Densidade 

(Hab/Km²) 

Tamaño 

medio entid. 

(Hab/Entid) 

Vivenda 

2001 

Densidade 

(Viv/Km²) 

Tamaño 

medio entid. 

(Viv/Entid) 

29.- SAN SALVADOR DE ASMA (San 

Salvador) 6,5808 13 2 326 50 25 176 27 14 

30.- SAN XURXO DE ASMA (San 

Xurxo) 2,0628 5 2 232 112 46 104 50 21 

31.- SANTA CRUZ DE VIANA (Santa 

Cruz) 4,2296 6 1 112 26 19 40 9 7 

32.- SANTA UXÍA DE ASMA (Santa 

Uxía) 5,2507 9 2 120 23 13 57 11 6 

33.- SANTIAGO DE ARRIBA 

(Santiago) 2,4051 10 4 56 23 6 42 17 4 

34.- SARIÑA, A (San Vicente) 1,0361 3 3 40 39 13 36 35 12 

35.- VEIGA (San Xoán) 2,4723 3 1 85 34 28 38 15 13 

36.- VILAÚXE (San Salvador) 8,1557 17 2 165 20 10 70 9 4 

TOTAL MUNICIPIO 177,1029 275 2 8.649 49 31 5.061 29 18 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e elaboración propia. 

        

Táboa nº 3  Evolución demográfica das parroquias de Chantada 

PARROQUIAS 

Poboación Variación (%) 
TENDENCIA 

2001 - 2013 Observacións 2001 2005 2010 2013 2001 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2013 

1.- ADÁ (Santa Baia) 154 131 129 120 -14,94% -1,53% -6,98% -22,08%   

2.- ARCOS (Santa María) 201 177 147 134 -11,94% -16,95% -8,84% -33,33%   

3.- ARGOZÓN (San Vicente) 215 213 200 187 -0,93% -6,10% -6,50% -13,02%   

4.- BELESAR (San Bartolomeu) 36 37 32 30 2,78% -13,51% -6,25% -16,67%   

5.- BERMÚN (Santa María) 74 67 51 42 -9,46% -23,88% -17,65% -43,24%   

6.- BRIGOS (San Salvador) 139 131 118 112 -5,76% -9,92% -5,08% -19,42%   

7.- CAMPORRAMIRO (Santa María) 229 203 171 157 -11,35% -15,76% -8,19% -31,44%   

8.- CHANTADA (Santa Mariña) 4.160 4.261 4.340 4.413 2,43% 1,85% 1,68% 6,08%   

9.- ESMERIZ (Santa Mariña) 66 56 42 35 -15,15% -25,00% -16,67% -46,97%   

10.- ESMORIZ (San Xillao) 71 66 57 54 -7,04% -13,64% -5,26% -23,94%   

11.- FORNAS (San Critovo) 123 118 111 105 -4,07% -5,93% -5,41% -14,63%   

12.- GRADE, A (San Vicente) 67 55 58 49 -17,91% 5,45% -15,52% -26,87%   

13.- LAXE, A (San Xoán) 277 254 216 194 -8,30% -14,96% -10,19% -29,96%   
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PARROQUIAS 

Poboación Variación (%) 
TENDENCIA 

2001 - 2013 Observacións 2001 2005 2010 2013 2001 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2013 

14.- LÍNCORA (San Pedro) 230 194 174 155 -15,65% -10,31% -10,92% -32,61%   

15.- MARIZ (San Martiño) 219 208 188 162 -5,02% -9,62% -13,83% -26,03%   

16.- MATO, O (San Xillao) 122 109 95 90 -10,66% -12,84% -5,26% -26,23%   

17.- MERLÁN (San Tomé) 236 222 192 170 -5,93% -13,51% -11,46% -27,97%   

18.- MONTE, O (San Miguel) 97 95 89 80 -2,06% -6,32% -10,11% -17,53%   

19.- MOURICIOS (San Cristovo) 87 74 67 59 -14,94% -9,46% -11,94% -32,18%   

20.- MURADELLE (San Paio) 233 232 209 189 -0,43% -9,91% -9,57% -18,88%   

21.- NOGUEIRA DE MIÑO (Santa María) 188 160 145 126 -14,89% -9,38% -13,10% -32,98%   

22.- PEDRAFITA (Santa Baia) 122 107 108 92 -12,30% 0,93% -14,81% -24,59%   

23.- PEREIRA (San Mamede) 105 99 90 91 -5,71% -9,09% 1,11% -13,33%   

24.- PESQUEIRAS (Santa María) 144 131 112 97 -9,03% -14,50% -13,39% -32,64%   

25.- REQUEIXO (Santiago) 213 185 169 164 -13,15% -8,65% -2,96% -23,00%   

26.- SABADELLE (Santa María) 214 201 176 171 -6,07% -12,44% -2,84% -20,09%   

27.- SAN FIZ DE ASMA (San Fiz) 288 252 222 193 -12,50% -11,90% -13,06% -32,99%   

28.- SAN PEDRO DE VIANA (San Pedro) 54 54 47 42 0,00% -12,96% -10,64% -22,22%   

29.- SAN SALVADOR DE ASMA (San 

Salvador) 420 384 353 326 -8,57% -8,07% -7,65% -22,38%   

30.- SAN XURXO DE ASMA (San Xurxo) 247 213 222 232 -13,77% 4,23% 4,50% -6,07%   

31.- SANTA CRUZ DE VIANA (Santa Cruz) 164 146 126 112 -10,98% -13,70% -11,11% -31,71%   

32.- SANTA UXÍA DE ASMA (Santa Uxía) 137 136 133 120 -0,73% -2,21% -9,77% -12,41%   

33.- SANTIAGO DE ARRIBA (Santiago) 86 82 62 56 -4,65% -24,39% -9,68% -34,88%   

34.- SARIÑA, A (San Vicente) 57 48 45 40 -15,79% -6,25% -11,11% -29,82%   

35.- VEIGA (San Xoán) 100 92 90 85 -8,00% -2,17% -5,56% -15,00%   

36.- VILAÚXE (San Salvador) 190 173 165 165 -8,95% -4,62% 0,00% -13,16%   

TOTAL MUNICIPIO 9.765 9.366 8.951 8.649 -4,09% -4,43% -3,37% -11,43%   
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2.6.1.4 Previsións da evolución demográfica  

Realizouse un estudo da evolución futura da poboación co fin de establecer un equilibrio entre o crecemento 

previsto e a reserva de solo necesaria para absórbelo. Para realizar as previsións da evolución demográfica, 

efectuáronse dúas proxeccións de poboación; realizáronse tomando como base os datos oficiais publicados ata 

o ano 2013, da poboación do Instituto Nacional de Estatística, concretamente, dos anos 2007, 2010 e 2013.  

Os métodos matemáticos que se aplican no cálculo da poboación futura baséanse nas ecuacións que expresan 

o crecemento demográfico en función do tempo, dito crecemento medido e expresado nunha taxa ou en 

porcentaxe de cambio, obtense a partires da observación ou estimación do volume poboacional en dúas ou 

máis datas do pasado recente. Polo xeral, os censos de poboación, realizados cun intervalo aproximado de dez 

anos, permiten dita medición.  

Unha vez determinada a taxa ou o volume de crecemento do pasado, procedese a extrapolar a curva de 

crecemento que mellor se adecúe á tendencia observada ou suposta. A extrapolación consiste en prolongar a 

curva, previamente seleccionada, mais alá da última observación, presente ou pasada, baixo a hipótese de que 

o aumento observado entre dúas datas anteriores continuarán despois da última observación. 

Na aplicación dos métodos matemáticos de extrapolación suponse que o crecemento total da poboación segue 

un ritmo bastante regular, que se manterá constante no futuro. Isto implica que as características pertinentes da 

situación económica e social do futuro serán similares que no pasado, ou serán consecuencia dunha avaliación 

gradual, de xeito tal que non afecten Se se dispón da estimación da poboación en dous momentos do pasado, 

pódese elixir entre dous métodos de extrapolación: o uso dunha proporción aritmética ou o uso dunha 

proporción xeométrica. Se se conta con mais de dúas estimacións, é posible o uso de curvas polinómicas, de 

segundo ou terceiro grao ou outro tipo de funcións.  

O método de cálculo utilizado é o mais conservador: o método lineal, os métodos progresivos ou parabólicos 

para taxas de poboación positivas estiman crecementos futuros mais elevados. 

CALCULO REALIZADO: 

T.C.A.A.(taxa de crecemento anual acumulativo)=[(Pf/Pi)1/nº - 1] x 100 sendo  

Pf a poboación final dispoñible para os anos de estudo 

Pi a poboación inicial dispoñible, para os anos de estudos 

e nº o número de anos de diferenza entre ámbalas poboacións 

Unha vez realizado o cálculo da T.C.A.A. aplícase a fórmula seguinte: 

POBOACIÓN PROXECTADA= Pf x (1 + nº x T.C.A.A) 

A distribución da poboación nos anos de referencia sería entón a seguinte: 

 

 

 

 

 

Táboa nº 4 - Distribución da poboación 

Ámbito 

Poboación (Hab.) 

Ano 2007 Ano 2010 Ano 2013 

Núcleo de Chantada 4.228 4.311 4.413 

Medio rural 5.235 4.775 4.236 

Total municipal 9.463 9.086 8.649 

 

Fontes INE 

 

Partindo dos datos anteriores, calculáronse as taxas de crecemento anual acumulativo nos períodos 2007-10, 

2010-13 e 2007-2013, así como as correspondentes proxeccións de poboación, en función dos períodos 

analizados, para os anos horizonte 2029 e 2031. Para a análise tómanse como anos horizonte arredor de doce 

despois da aprobación do PXOM. Os devanditos datos figuran contidos na Táboa nº 5 recollida a continuación. 

Levouse a cabo unha dobre análise, estudouse o núcleo urbano de Chantada separado do medio rural porque a 

evolución non vai parella. 
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Táboa nº 5  - Proxeccións de poboación en función dos períodos analizados 

 

Eido 

Período 2007-10 Período 2010-13 Período 2007-13 

TCAA (%) 

Proxección TCAA Proxección TCAA Proxección 

2029 2031 (%) 2029 2031 (%) 2029 2031 

NÚCLEO DE 

CHANTADA 

0,37 4.646 4.678 0,56 4.807 4.856 0,46 4.741 4.782 

MEDIO RURAL 

-1,72 3.100 2.941 -2,79 2.346 2.110 -2,26 2.706 2.515 

TOTAL MUNICIPAL 

-0,73 7.709 7.578 -1,14 7.075 6.878 -0,93 7.356 7.195 

 

FONTES: I.N.E e Elaboración propia. 
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Como resumo das proxeccións realizadas obtéñense as hipóteses contidas no Táboa nº 5. Dos datos contidos 

no devandito cadro obtéñense as seguintes conclusións: 

 Nas tres hipóteses consideradas disminúe a poboación total municipal, en tódolos casos estudados 

observamos un crecemento da poboación urbana, e descenso da poboación rural; o peso da poboación 

urbana en CHANTADA, como vimos dicindo é moi destacado, pero non fai que as caídas da poboación 

rural non se acusen nas cifras totais poboacionais. As taxas de crecemento anual acumulativo no medio 

rural sitúanse entre o -2 e o -3%. 

 O núcleo urbano de CHANTADA, segundo cada unha das hipóteses consideradas, incrementará a súa 

poboación, cunha taxa de crecemento anual acumulativo entorno ao 0,50%. Como podemos observar no 

Táboa nº 5 o núcleo urbano de Chantada medrará nos doce anos seguintes á previsión de aprobación 

definitiva do Plan Xeral, acadando unha poboación próxima de arredor de 4.900 habitantes no mellor dos 

casos estudados. Deberá de terse en conta este feito a efectos das reservas de solo residencial no 

Concello na planificación e diagnose do presente documento de PXOM. Tendo en conta que a base de 

estudo parte da poboación do ano 2013 consideramos que a proxección realizada é conservadora, se 

tomásemos como anos de estudo décadas anteriores o ano 2000 as proxeccións e taxas de crecemento 

multiplicaríanse. 

 O medio rural, é o que sufre as consecuencias máis devastadoras da caída demográfica con tasas 

negativas de crecemento anual acumulativo que van do -1,72% ao -2,79%, cunha previsión de caída da 

poboación rural, na hipótese máis optimista, de ata os 3.100 habitantes, máis de 1.000 efectivos 

demográficos menos que no ano 2013. 

Como resumo do exposto anteriormente, consideramos que a poboación do concello de CHANTADA medrará 

nos próximos a nos fundamentalmente na área urbana, e decrecerá a poboación rural, isto resulta do estudo 

illado dos datos poboacionais, será importante ter en conta para a análise tamén as variables estudadas en 

apartados posteriores, vivenda, sectores económicos,... a efectos de establecer as reservas de solo acordes 

cos crecementos esperados, que se basean non só no crecemento demográfico senón tamén no habitacional. 

2.6.2 Actividades socioeconómicas 

De conformidade co establecido na Det. 3.1.5 DOT: “incluirán unha parte de análise, caracterización e 

diagnóstico das principais actividades socioeconómicas do concello, en termos tanto de ocupación do territorio 

como de ocupación da poboación activa, así como das respectivas estratexias de acción futura, nomeadamente 

no que atinxe á utilización do solo ”os apartados seguintes conteñen a análise, caracterización e diagnóstico 

das principais actividades socio-económicas do municipio, en termos tanto de ocupación do territorio como de 

ocupación de poboación activa, así como das respectivas estratexias de acción futura, e máis en concreto no 

que afecta á utilización do solo. 

2.6.2.1 Análise da situación actual 

2.6.2.1.1 Poboación activa 

Para a análise da actividade económica municipal partimos de estudar os recursos humanos cos que conta o 

concello, estudo necesario para avaliar a súa potencialidade económica, a partires da que obteremos as 

necesidades que xurdan, para telas en conta na planificación do PXOM. 

De acordo cos datos do Censo de Poboación, no ano 2001 o concello de Chantada contaba cunha poboación 

activa de 3.763 activos, o que representa unha taxa de actividade do 45,7%. 

Táboa nº 6 .-Taxa de actividade, taxa de ocupación e taxa de paro en Chantada (ano 2001) 

Taxas Total Homes Mulleres 

Taxa de actividade 45,7 54,3 37,7 

Taxa de ocupación 40,9 48,9 33,5 

Taxa de paro 10,5 10,1 11,0 

 

Fontes IGE 

 

Táboa nº 7 .- Paro rexistrado en Chantada (ano 2014) 
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Táboa nº 8  Paro por meses en Chantada, comarca , provincia e comunidade autónoma (ano 2013) 

MES 

Concello de Chantada Comarca de Chantada Provincia de Lugo 

Comunidade Autónoma de 

Galicia 

TOTAL Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL Home Muller 

Xaneiro 711 366 345 1.052 580 472 29.295 15.142 14.153 290.790 143.674 147.116 

Febreiro 703 367 336 1.044 581 463 29.631 15.390 14.241 292.823 144.846 147.977 

Marzo 689 361 328 1.036 578 458 29.379 15.303 14.076 291.187 144.024 147.163 

Abril 695 357 338 1.039 570 469 29.310 15.116 14.194 290.459 142.606 147.853 

Maio 671 338 333 1.003 549 454 28.573 14.686 13.887 283.886 138.545 145.341 

Xuño 651 340 311 981 551 430 27.697 14.359 13.338 273.434 133.710 139.724 

Xullo 615 325 290 923 524 399 26.004 13.540 12.464 261.102 127.476 133.626 

Agosto 576 299 277 877 492 385 25.278 13.048 12.230 257.524 124.741 132.783 

Setembro 565 282 283 860 469 391 25.847 13.035 12.812 260.733 124.779 135.954 

Outubro 597 290 307 920 498 422 26.593 13.475 13.118 268.225 128.748 139.477 

Novembro 631 315 316 969 532 437 27.440 13.954 13.486 270.854 130.269 140.585 

Decembro 625 326 299 957 542 415 27.615 14.353 13.262 271.063 132.967 138.096 

MEDIA 

2013 
644 331 314 972 539 433 27.722 14.283 13.438 276.007 134.699 141.308 

Fontes Consellería de Traballo e Benestar e elaboración propia 

 

Do cadro anterior obtemos as cifras correspondentes ao paro a nivel municipal no ano 2013, comparando a 

traxectoria coa da comarca, a provincia de Lugo e a comunidade autónoma. O concello de Chantada tiña no 

ano 2013 644 parados, dos que o 51,3% eran activos masculinos, representando un 66% do paro da comarca, 

e un 2% respecto a toda a provincia de Lugo. No cadro seguinte observamos o paro do concello por sectores de 

actividade para o ano 2014, así como o paro diferenciado por sexos, como podemos observar os datos para o 

ano 2014 revelan que un 51% do paro deste ano era masculino, manténdose por tanto a tendencia con respecto 

o ano 2013 reflectido no cadro anterior. 

Contamos con datos similares na web de Caja España do mercado de Traballo obtidos do Ministerio de 

Traballo, e como se pode apreciar no cadro axunto, de data 2011, onde se aprecia un incremento do paro 

rexistrado nos últimos anos. Na comparativa coa Provincia de Lugo obsérvase que a taxa de paro rexistrada é 

practicamente idéntica. 

 

Gráfico nº 1.Paro rexistrado e afiliados á seguridade social (ano 2011) 

 

Da análise do cadro referente ao paro rexistrado por sectores e idades, despréndese tamén que da poboación 

activa que se atopa sen ocupación, a maior porcentaxe corresponde co sector servizos representando un 60% 

do total, cifra que analizaremos posteriormente na distribución por sectores no concello de Chantada. 

Táboa nº 9 .-Poboación ocupada segundo a rama de actividade 

Sector de actividade Ano 2001 Ano 2011 

Variación 

porcentual  

2001-2011 

Agricultura, gandería, caza e silvicultura 936 729 -22,12 

Pesca 4 0 -100,00 

Industria  351 259 -26,21 

Construción  387 441 13,95 

Servizos 1.690 1.684 -0,36 

TOTAL 3.368 3.112 -7,60 

 

En relación coa actividade económica, o concello de Chantada, segundo os datos do Instituto Galego de 

Estatística da poboación ocupada do ano 2011 reparte a súa poboación ocupada entre os sectores primario 

23%, o secundario 22% e o terciario 55%, como se reflicte no cadro anterior. Dos datos obtidos observamos o 

peso tan importante que ten o sector terciario na economía municipal, recordemos que Chantada está 
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cualificada como municipio de interese turístico, e polo tanto un centro de servizos moi importante do interior da 

Comunidade Autónoma, sector terciario que se atopa bastante desenvolvido e que nutre aos restantes 

concellos da comarca e limítrofes. 

Atendendo á distribución da poboación ocupada por sectores produtivos (cadro anterior), no concello de 

Chantada, obsérvanse os seguintes trazos diferenciadores: 

 A incidencia da poboación ocupada no sector primario diminuíu nos dez últimos anos analizados, tanto a 

poboación ocupada na pesca (que chega a desaparecer) como a ocupada na agricultura, gandería, 

silvicultura e caza. 

 O sector secundario absorbe en Chantada o 22% da poboación ocupada, que se distribúe entre un 8% 

(industria) e un 14% (construción). 

 A participación do sector terciario en Chantada (55%) é a máis alta de tódolos concellos da comarca, por 

recoller Chantada os servizos propios dunha cabeceira comarcal. 

No cadro axunto máis abaixo, con datos similares (ano 2007), obtemos os traballadores por sector de 

actividade, así como as empresas. A información aportada é o número de traballadores por sector de actividade 

no Concello, e por outra banda o número de empresas dedicadas dentro do Concello a cada sector, hai que ter 

en conta neste caso os desprazamentos de capital humano. Como podemos observar o peso do sector servizos 

é moi destacado no concello: o 57% dos traballadores está ocupado neste sector, deste xeito e paralelamente o 

68% do tecido empresarial de Chantada pertence o sector terciario. O sector primario aporta un 24,6% dos 

traballadores do concello, e conta con 46 empresas dedicadas a actividades relacionadas coa agricultura, 

pesca, gandería ou forestal. Un 8,7% das empresas de Chantada pertencen ao sector secundario, e un 12,2% á 

rama da construción. Pola contra atopamos que no Concello case un 8,7% dos traballadores exercen 

actividades industriais e un 9,7% dedícase á construción. 

 

Gráfico nº 2.Traballadores e empresas por sector de actividade en Chantada (2007) 

 

2.6.2.1.2 Actividades socioeconómicas 

2.6.2.1.2.1 Sector primario 

O concello de Chantada pertence á comarca do seu mesmo nome, comarca destacada polo clima, releve e a 

fertilidade das súas terras, entre outros moitos factores, que favoreceron dende antigo a que Chantada fora 

unha comarca rica e próspera en base ao aproveitamento dos recursos endóxenos, o que se traduce nunha 

economía diversificada na que a riqueza agrícola acada o seu máximo expoñente no cultivo da vide.  

a) AGRICULTURA 

Como se pode extraer dos apartados anteriores, o concello de Chantada presenta un número elevado de 

activos no sector primario agrícola e forestal. 

Antes de analizalo sector primario convén indicar que os datos dispoñibles do Censo Agrario son do ano 

2009, a estes datos engadíronselle datos obtidos da Consellería do Medio Rural e do Mar coa intención 

de ser o mais fieis posibles á realidade existente no sector, así como datos obtidos das fichas municipais 

de Caja España. 

A continuación inclúense unha serie de cadros descritivos obtidos do Instituto Galego de Estatística cos 

datos arroxados polo Censo Agrario do ano 2009 no tocante á superficies labradas, aproveitamentos e 

explotacións, así como os datos obtidos da Consellería do Medio Rural e do Mar, así como uns datos 

máis recentes obtidos da web de Caja España. 
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Táboa nº 10.- Superficie total das explotacións agrícola segundo o aproveitamento (Ha). 

Aproveitamento ANO 1999 ANO 2009 Variación % 

Terras labradas 2302 2419 5,08 

Terras para pastos permanentes 5446 5761 5,78 

Especies arbóreas e forestais 2200 1596 -27,45 

Outras terras non forestais 3015 556 -81,56 

TOTAL 12.963 10.332 -20,30 

 

Fonte: Instituto Galego de Estatística 

 

Táboa nº 11 Superficie de Montes Veciñais en Man Común e Elencos 

Nome Parroquia Comunidade Data clasif. 

Superficie 

(Ha) 

Faro de Argozón Argozón Argozón 05-12-1980 361,40 

Faro de Esmeriz Esmeriz Esmeriz 05-12-1980 328,97 

Faro de Mouricios Mouricios Mouricios 05-12-1980 79,58 

Bacariza de Nogueira, do Candedo e Fervedoira 

Nogueira de 

Miño Nogueira 
05-12-1980 526,18 

Faro de Requeixo Requeixo Requeixo 05-12-1980 263,93 

Penaboa Penaboa Penaboa 21/02/1983 20,49 

TOTAL 1.580,55 

 

Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar 

 

Gráfico nº 3.Distribución da superficie das explotacións 

 

 

De acordo cos datos do primeiro dos cadros da páxina anterior, no que se reflicten as superficies das 

explotacións agrícolas segundo o aproveitamento, despréndese que a variación porcentual nos dez 

últimos anos é negativa, polo tanto a superficie total das explotacións indícanos que a actividade agrícola 

en Chantada diminúe nos últimos anos. 

Se atendemos ao tipo de terras, labradas e non labradas, podemos dicir que as terras non labradas, que 

inclúen as terras non labradas propiamente ditas e as labradas con fins forestais, representan en 

Chantada o 82% da superficie total censada, superficie que podemos cotexar nos planos de información 

urbanística do presente PXOM. 

Dentro das terras non labradas, as especies arbóreas forestais representan o 17% da superficie total, as 

terras de pastos permanentes o 42%, e por último situaríanse as denominadas outras, onde se inclúen os 

terreos rasos dedicados accidentalmente a pastos, as matogueiras, etc., que representan o 23% da 

superficie total. No cadro reflectido na páxina anterior denominado “superficie de montes veciñais en man 

común” podemos observar que 1.580,55 hectáreas dos montes de Chantada se xestionan como montes 

veciñais en man común atopándose estes nas parroquias periféricas do concello: Argozón, Esmeriz, 

Mouricios, Nogueira de Miño, Requeixo e Penaboa. 

As terras labradas existentes no concello sitúanse maioritariamente ao norte do núcleo urbano, nunha 
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banda lonxitudinal entre os principais ríos do concello, zonas que haberá que ter en conta nas posibles 

reservas de solo rústico de protección agropecuaria en función dos usos actuais e futuros. Ademais das 

terras arables, tamén son importantes os cultivos hortas, invernadoiros e similares. 

Segundo o último dos cadros aportados do concello de Chantada as superficies destinadas a usos 

agrícolas, gandeiros e forestais representan un 92% da superficie total municipal, o cultivo da vide 

representa sobre a superficie municipal un 1%. Practicamente o 100% dos usos do concello son pastos. 

En resumo podemos dicir que en Chantada predominan fundamentalmente os pastos e cultivos 

herbáceos sobre todo ao norte da área urbana, e que o sector agrícola ten unha importante 

representación no municipio. 

b) GANDERÍA 

O subsector gandeiro no concello de Chantada ten unha representación moi escasa no conxunto da 

economía municipal, a continuación inclúese un cadro obtido do Instituto Galego de Estatística onde se 

reflicten as unidades gandeiras nas explotacións agrícolas e a súa evolución nos anos obtidos do Censo 

Agrario, anos 1999 e 2009. 

Táboa nº 12.- Unidades gandeiras nas explotacións agrícolas (UG) 

 ANO 1999 ANO 2009 Variación % 

Bovinos 12.679 12.573 -0,84 

Ovinos 123 106 -13,82 

Caprinos 5 21 320,00 

Porcinos 3.052 3.326 8,98 

Equinos 42 33 -21,43 

Aves 436 817 87,39 

Coellas nais 77 54 -29,87 

TOTAL 16.414 16.930 3,14 

 

     Fonte: Instituto Galego de Estatística 

Como podemos observar o número de unidades gandeiras incrementouse nos últimos dez anos 

estatísticos obtidos nun 3% o que nos leva a pensar nun mantemento xeral das actividades gandeiras. O 

peso maior correspóndelle ao gando bovino, e como se observa apenas descende en 100 unidades; 

agora ben, o aumento das aves e das unidades porcinas aumentan en 381 e 274 unidades 

respectivamente. 

Reiterando o antedito para a agricultura, a representación da gandería dentro da economía municipal é 

importante. 

As explotacións de agricultura e gandería do concello vense reforzadas con diversos servizos, da 

sociedade cooperativa galega ICOS, que facilita a comercialización do leite, presta servizos de 

abastecemento, mantemento, atención e asesoramento, sobre instalacións, maquinaria e horta e viñedo. 

Trátase dunha sociedade con base en Sobreira, na parroquia de Fornas, líder no centro de Galicia e cuxo 

campo de influencia de estende por toda a comarca e polos concellos limítrofes de Monterroso, O 

Saviñao, Antas de Ulla e Portomarín, na provincia de Lugo, e a Cea e Vilamarín na provincia de Ourense. 

c) FORESTAL 

Dentro das terras non labradas, as especies arbóreas forestais representan o 15% da superficie total. No 

cadro reflectido anteriormente denominado “superficie de montes veciñais en man común” podemos 

observar que 1.651,50 hectáreas dos montes de Chantada xestiónanse como montes veciñais en man 

común atopándose estes nas parroquias de Argozón, Esmeriz, Mouricios, Nogueira de Miño, Requeixo e 

A Laxe. No aproveitamento forestal a base de piñeiro e eucalipto complementa a actividade agropecuaria. 

A especie predominante é o piñeiro, mesturado en determinadas zonas co eucalipto. 

2.6.2.1.2.2 Sector secundario 

O sector secundario engloba a industria e a construción. 

a) INDUSTRIA 

O segundo sector en peso ocupacional é o secundario, que dá traballo ao 22% dos ocupados. Dentro 

deste, o 8% dos seus empregados dedícase ás actividades industrias. A principal industria de Chantada é 

central hidroeléctrica de Belesar, cuxa produción a sitúa entre as primeiras de Galicia.  

Chantada aproveita todo o que da terra, destacando así na elaboración de produtos agroalimentarios. 

Ademais de obter un viño con denominación de orixe, existen empresas dedicadas á produción de sidra, 

ou á comercialización de diversos produtos agrícolas. 

Na Táboa nº 13 obtida da ficha municipal de Caja España figura a desagregación das industrias no ano 

2007 (previo á crise inmobiliaria) un 53% dos traballadores prestaban os seus servizos no subsector da 

construción, tendo Chantada 52 empresas no seu concello. As industrias manufactureiras representan o 

39% das empresas do concello e acollen un 46% dos traballadores. No apartado correspondente de 

vivenda desenvolverase o estudo do subsector da construción e a súa evolución nos últimos anos. 

Táboa nº 13 

Táboa nº 14 INDUSTRIA E CONSTRUCCIÓN 

 

 

Chantada dispón dun polígono en funcionamento de 111.791 m² promovido por SEA e situado a uns 

3.000 m do centro da vila, na marxe esquerda da estrada N-540. Deste ámbito, atópanse xa ocupados 
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44.791m² con numerosas industrias implantadas. 

 

 

As zonas industriais mais representativas na superficie municipal en canto á localización da industria son 

tres, a primeira delas é Belesar, a segunda o polígono industrial de Chantada ao sur do núcleo urbano e 

por último as marxes da estrada N-540 onde se alterna o uso de vivenda e pequena industria. 

Haberá que ter en conta para futuras reservas de solo a consolidación que teñen cada unha destas 

zonas, para prever o solo necesario para albergar futuras actividades, concretamente a ampliación do 

parque empresarial que conta xa cunha reserva importante de solo e que se terá en conta na redacción 

do presente Plan Xeral.  

b) CONSTRUCIÓN 

Como se indicou no apartado anterior, o sector da construción ten unha participación importante no 

conxunto do sector secundario, un 14% da poboación activa ocupada pertence a este sector, 

configurándose como un dos piares máis importantes da actividade económica. 

Por outra parte para os efectos de avaliar as necesidades de vivenda para os próximos anos e das 

reservas, se é o caso, de solo residencial, considérase necesaria a análise da dinámica de produción de 

vivenda nos últimos anos, así como o estado do parque de vivendas. Esta análise realízase dentro do 

estudo dos sectores produtivos en apartado independente (ver apartado 2.6.2.1.2.4), pola súa 

importancia. 

2.6.2.1.2.3 Sector terciario 

O sector terciario, que absorbe segundo a ficha de Caja España, o 57% dos traballadores, así como un 68% 

das empresas do concello, configúrase como o sector produtivo con maior participación no conxunto da 

economía municipal, superando a tódolos concellos da comarca. 

O sector terciario ten experimentado un maior desenvolvemento tanto pola man de obra ocupada como pola súa 

importancia empresarial, dentro da que o turismo constitúe un importante baluarte da economía, baseada nunha 

ampla oferta de infraestrutura de aloxamento, restauración, lecer, etc. A isto hai que engadir unha ampla oferta 

tamén de servizos públicos e privados, especialmente no que atinxe á actividade comercial. A área urbana de 

Chantada configúrase como o principal centro comercial e de servizos da comarca, o seu sector terciario está 

altamente especializado. (Axúntase cadro representativo). 

As actividades do sector terciario distribúense entre o núcleo urbano e as marxes da N-540, que como se dixo 

anteriormente non soamente conta con actividades industriais, senón tamén con numerosas actividades do 

sector terciario de tipo expositorio, de restauración,... 

 

Táboa nº 15 Sector servizos 

  

 

Na Táboa nº 15 presentada anteriormente o total dos establecementos comerciais presentes en Chantada no 

ano 2011 eran 316, e como se pode ver a progresión é negativa nos últimos anos. Cuantitativamente, as 

empresas maioritarias neste sector son as do comercio ao por menor cun 78% (246 establecementos no 

2011),cualitativamente o comercio ao por menor de produtos non alimenticios, téxtil, vehículos,…ostentan a 
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maior representación por riba do comercio alimenticio, bebidas e tabaco. 

No tocante á estrutura hoteleira e á restauración, como se pode observar no mesmo cadro, na esquina inferior 

esquerda, Chantada está a incrementar lixeiramente o número de establecementos de cara a potenciar o seu 

sector turístico, os hostais e pensións incrementáronse nun 50%, así como tamén os restaurantes… 

Segundo datos obtidos do Instituto Galego de Estatística, no concello de Chantada entre 1999 e 2009 medraron 

o número de empresas nun 24%, e en números absolutos 145 empresas, vendo polo miúdo os resultados 

obtemos que medraron nestes anos as empresas relacionadas con actividades xurídicas, de contabilidade, 

consulta e asesoramento, así como as destinadas a servizo e asesoramento técnico, recollidas na relación 

seguinte como “Outras actividades empresariais”. Como se pode observar un 17% das actividades empresariais 

do 2009 continúan sendo son de comercio polo miúdo (agás o comercio de vehículos de motor, motocicletas e 

ciclomotores; reparación de efectos persoais e utensilios domésticos) e un 13% destínanse á construción. 
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Táboa nº 16.- Número de empresas de Chantada segundo a actividade principal (1.999-2009) 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

10 Extracción e aglomeración de antracita, hulla, lignito e turba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

14 Extracción de minerais non metálicos nin enerxéticos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Industria de produtos alimenticios e bebidas 17 18 15 17 20 19 25 29 33 34 35 

18 Industria da confección e da peletería 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 

20 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e espartería 2 2 1 3 3 6 6 5 4 4 4 

22 Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 

26 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 6 6 6 5 5 6 5 5 4 4 4 

28 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 10 11 11 11 10 10 11 10 10 11 12 

29 Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

33 Fabricación de equipos e instrumentos medico-cirúrxicos, de precisión, óptica e reloxería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

36 Fabricación de mobles; outras industrias manufactureiras 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 

40 Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, vapor e auga quente 1 1 1 0 0 0 0 3 2 3 3 

45 Construción 77 86 90 96 92 92 96 102 112 110 97 

50 Venda, mantemento e reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores; venda polo miúdo de combustible para vehículos de motor 26 28 27 30 30 31 31 29 30 34 39 

51 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 43 43 43 44 43 48 51 52 55 61 62 

52 Comercio polo miúdo, agás o comercio de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores; reparación de efectos persoais e utensilios 

domésticos 153 152 149 143 148 148 141 144 144 131 128 

55 Hostalería 71 75 79 74 77 78 79 78 84 80 81 

60 Transporte terrestre; transporte por tubos 65 59 58 58 61 57 57 59 65 65 64 
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  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

63 Actividades anexas ós transportes: actividades de axencias de viaxes 0 0 1 2 1 2 1 1 3 3 3 

64 Correos e telecomunicacións 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

66 Seguros e plans de pensións, agás seguridade social obrigatoria 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

67 Actividades auxiliares da intermediación financeira 5 6 5 5 5 5 6 7 7 8 10 

70 Actividades inmobiliarias 13 15 16 14 16 18 18 19 24 29 31 

71 Alugueiro de maquinaria e equipo sen operario, de efectos persoais e utensilios domésticos 4 4 2 3 3 2 2 1 2 3 4 

72 Actividades informáticas 1 0 1 2 2 3 2 3 3 3 3 

73 Investigación e desenvolvemento 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2 

74 Outras actividades empresariais 45 46 44 47 51 54 56 57 63 72 74 

80 Educación 6 8 6 6 6 7 8 8 8 6 7 

85 Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais 17 17 17 15 18 19 17 20 25 25 25 

90 Actividades de saneamento público 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

91 Actividades asociativas 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 

92 Actividades recreativas, culturais e deportivas 8 8 7 7 9 8 9 10 10 12 14 

93 Actividades diversas de servizos persoais 23 25 25 24 26 27 27 26 26 24 24 

Tódalas actividades 611 626 622 624 645 660 671 694 743 751 756 

 

Fonte: Instituto Galego de Estatística 
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2.6.2.1.2.4 Subsector da construción-produción de vivendas 

a) CARACTERÍSTICAS XERAIS DAS EDIFICACIÓNS 

No concello de Chantada predominan os edificios destinados a vivenda. A edificación desenvólvese en 

altura no núcleo capital. Nos bordos periurbanos e no resto do municipio predomina a vivenda unifamiliar.  

Ademais dos edificios destinados a vivenda as demais edificacións existentes no termo municipal 

destínanse aos seguintes usos: 

a.1) INDUSTRIAIS. As edificacións destinadas a usos industriais preséntase nas seguintes formas: 

o Áreas industriais ligadas a núcleos de poboación. Estas áreas localízanse nas marxes da N-540 

mesturándose usos industriais, terciarios e de vivenda. 

o Áreas industriais exentas. Localízanse no polígono industrial de Chantada. 

a.2) TERCIARIAS. As edificacións destinadas a usos terciarios distribúense por todo a área urbana de 

Chantada, ben nas plantas baixas dos edificios, ou en zonas da propia zona urbana. Existen 

ademais no concello outras áreas terciarias ligadas ao servizo da estrada, como gasolineiras, hoteis, 

..., actividades que se sitúan ao bordo das principais vías de comunicación do concello. Así mesmo, 

mesturados coas actividades industriais e residenciais, pódense atopar unha serie de actividades 

terciarias relacionadas con estas, concesionarios de automóbiles, distribuidoras de materiais de 

construción na rúa Uxío Novoneyra e na N-540. 

b) CUANTIFICACIÓN E ANÁLISE DO PARQUE DE VIVENDAS 

Nos apartados seguintes, de conformidade co disposto na Det 3.1.4 DOT analízase e cuantificase o 

parque de vivendas de Chantada coa finalidade de fundamentar, no seu caso, as previsións de 

necesidades de novas vivendas ao ano horizonte do PXOM. Para elo analízase o estado de conservación 

do parque de vivendas, incluíndo as vivendas baleiras e sen uso e realízase unha valoración das medidas 

que de ser o caso, haxa que adoptar para a substitución ou a mellora de edificacións non habitables ou 

ruinosas, así como de estímulo á rehabilitación. 

b.1) A NIVEL MUNICIPAL. O concello de CHANTADA contaba no ano 2011, última publicación oficial de 

datos (inda que non desagregados) con 5.965 vivendas familiares, no ano 2001, o municipio tiña 

5.061 vivendas, o crecemento experimentado é do 17,86% nos dez anos de análise.A día de hoxe 

non dispoñemos de datos publicados máis actualizados de número de vivendas no concello, tendo 

en conta que estamos a falar dun dato de vivienda do ano 2011 e nos atopamos no ano 2015, o 

equipo redactor do presente PXOM realizou unha análise sobre a cartografía e a foto aérea (PNOA 

2011) para facer un estudo máis “real” do número de vivendas do concello, obténdose como dato 

total do concello 7.923 vivendas, cunha porcentaxe de crecemento desde o ano 2001 do 56.55%. (O 

dato obtido pon en duda que as 5.965 contabilizadas polo INE para o ano 2011 estivese realmente 

correcto.) 

b.2) POR PARROQUIAS. O concello de CHANTADA, de acordo cos datos contidos na Táboa nº 17 

contaba no ano 2001 con 5.061 vivendas repartidas en trinta e seis parroquias cunha media de 141 

vivendas por parroquia, situándose no nivel superior a parroquia central, a que inclúe o núcleo 

urbano, Chantada, cun total de 2.659 vivendas. No extremo oposto atopamos as parroquias de 

Belesar e Bermún que roldan as 50 vivendas na suma de tódalas súas entidades.No dato publicado 

polo INE no ano 2011, 5.965 vivendas non se desagregan os datos a nivel parroquial, no estudo 

realizado polo equipo redactor do presente PXOM as vivendas contabilizadas por parroquia medran 

en tódolos casos, como se pode observar na columna contigua, os crecementos oscilan desde o 

11% ata o 200% nalgúns casos. 

No tocante á parroquia do núcleo urbano, no ano 2001 absorbía un 50% das vivendas existentes no 

concello, contaba con 2.659 vivendas, no reconto realizado polo equipo redactor o núcleo urbano a día de 

hoxe contaría con arredor de 3.440 vivendas, o crecemento experimentado aproximase ao 30% nos 

últimos anos.Tendo en conta a situación do núcleo urbano, as parroquia colindantes co mesmo, San 

Salvador de Asma e a de San Fiz de Asma destacan tamén no número de vivendas arredor de 200 

vivendas en ámbolos casos, con crecementos nos últimos anos do 11% e 43% respectivamente.  

Atendendo aos valores relativos á densidade de vivendas, destaca de novo pola súa elevada densidade a 

parroquia de Chantada, con 784 vivendas por Kilómetro cadrado; as densidades das restantes parroquias 

diminúen notablemente e non chegan a sobrepasar as 50 vivendas por Kilómetro cadrado. 

En relación co nivel de dispersión e concentración atopamos unha situación similar á antedita, a parroquia 

do núcleo urbano destaca sobre o resto cunha concentración moi superior de vivenda por entidade. As 

restantes parroquias presentan un nivel de dispersión maior que se incrementa canto maior é a distancia 

ó propio núcleo urbano de Chantada.  

Os trazos máis significativos da distribución habitacional a nivel parroquial serían: 

o CHANTADA indubidablemente destaca polo seu tamaño, densidade e nivel de concentración de 

vivendas. É a parroquia que contén ao núcleo urbano de CHANTADA. 

o As parroquias de San Salvador de Asma e San Xurxo de Asma presentan diferenzas co resto ao 

lindar co núcleo urbano, presentan maiores densidades e menores niveles de dispersión. 

o A parroquia de Belesar debido á súa reducida superficie presenta unha elevada densidade. 

o A parroquia de Esmeriz unicamente conta cun unha entidade de poboación, polo que o nivel de 

dispersión é moi baixo. 

o As restantes parroquias presentan todas características propias de entidades rurais, con elevados 

niveis de dispersión e densidades moi baixas, acusando máis estas diferenzas as máis afastadas o 

núcleo urbano. 
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Táboa nº 17.- Análise da evolución da vivenda no concello de Chantada  

PARROQUIAS 

Vivenda 

Vivenda 2001 Vivenda (Análise equipo redactor) % variación 

1.- ADÁ (Santa Baia) 62 95 53,23 

2.- ARCOS (Santa María) 86 163 89,53 

3.- ARGOZÓN (San Vicente) 89 146 64,04 

4.- BELESAR (San Bartolomeu) 21 38 80,95 

5.- BERMÚN (Santa María) 26 35 34,62 

6.- BRIGOS (San Salvador) 54 105 94,44 

7.- CAMPORRAMIRO (Santa María) 82 128 56,10 

8.- CHANTADA (Santa Mariña) 2.659 3.440 29,37 

Diseminado   36   

9.- ESMERIZ (Santa Mariña) 30 66 120,00 

10.- ESMORIZ (San Xillao) 33 59 78,79 

11.- FORNAS (San Critovo) 47 55 17,02 

12.- GRADE, A (San Vicente) 35 56 60,00 

13.- LAXE, A (San Xoán) 123 232 88,62 

14.- LÍNCORA (San Pedro) 121 281 132,23 

15.- MARIZ (San Martiño) 82 148 80,49 

16.- MATO, O (San Xillao) 40 74 85,00 

17.- MERLÁN (San Tomé) 104 160 53,85 

18.- MONTE, O (San Miguel) 36 82 127,78 

19.- MOURICIOS (San Cristovo) 42 85 102,38 

20.- MURADELLE (San Paio) 105 188 79,05 

21.- NOGUEIRA DE MIÑO (Santa María) 73 217 197,26 

22.- PEDRAFITA (Santa Baia) 57 138 142,11 

23.- PEREIRA (San Mamede) 36 85 136,11 

24.- PESQUEIRAS (Santa María) 75 126 68,00 

25.- REQUEIXO (Santiago) 106 222 109,43 
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PARROQUIAS 

Vivenda 

Vivenda 2001 Vivenda (Análise equipo redactor) % variación 

26.- SABADELLE (Santa María) 82 181 120,73 

27.- SAN FIZ DE ASMA (San Fiz) 156 223 42,95 

28.- SAN PEDRO DE VIANA (San Pedro) 36 46 27,78 

29.- SAN SALVADOR DE ASMA (San Salvador) 176 204 15,91 

30.- SAN XURXO DE ASMA (San Xurxo) 104 156 50,00 

31.- SANTA CRUZ DE VIANA (Santa Cruz) 40 133 232,50 

32.- SANTA UXÍA DE ASMA (Santa Uxía) 57 100 75,44 

33.- SANTIAGO DE ARRIBA (Santiago) 42 97 130,95 

34.- SARIÑA, A (San Vicente) 36 58 61,11 

35.- VEIGA (San Xoán) 38 98 157,89 

36.- VILAÚXE (San Salvador) 70 167 138,57 

TOTAL MUNICIPIO 5.061 7.923 56,55 
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c) VIVENDAS PRINCIPAIS, DE SEGUNDA RESIDENCIA E BALEIRAS 

Os datos contidos na Táboa nº 18 datos obtidos do INE e do IGE reflicten as vivendas familiares segundo 

o tipo no período 1991 a 2011. Como se pode observar no concello de CHANTADA o 55% das vivendas 

teñen a finalidade de vivenda principal, algo que como podemos observar diminúe estatisticamente nos 

anos reflectidos no cadro. 

Da análise do resto de vivendas segundo o tipo, despréndese que co tempo a incidencia da vivenda 

baleira e a vivenda secundaria aumentou e na porcentaxe sobre o total, pero as proporcións son moi 

similares para os tres anos analizados. A incidencia da segunda vivenda e vivenda baleira, ven dada polo 

incipiente ánimo inversor dos axentes domésticos nos últimos anos, que pasaron a formalizar o aforro na 

compra de vivenda, así como pola emigración retornada un factor a ter en conta no concello no que nos 

atopamos.  

A vivenda secundaria recordemos que é aquela que se usa só en vacacións e fin de semana, pero 

obsérvase tamén un crecemento na cifra denominada como baleiras e “outras”, aquelas vivendas que 

usadas de xeito, máis ou menos continuado non estacional, pero sen ser residencia habitual, por 

exemplo: aquelas destinadas a alugueiros sucesivos de curta duración, as de emigrantes retornados que 

materializan para a volta na súa xubilación,.. 

 

Táboa nº 18. - Distribución de vivendas familiares segundo o tipo no concello de CHANTADA (1991-2011) 

Tipo de vivenda 

Vivendas 

1991 

Porcentaxe 

s/total 

Vivendas 

2001 

Porcentaxe 

s/total 

Vivendas 

2011 

Porcentaxe 

s/total 

Variación  

(91-01)  (01-11) 

PRINCIPAIS 3.101 66% 3.195 63% 3.272 55% 3,03% 2,41% 

SECUNDARIAS 686 15% 825 16% 1.467 24% 20,26% 77,82% 

BALEIRAS ( E 

OUTRAS) 918 19% 1.041 21% 1.229 21% 13,40% 18,06% 

Total municipal 4.705   5.061   5.968   7,57% 17,92% 

 

FONTES: Censos de Poboación e Vivendas.INE, IGE e elaboración propia. 

 

d) ESTADO DE CONSERVACIÓN DO PARQUE DE VIVENDAS 

Na análise do modelo de asentamento lévase a cabo unha análise de tódalas entidades de poboación do 

concello de Chantada, coa disposición dunha foto aérea e a labor de campo podemos estudar o estado 

de conservación en xeral da vivenda no concello. Da análise realizada detectouse que a maior parte da 

vivenda do municipio se atopa en bo estado.  

No tocante á rehabilitación de vivendas o concello ten en marcha unha área de rehabilitación no casco 

antigo de Chantada desde hai uns anos, cun índice de rehabilitación alto no conxunto histórico. Como 

observamos na Táboa nº 19 o estado xeral da edificación é bo. 

 

Táboa nº 19.- Estado dos edificios por ano  

Estado Total 
Antes 

do1900 

De 1900 

a 1920 

De 1921 

a 1940 

De 1941 

a 1950 

De 1951 

a 1960 

De 1961 

a 1970 

De 1971 

a 1980 

De 1981 

a 1990 

De 1991 

a 2001 

De 2002 

a 2011 

Ruinoso 25 19   1 2 1 1 1       

Malo 141 100 2   5 10 2 13 7 2   

Deficiente 360 188 9 13 18 29 29 39 28 4 3 

Bo 3.091 51 18 45 50 167 261 369 437 307 1.386 

Total 3.617 358 29 59 75 207 293 422 472 313 1.389 

 

e) EVOLUCIÓN DA VIVENDA 

A análise da evolución da vivenda a partires dos datos estatísticos existentes non nos arroxa resultados 

moi fiables nin actuais, posto que só temos datos desagregados oficialmente publicados ata o ano 2001, 

os censos realízanse cada 10 anos, e o último censo, do ano 2011, non aporta os datos de xeito 

desagregado, como vimos de dicir só aporta un dato total do concello 5.968 vivendas familiares. 

Faremos unha primeira comparativa dos últimos 20 anos, a partires simplemente do dato estatístico, onde 

atopamos que o parque de vivendas de CHANTADA experimentou un crecemento en números absolutos 

de 907 vivendas, o que representa un incremento porcentual dun 17,92%, pasou de ter un parque 

habitacional de 5.061 viviendas no ano 2001 a 5.968 vivendas no ano 2011. (Dato do INE) 

Coa axuda de datos obtidos no Instituto Galego de Estatística e no Colexio de Arquitectos, así como cos 

datos obtidos sobre a ortofoto máis actual polo equipo redactor podemos ver unha evolución aproximada 

da vivenda nos últimos anos, a continuación amósanse as vías de estudo analizadas adicionalmente e os 

datos obtidos en cada caso que utilizaremos como base do noso estudo, como se pode observar 

segundo a fonte os datos amosan disparidade: 

DATOS LICENCIAS SEGUNDO O TIPO DE OBRAS (PÁXINA WEB DO INE) 

Se observamos a Táboa nº 20, no Concello de Chantada outorgáronse entre o ano 2000 e 2013 arredor 

de 76 licenzas de obras, das que podemos especificar que 61 desas licencias se corresponden con 

edificios de nova planta, e que nos da unha idea da actividade existente no Concello, e da evolución 

positiva da vivenda nos anos indicados. Os datos que temos non inclúe os anos 2007 e 2008 e tampouco 

diferenza o número de vivendas por licenza. 
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Táboa nº 20 Licenzas outorgadas segundo o tipo de obra (2000-2013) 

TIPO DE 

OBRA 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 …(*) 2010 2011 2012 2013 

2000-

2013  

Nova planta 9 11 5 6 11 5 8 0 .. 4 1 0 1 61 

Rehabilitación 

en edificios 1 1 0 0 3 0 1 0 .. 5 3 0 1 15 

TOTAL 10 12 5 6 14 5 9 0 0 9 4 0 2 76 

 

Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios 

As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevación para concellos sin resposta nalgún mes, 

distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes. (..) Dato non dispoñible 

Fonte: Instituto Galego de Estatística 

 

ESTATISTICA DA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (PÁXINA WEB DO INE) 

En colaboración co Instituto Galego de Estatística (IGE) recabouse información máis actual de vivenda 

ata o ano 2013. O dato facilitado polo IGE é unha estatística de construción de edificios dende o ano 

2000 ata o ano 2013, estamos a falar dunha cifra global para o concello de CHANTADA, o dato facilitado 

sería o que figura na Táboa nº 21, na que podemos observar tres filas: 

Primeira fila: apórtanos para o período 2000 a 2013, a estatística de construción de edificios. 

Segunda fila: apórtanos a variación neta de vivenda por ano, partindo do ano base 2001 no que en 

CHANTADA había 5.061 vivendas (INE), vese a traxectoria do parque de vivendas ata o ano 2007. Tendo 

en conta que non se dispón de datos para os anos 2008 e 2009, acádase no 2011 un total de 5.567 

vivendas no concello e cuxo resultado non varía ao longo dos dous anos seguintes. 

Terceira fila: levouse a cabo o cálculo do incremento porcentual de vivendas, ano a ano, cun resultado 

final dun incremento do 9,79% no parque de vivendas de CHANTADA nos últimos anos. 

 

Táboa nº 21 Variación neta no parque de vivendas (2001-2013) 

 

Tipo de 

vivenda 

2001 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 

Variación 

 (01-13) 

Variación 

neta parque 

de vivendas  
107 64 44 6 117 70 84 0 11 3 0 0 

 

Vivendas 

(acumulado) 
5.061 5.168 5.232 5.276 5.282 5.399 5.469 5.553 5.553 5.564 5.567 5.567 5.567 

 

% variación 5.061 2,11% 1,24% 0,84% 0,11% 2,22% 1,30% 1,54% 0,00% 0,20% 0,05% 0,00% 0,00% 9,79% 

 

(*) Non se dispón de información para os anos 2008 e 2009  

 FONTES: IGE e elaboración propia.  

 

 

DATOS VISADOS COLEXIO DE ARQUITECTOS INFORME 2007 (PÁXINA WEB) 

Observando por outra banda o estudo realizado polo Colexio de Arquitectos, do que se axunta o cadro 

seguinte, podemos ver tamén a evolución dos visados no concello nos últimos anos (2001-2007) , fiel 

indicador tamén da evolución da vivenda no concello; como se pode observar no ano 2000 visáronse 

arredor de 103 vivendas en Chantada, cando no ano 2007 ascenderon a 122 visados. No cadro axunto 

pódese ver a evolución representada pola liña de cor azul claro. Entre o ano 2000 e o ano 2004 

practicamente se mantiveron os visados, cunha caída importante entre o 2000 e 2001, coa recuperación 

nos anos seguintes. Como se observa a recesión na construción no concello xa se deixou ver no ano 

2005 onde o número de visados de vivendas cae de novo a cifras de 47. En resumo os visados a partires 

do ano 2001 ata o 2007 significaron 758 novas vivendas, que podemos agregar aos datos do INE de 

2001 (5.061 vivendas) pasando a ter (número moi aproximado) 5.819 vivendas, representando un 

crecemento en seis anos de aproximadamente o 15%. 

 

Táboa nº 22 Evolución de visados no concello de CHANTADA (2000-2007) 

 
 FONTE: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 

 

DATOS INFORMES ANUAIS COLEXIO DE ARQUITECTOS (2008-2012) 

Engadido á análise anterior, e como continuación da información obtida, o COLEXIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE GALICIA, elabora informes anuais dos visados colexiais realizados por concellos nos 

últimos anos. Non se dispón dos datos graficamente pero temos os datos contabilizados na Táboa nº 23 e 

como se pode observar o crecemento ralentizouse notablemente nos anos posteriores a 2008, a 

evolución entre os anos 2001 e 2007 é claramente positiva e ascende a un 15% de crecemento do visado 

de proxectos, caendo acusadamente para os anos posteriores, cun 1,20% de crecemento entre os anos 

2007 e 2012. Na última columna do gráfico analizouse globalmente o crecemento para tódolos anos da 
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análise, partindo do dato oficial do INE do ano 2001: 5.061 vivendas, obtemos un dato aproximado de 

5.889 vivendas para o ano 2012, a variación porcentual total é do 16,36%, claramente positiva. 

Debido á falta de datos estatísticos concretos por entidades ou parroquias publicados a nivel oficial, 

compre ser cauteloso cos datos barallados, e cos crecementos estimados nos últimos anos.  

Agora ben, empregando unicamente a información procedente dos censos de poboación e vivendas dos 

anos 1991, 2001 e 2011 (valor total a nivel municipal) recollidos na Táboa nº 18 obtemos que o 

incremento do número de vivendas nos últimos vinte anos ronda o 18%. 

 

Táboa nº 23 Visados no concello de Chantada (2008-2012) 

 

Dato 

2001 

(2001-

2007) 
2008(*) 2009 2010 2011 2012 2013(**) 

Variación  

(01-07) (07-12)  (01-12) 

Nº visados            

Vivendas 

(acumulado) 
  758 45 3 11 6 5 3       

% variación 5.061 5.819 5.864 5.867 5.878 5.884 5.889 5.892 14,98% 1,20% 16,36% 

  (*) Proxectos básicos. (**)Datos do 1º trimestre. 

 

DATOS ELABORACIÓN PROPIA DE VIVENDA ,OBTIDOS A PARTIRES DA FOTO AÉREA 

O equipo redactor levou a cabo un reconto de vivendas sobre a ortofoto do PNOA 2011ao detectar que o 

número publicado estatísticamente distaba da realidade física do territorio e pola necesidade de dispor de 

datos de vivienda desagregados desde o ano 2001, a lo menos a nivel parroquial.  

No reconto levado a cabo recollido na Táboa nº 17 obtívose a cifra de 7.923 vivendas no concello de 

Chantada, 3.440 vivendas no núcleo urbano e 4.483 no resto do concello.  

Na Táboa nº 24 levouse a cabo unha análise da evolución recente da vivenda cos datos dispoñibles 

desde o ano 1991. Entre o ano 1991 e 2001 o total habitacional municipal medra un 8,12%, 

desagregadamente sorprende ver que o dato estatístico amosa unha disminución da vivenda importante 

no solo non urbano (núcleos rurais e solo rústico), concretamente segundo o dato estatístico as vivendas 

disminúen un 4,61%, en número absolutos116 vivendas “caíron”. O dato total municipal de vivenda do 

ano 2011 supón un incremento de practicamente o18% respecto ao 2001, non podendo analizar o solo 

urbano de Chantada por non dispor de dato. 

Na última columna e como continuación analizamos o dato obtido polo equipo redactor co cálculo 

realizado sobre a ORTOFOTO que nos amosa un crecemento do núcleo urbano con respecto ao ano 

2001 dun 29,37%, e un crecemento do resto municipal do 86,63%. 

 

Táboa nº 24 Evolución da vivenda no concello de Chantada (1991-2011) 

 
Dato 1991 Dato 2001 

Dato 2011 

(INE) 

Dato 2011 

(Equipo) 

Variación  

(91-01) 
(01-11) 

(estatístico) 

(01-11) 

(elab. 

Propia) 

N. URBANO 

CHANTADA 
2.163 2.659  3.440 22,93  29,37 

RESTANTE 

MUNICIPAL 
2.518 2.402  4.483 -4,61  86,63 

TOTAL 

MUNICIPAL 
4.681 5.061 5.968 7.923 8,12 17,92 56,55 

  Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Elaboración propia. 

 

2.6.2.2 Diagnóstico sobre as actividades económicas 

O diagnóstico das actividades económicas compre realizalo tanto desde o punto de vista da poboación activa 

así como desde o punto de vista de ocupación do solo e de relación de actividades coas existentes no seu 

entorno. 

2.6.2.3 Previsións de evolución 

2.6.2.3.1 Actividades socioeconómicas 

No presente apartado faremos unha primeira aproximación ás previsións na reserva de solos para as diferentes 

novas actividades económicas que queiran implantarse no concello, ou ben para actividades existentes que 

precisen ampliacións. O subsector da construción, e en concreto a vivenda familiar será estudado 

pormenorizadamente no seguinte apartado. 

Como vimos de dicir anteriormente o sector agrario en CHANTADA ten un peso dentro das actividades 

económicas nunha porcentaxe considerable, xa que é o sector que conta con máis activos despois do sector 

servizos. Polo tanto o PXOM debe de prever as reservas de solo necesarias para a continuidade das 

actividades existentes, así como prever a posibilidade do seu crecemento se este é viable, é dicir, que deberá 

de reservarse o solo de protección agropecuaria, preciso para dar continuidade ás actividades en 

funcionamento con continuidade temporal, así como reservar segundo establece a lexislación vixente, os 

correspondentes solos para usos forestais, ademais dos estipulados como son os solos de montes en man 

común. 

O sector secundario industrial, deberá contar tamén no PXOM coas reservas de solo precisas para dar 

continuidade a aquelas zonas onde o solo existente está practicamente consolidado, ou naquelas zonas onde 

está xa esgotado; deberá tamén contemplar a posibilidade de re-situación, traslado ou ampliación, de 

actividades que por necesidades de produción precisen continuar actividades xa existentes no ámbito municipal 
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ou no núcleo urbano.  

O sector terciario atópase en Chantada maioritariamente no núcleo urbano, nas marxes da antiga N-540 como 

anteriormente se citou; neste sector as previsións de solo deberán de planificarse dun xeito similar ó solo 

industrial, favorecendo a continuidade e ampliación de actividades existentes en crecemento, con reservas de 

solo nas zonas onde se atopan, ou ben favorecendo a súa situación en zonas novas dotadas de novos servizos 

e dotacións, sempre tendo en conta que o cliente final do sector servizos é maioritariamente o cliente final 

favorecendo o seu acceso. 

2.6.2.3.2 Vivienda 

De acordo co establecido nas Determinacións 3.1.4 e 3.1.5 DOT no presente apartado realízase a previsión de 

novas vivendas ao ano horizonte do PXOM (12-14 anos aproximadamente a contar a partir da súa aprobación 

definitiva), fundamentadas nas previsións do ritmo da evolución das condicións sociodemográficas e 

socioeconómicas, que se terán en conta na análise dos aspectos seguintes: 

a) CONDICIÓNS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Dentro das condicións sociodemográficas para fundamentar o crecemento da vivenda, tivéronse en conta:  

a.1) AS DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS 

No apartado 2.6.1.4 da presente memoria, efectuáronse as previsións da evolución demográfica e as 

proxeccións de poboación ao ano horizonte do PXOM. A fórmula utilizada para o cálculo é a seguinte: 

T.C.A.A.(taxa de crecemento anual acumulativo)=[(Pf/Pi)^(1/nº) - 1] x 100 sendo Pf a poboación final 

dispoñible para os anos de estudo, Pi a poboación inicial dispoñible, para os anos de estudos, nº o 

número de anos de diferenza entre ámbalas poboacións.  

Unha vez realizado o cálculo da T.C.A.A. aplícase a fórmula seguinte: 

POBOACIÓN PROXECTADA= Pf x (1 + nº x T.C.A.A) 

De dito estudo obtéñense tres hipóteses de crecemento, das tres elixiuse a máis favorable, polo tanto 

eliximos a que para o ano 2031 propón que a poboación do núcleo de CHANTADA se situará nos 

4.856 habitantes, o que representa un crecemento de 443 habitantes no núcleo urbano principal 

(2013-2031). A poboación no resto do concello disminuirá influenciada polo receso da poboación do 

medio rural. 

Se se mantivese o ratio estatístico para o ano 2001 poboación/vivenda (últimos datos de vivenda 

publicados oficialmente desagregados ano 2001), onde a poboación do núcleo urbano de Chantada 

era de 4.160 habitantes e había 2.659 vivendas 1,5645 habitantes/vivenda no núcleo urbano, 

precisaríamos 3.104 vivendas principais no núcleo de CHANTADA mantendo o ratio 

poboación/vivenda para ofertar no mercado a vivenda necesaria par o incremento pobacional. No caso 

do total do concello dispoñemos de datos publicados para o ano 2011, o ratio sería 1,4908 

habitantes/vivenda (8.897 habitantes e 5.968 vivendas), e facendo o cálculo análogo para o total do 

concello precisaríamo, no mellor dos casos proxectados 5.083 vivendas principais para manter a 

oferta de vivenda no mercado. A estimación realizada só ten en conta o factor poboación, e coa 

consideración de que se manteña o ratio calculado, en Chantada non se pode ter en conta só o factor 

poboación porque existe un número elevado de vivenda secundaria. 

 

a.2) AS VARIACIÓNS ESTACIONAIS DA POBOACIÓN 

A variación estacional da poboación pódese estudar a partir da variación da vivenda secundaria, 

segundo estatística o dato de vivenda secundaria reflexa unha vivenda familiar utilizada somente parte 

do ano, de forma estacional periódica ou esporádica, e non constitúe residencia habitual. En 

CHANTADA as vivendas secundarias entre o ano 2001-2011 (datos estatísticos publicados polo INE, 

sendo Chantada un concello de máis de 5.000 habitantes) recollidos na Táboa nº 25 incrementáronse 

nun 77,82% prevendo o PXOM non reservar solo para este tipo de vivenda; pero sin deixar de ter en 

conta que parte destas vivendas secundarias pasaron ao monto de vivenda baleira que como se pode 

observar na taboa soben un 19%, pasando a formar parte na porcentaxe adecuada da oferta de 

vivenda do concello. 

Táboa nº 25 Variación das vivendas no concello de Chantada segundo o tipo (2001-2011) 

  

Total de 

vivendas 

familiares Principais Secundarias Baleiras Outro tipo Edificios 

ANO 2001 5.061 3.195 825 1.031 7 3 

%   63,13% 16,30% 20,37% 0,14% 0,06% 

ANO 2011 5.968 3.272 1.467 1.226 0 3 

%   54,83% 24,58% 20,54% 0,00% 0,05% 

% variación 

(2001-2011) 17,92% 2,41% 77,82% 18,91% -100,00% 0,00% 

   FONTES: Instituto nacional de estatística e elaboración propia. 

 

a.3) A EVOLUCIÓN DA ESTRUTURA FAMILIAR 

A evolución da estrutura familiar, xa se tivo en conta nas previsións de crecemento da vivenda 

principal derivadas do incremento de poboación prevista. Porén tamén se analizou a traxectoria 

seguida en CHANTADA, pola poboación en idade de independizarse, para avaliar se esta poboación 

permanece na residencia materna ou se trasladan a outra vivenda en réxime de propiedade ou 

aluguer. A realidade é que o índice de ocupación da vivenda no conxunto municipal (datos 2011 

estatísticos) é de 1,46 hab/viv. (8.897/5.968=1,4908 hab/viv) e no núcleo capital de Chantada ( datos 

estatísticos 2001) é de 1,56 hab/viv (4.160/2.659=1,5645 hab/viv), cifras indicativas da necesidade dun 

maior número de vivendas, de menor tamaño, polo seu baixo nivel de ocupación dirixido á demanda 

da poboación en idade de independizarse. 

b) CONDICIÓNS SOCIOECONÓMICAS 

Dentro das condicións socioeconómicas para fundamentar o crecemento da vivenda, tivéronse en conta:  

b.1) A EVOLUCIÓN RECENTE DO PARQUE DE VIVENDAS E AS TENDENCIAS NA DEMANDA. 
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En apartados anteriores realizouse un primeiro estudo sobre a evolución recente do parque de 

vivendas, estudo do que se partiu para elaborar as proxeccións de vivenda ao ano horizonte do 

PXOM, 2031, considerando dous hitos no ano horizonte 2029 e 2031 porque se terán en conta na 

análise da capacidade de acollida de vivenda do presente PXOM en apartados posteriores. 

Como vimos de dicir anteriormente, e segundo se recolle na Táboa nº 26, tendo en conta unicamente 

os datos publicados estatísticamente a vivenda medrou en Chantada entre o ano 2001 e 2011 un 

17,92 %, aproximadamente un 2% anual. Por outra banda, realizada unha labor exhaustiva sobre o 

ortofotomapa do ano 2011 chegase a unha cifra de vivenda no municipio de 7.923 vivendas, o que nos 

indica que a cifra estatística arroxada para os anos 2001 e 2011 non reflicte a realidade física do 

concello. 

DATOS DE PARTIDA 

ANO ACTUAL 2015 

ANO DA PREVISIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM: 2017 

ANO HORIZONTE DO PXOM (12 ANOS DESDE A APROBACIÓN DEFINITIVA MÁIS DOUS ANOS 

PARA A INCORPORACIÓN DA VIVENDA AO PROCESO URBANIZADOR): 2031 

VIVENDA “REAL” NO CONCELLO DE CHANTADA: 7.923 vivendas 

% DE CRECEMENTO PERÍODO 2001-2011: 17,92% 

Se trasladamos o crecemento do intervalo 2001-2011 ao ano horizonte do PXOM 2031, as vivendas 

pasarían de 7.923 a 10.763, medrando 2.840 vivendas nos próximos anos. O presente documento 

debe de prever as reservas de solo necesarias para acoller este crecemento nos solos 

correspondentes. 

 

Táboa nº 26 Evolución real e estimada no parque de vivendas (2012-2027) 

Vivenda 

concello(2001) 

Vivenda 

concello(2011) 

Vivenda real 

concello (2011) 

(ORTOFOTO PNOA 

2011) 

%CRECEMENTO(10 

anos) 
%INTERANUAL 

5.061 5.968 7.923 17,92% 1,79% 

  
 

  

VIVENDA CONCELLO VIVENDA PROXECTADA 

VIVIENDA EXISTENTE NO ANO 2011 

(EQUIPO REDACTOR) 
ANO 2031 

7.923 10.763 

b.2) AS CONSECUENCIAS DERIVADAS DA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUTIVAS OU DE 

NOVAS INFRAESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS CON CAPACIDADE DE DINAMIZACIÓN 

SOCIO-ECONÓMICA. 

Chantada conta con importantes infraestruturas de comunicacións con capacidade de dinamización 

económica no seu territorio. Trátase das infraestruturas viarias como a N-540, o corredor autonómico 

CGR-2.1, as distintas estradas autonómicas… A autovía Chantada-Monforte así como a Lugo-

Ourense, permitirá conectar máis eficazmente este espazo. 

Os efectos socioeconómicos das infraestruturas son moi importantes, fomentan o achegamento entre 

núcleos de poboación acurtando distancias para movementos de mercadorías, capital humano,…etc 

favorece o crecemento económico e industrial dos eidos comunicados. As conexións viarias benefician 

a redución nos custos de transporte para hipotéticos novos empresarios facendo deste xeito mais 

atractiva unha zona de asentamento industrial, actividades terciarias,… Asemade favorece o sector 

terciario, non só no sentido empresarial do mesmo, senón tamén ao subsector turístico, factor en 

desenvolvemento no concello de CHANTADA e base da súa economía local. 

b.3) A POSICIÓN NO TERRITORIO, E A FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA O TERMO MUNICIPAL DENTRO 

DO SISTEMA TERRITORIAL NO QUE SE INTEGRA. 

Segundo as DOT Chantada constitúe unha cabeceira do denominado Sistema urbano intermedio e 

representan o segundo nivel do sistema de asentamentos de Galicia. 

Chatnada é unha cidade moi próxima física e funcionalmente ao centro urbano de Ourense e Lugo, e 

tamén relativamente cercana a Santiago de Compostela, dando lugar a unha “centralidade inferior” 

dentro do sistema de asentamentos establecido nas DOT que lle corresponde polo seu tamaño. 

Chantada presenta a dimensión necesaria para constituír unha cabeceira que exerza a función de 

acollida de servizos supramunicipais na zona occidental. Esta situación, xunto coa rede de 

infraestruturas antes citada, confírenlle un papel como nodo de estradas comarcal, o que pode 

redundar na súa conversíon nunha área máis atractiva para o asentamento de actividades loxísticas e 

industriais de ámbito comarcal que complementen a estrutura produtiva existente. 

2.6.2.4 Estratexias relativas á utilización do solo 

O Plan Xeral de Chantada, deberá de ter en conta a ocupación de cada unha das actividades e prever o solo 

necesaria para fomentar o seu crecemento e expansión. 

No que atinxe ao sector industrial deberá de reservarse o solo preciso para dar continuidade a aquelas zonas 

onde o solo existente está practicamente consolidado, ou naquelas zonas onde está xa esgotado; deberá tamén 

contemplar a posibilidade de resituación, traslado ou ampliación, de actividades que por necesidades de 

produción precisen continuar actividades xa existentes no ámbito municipal, ou no núcleo urbano. 

No tocante ao sector terciario a maior parte das actividades están no núcleo urbano, ou ben nas marxes das 

principais estradas, como no caso anterior deberá de planificarse e ordenarse o solo destas actividades, de 

xeito que se favoreza á súa continuidade, ampliación,…e en calquera caso non coartando o crecemento das 

mesmas sobre todo considerando a conxuntura económica na que nos atopamos nestes anos. 
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2.7 INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES 

As comunicacións de Chantada co exterior do municipio establécense unicamente por estrada (Ver plano nº 

IV.07 “Redes de comunicacións”). 

2.7.1 Rede viaria 

No presente apartado identifícanse as vías que integran a rede viaria que atravesa ou discorre polo termo 

municipal de Chantada, expresando a xerarquía, titularidade e función das mesmas. No plano nº IV.07 “Redes 

de comunicacións”, gráfase a rede viaria. 

a) VIAS ESTATAIS 

 Estrada nacional N-540 (Ourense - Lugo). Esta vía establece a comunicación de Chantada con Lugo polo 

norte do concello e con Ourense polo sur do termo municipal. 

No interior do municipio de Chantada discorre en dirección norte - sur, atravesa as parroquias de 

Pedrafita, Veiga, Merlán, Fornas, Chantada, Asma e Pereira, onde para ao concello limítrofe de 

Carballedo. 

Esta vía bordea a área urbana de Chantada e estrutura os tecidos conformados nas súas marxes, 

constituídos por actividades industriais e, sobre todo, terciarias, que se mesturan cos asentamentos de 

poboación existentes. 

b) VÍAS AUTONÓMICAS 

b.1) VÍAS DE ALTA CAPACIDADE 

o Corredor autonómico CGR-2.1 (VAC Monforte - Lalín). O tramo Chantada – Alto do Faro desta vía 

de alta capacidade establece a comunicación de Chantada con Lalín polo oeste do municipio. 

b.2) VIAS CONVENCIONAIS 

o Estrada autonómica LU-213 (Chantada – Alto do Faro (CGR-2.1)). Esta estrada foi complementada 

co corredor CGR-2.1 (Monforte – Lalín), polo que na actualidade a funcionalidade da estrada LU-213 

limítase a comunicar os asentamentos rurais de poboación entre si, así como estes coa área urbana. 

o Estrada autonómica LU-533 (Chantada (N-540) – Escairón (CGR-2.1)). Comunica o núcleo de 

Chantada con Escairón, no municipio limítrofe de O Saviñao, onde enlaza co tramo do corredor CGR-

2.1 Escairón – Monforte.  

o Estrada autonómica LU-211 (Limiñón (LU-213) – Penasillás). Establece a comunicación do núcleo 

de Penasillás coa estrada LU-213 e a LU-211. 

c) VIAS DA DEPUTACIÓN  

Establecen as comunicacións secundarias de Chantada cos municipios limítrofes, así como as 

comunicacións das distintas parroquias do concello entre si. O sistema viario dependente da Deputación 

intégrase polas seguintes vías: 

o LU-P-18-01. Establece a comunicación da vila de Chantada coas parroquias de Asma, 

Camporramiro, Santiago de Riba, A Sariña e Nogueira. 

o LU-P-18-03. Esta estrada parte da LU-P-18-01 e discorre en dirección sur polas parroquias de 

Camporramiro e Vilauxe. 

o LU-P-18-18. Comunica a estrada LU-P-18-03 coa estrada nacional N-540 e establece as relación 

entre as parroquias de Pereira e Vilauxe. 

o LU-P-18-04. Comunica as parroquias de Belesar e Líncora co núcleo de Chantada. 

o LU-P-18-02. Comunica a zona nordeste do concello, parroquias de Sabadelle e Merlán, coa vila de 

Chantada. 

o LU-P-18-11. Comunica a parroquia de Asma (San Fiz) e Pesqueiras coa área urbana. 

o LU-P-18-06. Establece as relación entre as parroquias localizadas ao norte da vila, Mariz, Veiga, 

Sabadelle. 

o LU-P-18-07. Comunica a vila de Chantada coas parroquias de Viana, Asma (Santa Uxía) e Brigos, 

localizadas ao sur do concello. 

o LU-P-18-13, LU-P-18-05, LU-P-18-16, LU-P-18-15, LU-P-18-02, LU-P-18-07. Relacionan as 

parroquias localizadas ao suroeste do concello, entre si e coa vila. Ditas parroquias son Asma (San 

Xurxo), Mato, Brigos, Pereira, Asma (Santa Uxía), Viana, Esmoriz, Agrade, Bermún e Laxe. 

o LU-P-18-19. Establece a relación das entidades de poboación situadas no extremo noroeste do 

concello, parroquias de Monte, Ada e Argozón. 

d) VIAS MUNICIPAIS 

O viario de titularidade municipal, complementa á rede viaria descrita anteriormente e permite a 

accesibilidade desde as vías estatais, autonómicas e da Deputación Provincial, aos demais núcleos rurais 

existentes no termo municipal, non integrados na rede viaria descrita anteriormente, así como as 

comunicacións entre os núcleos rurais entre si. 

Como resumen relativo á rede, cómpre resaltar os seguintes aspectos: 

 Todas as parroquias do municipio están atravesadas por algunhas das vías da rede viaria Estatal, 

Autonómica ou da Deputación citadas anteriormente.  

 Á parroquia de Pedrafita e ás seis parroquias que se citan a continuación pode accederse directamente 

dende a estrada nacional e, ademais, ás de Veiga desde a LU-P-18-06, Fornas e Chantada desde a LU-

213, Merlán desde a LU-P-18-02, San Salvador de Asma desde a LU-P-18-04 e Pereira desde a LU-P-18-

18. 

 Á parroquia de Monte e ás sete parroquias que se citan a continuación pode accederse directamente tanto 

desde a vía de alta capacidade CGR-2.1 como da LU-213 e, ademais, á de Adá desde a LU-P-60-01, á de 

Mouricios desde a LU-202, á de Muradelle desde a LU-211, ás de A Laxe e O Mato desde a LU-P-10-02, á 

de Mariz desde a LU-P-18-06, e á de San Xurxo de Asma desde a LU-P-1807.  

 Desde a estrada autonómica LU-213 accédese ademais á parroquia de Argozón e desde a LU-211 á da 

parroquia de Arcos.Pola estrada LU-P-18-01 accédese á parroquia de Camporramiro, Arriba, A Sariña e 



 

 PXOM de CHANTADA (LUGO) 

MEMORIA DESCRITIVA E XUSTIFICATIVA  Aprobación Inicial 

-38 - 

Nogueira de Miño e desde a LU-P-18-07 accédese a Brigos, Santa Uxía de Asma, e Santa Cruz de Viana. 

 O acceso ás restantes parroquias de Sabadelle, Pesqueira, San Fiz de Asma, Líncora, Vilauxe, San Pedro 

de Viana, Grade, Esmoriz, Bermún, Esmeriz e Requeixo realízase desde diferentes estradas autonómicas. 

2.8 INFRAESTRUCTURAS DE SERVIZOS URBANISTICOS 

2.8.1 Abastecemento de auga 

O servizo municipal de augas está xestionado pola empresa AQUAGEST,S.A. 

A captación para o abastecemento de auga á área urbana de Chantada, realízase no río Asma, á altura do 

campo de fútbol. Neste lugar tamén se sitúa a estación potabilizadora, desde a cal a auga é enviada aos dous 

depósitos. 

Desde o depósito novo, situado ao noroeste da área urbana, na marxe esquerda da estrada de Lalín e a unha 

cota aproximada de +600 metros, abastécese a partir dunha condución de Ø 200 mm toda a área urbana. 

Existe outro depósito ao suroeste da área urbana a cota +530 metros que actualmente está en desuso. 

No plano Nº V.2 reflíctese a rede de alta de abastecemento urbano e no plano nº IV.08.1, a rede de distribución. 

Os problemas existentes na rede de abastecemento céntranse na antigüidade dalgúns tramos que aínda son de 

fibrocemento e na zona leste do núcleo (marxe da estrada N-540), hai problemas de falta de presión. 

O polígono industrial dispón de abastecemento independente. Porén está prevista a súa conexión co 

abastecemento municipal.  

En canto aos abastecementos rurais, os situados no entorno da área urbana tamén contan con servizos de 

abastecemento e saneamento ao estenderse as redes urbanas ata eles. 

As restantes entidades de poboación de carácter rural empregan para abastecerse pozos de captación, as de 

menor tamaño, e solucións mixtas, traídas veciñais ou pozos, as de maior entidade. Os problemas de 

abastecementos nestes asentamentos, derívanse do baixo nivel de cobertura das traídas veciñais, así como do 

risco de contaminación dos acuíferos pola proximidade, en determinados casos, de pozos de captación a fosas 

sépticas, ou pola práctica habitual do regado cos zurros de granxas, factores que poderían contribuír na 

contaminación dos acuíferos. 

A captación ten capacidade suficiente para garantir o abastecemento de Chantada. Os sistemas de bombeo e 

de depuración tampouco presentan problemas de capacidade. No caso da depuradora, o único problema 

prodúcese cando o río ven revolto, xa que debido á súa antigüidade non pode traballar ao seu caudal de 

deseño. 

2.8.2 Saneamento 

O servizo municipal está xestionado pola empresa AQUAGEST, S.A. 

O núcleo urbanos de Chantada conta con rede de saneamento e depuración de augas residuais. A rede é 

unitaria e as augas residuais envíanse á depuradora situada ao lado do mercado gandeiro, onde son tratadas 

antes do seu vertido ao río Asma. 

El polígono industrial situado ao sur do núcleo posúe rede de recollida de augas residuais, a cal ten unha 

depuradora que non funciona, polo que as augas son conducidas á depuradora do núcleo de Chantada a través 

dunha condución que tamén recolle as augas fecais do núcleo de San Estevo e que presentan un bombeo 

antes de cruzar o río e verter á depuradora. 

Ademais das augas fecais, a rede tamén chegan as augas pluviais e as de algúns cursos fluviais que están 

canalizados, como é o caso do ovoide existente na avenida Xoán XXIII. Debido a esta situación, a depuradora 

de Chantada traballa ao límite da súa capacidade só en ausencia de choivas, producíndose vertidos cando 

chove a causa do gran caudal que lle chega. 

Outro problema existente é a incorporación de augas fecais a canalizacións de augas fluviais. Este é o caso da 

zona sueste do núcleo, á altura do colexio, onde existen unhas canalizacións de augas fluviais que son vertidas 

directamente ao río, á altura da depuradora, sen ser tratadas nela. A estas canalizacións incorporáronse augas 

fecais que polo tanto, son vertidas sen control nin depuración algunha ao río Asma.  

En canto ao estado da rede, non existen problemas graves. Aínda así, existen algúns puntos conflitivos, sobre 

todo no casco antigo, onde a sección das conducións existentes resulta insuficiente cando chove, producíndose 

desbordamentos. Ademais, nalgunhas das canalizacións de formigón existen pequenas filtracións. 

O saneamento no medio rural resólvese mediante fosas sépticas. Os problemas que poden plantexarse nestes 

asentamentos, como xa se indicou anteriormente, poden derivarse da proximidade nalgunhas zonas dos pozos 

de captación de auga ás fosas sépticas, situación que pode dar lugar á contaminación dos acuíferos. 

A rede de saneamento gráfase no plano nº IV.08.2. 

A capacidade do sistema de saneamento do municipio atópase ao límite, sendo satisfactorio unicamente en 

época estival debido á ausencia de choivas. Cando chove, debido á inexistencia de rede de recollida de augas 

pluviais, prodúcense vertidos sen depurar. Esta situación agrávase pola esixencia de augas fluviais que tamén 

conflúen na depuradora. 

Actualmente estase estudando a posibilidade de ampliar a depuradora e separar as augas dos pequenos canles 

fluviais que actualmente verte as súas augas á rede. 

2.8.3 Enerxía eléctrica 

A subministración de electricidade no concello está xestionada pola empresa UNIÓN FENOSA, S.A. 

Na actualidade, tanto o núcleo urbano, como o resto de entidades do concello contan con subministración 

eléctrica (ver plano n.º IV.08.4 "Servizos urbanísticos IV: Subministro eléctrico") 

2.8.4 Telefonía 

Na actualidade, tanto o núcleo urbano, coma as demais entidades de poboación de carácter rural existentes no 

municipio contan con subministración de servizo telefónico. 

2.8.5 Gas 

En relación coas infraestruturas de gas, Chantada conta con subministro de gas propano. A capacidade actual 
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do servizo cobre sen problemas a demanda existente. 

A rede de subministro de gas gráfase no plano nº IV.08.3. 

2.8.6 Iluminación pública 

A iluminación pública esténdese aos viais do núcleo urbano, así como ás vías principais dos núcleos rurais. 

O servizo cobre de xeito eficaz as necesidades do concello, o cal non exime á compañía subministradoras de 

acometer os reforzos necesarios, no caso de aumento da demanda existente.  

2.8.7 Xestión de residuos sólidos 

Os residuos sólidos urbanos do concello de Chantada son recollidos trasladados na súa totalidade á planta de 

transferencia que posúe SOGAMA no concello. Nesta planta de transferencia os residuos son almacenados e 

preparados adecuadamente para o seu traslado ao complexo medioambiental situado en Cerceda (A Coruña), 

onde son sometidos a diversos procesos de separación e reciclaxe. 

 Na actualidade, o sistema de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos ten capacidade abondo para 

atender o aumento de residuos que se xeren no futuro. 

2.9 ESPAZOS LIBRES EXISTENTES 

a) INVENTARIO DE ESPAZOS LIBRES EXISTENTES 

A Táboa nº 27 contén o inventario de espazos libres públicos, identificando para cada elemento, a súa 

superficie e a súa titularidade. 

Táboa nº 27.- Distribución de espazos libres e zonas verdes existentes 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

PARROQUIA DE ADÁ (Santa Baia) 

01-DE-CF01 Campo da festa (Adá) Pública 1.183 

Total parroquia de Adá 1.183 

PARROQUIA DE ARCOS (Santa María) 

02-DE-CF01 Campo da festa (Arcos) Pública 491 

02-DE-CF02 Campo da festa (Casteda) Pública 2.265 

Total parroquia de Arcos 2.756 

PARROQUIA DE BERMÚN (Santa María) 

05-DE-CF01 Campo da festa (Bermún) Pública 1.964 

Total parroquia de Bermún 1.964 

PARROQUIA DE BRIGOS (San Salvador) 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

06-DE-CF01 Campo da festa (Brigos) Pública 782 

Total parroquia de Brigos 782 

PARROQUIA DE CHANTADA (Santa Mariña) 

08-DE-AX01 Área axardinada en Chantada Pública 102 

08-DE-AX02 Praza de Galicia Pública 729 

08-DE-AX03 Área axardinada en Chantada Pública 248 

08-DE-AX04 Zona verde detrás do pavillón Pública 1.506 

08-DE-AX05 Espazo libre en rúa Mariano Cedrón Pública 470 

08-DE-AX06 Área axardinada en Chantada Privada 91 

08-DE-AX07 Espazo libre no adro da igrexa Pública 240 

08-DE-AX08 Alameda Pública 1.462 

08-DE-AX09 Área axardinada en Chantada Pública 1.038 

08-DE-AX10 Área axardinada en Chantada Pública 131 

08-DE-EL01 Espazo libre nas vivendas sociais Pública 597 

08-SE-PQ01 Parque do Campo da Feira Vello Pública 14.200 

08-SE-PQ02 Parque entorno as piscinas municipais Pública 12.128 

08-SE-PQ03 Paseo e parque fluvial de Sangoñedo Pública 13.547 

PEP-DE-EL01 Espazo libre na Praza da Paz Pública 203 

PEP-DE-EL02 Espazo libre no interior da Praza da Paz Pública 137 

PEP-DE-EL03 Espazo libre na Praza de España Pública 295 

PEP-DE-EL04 Espazo libre na Praza do Mercado Pública 101 

Total parroquia de Chantada 47.226 

PARROQUIA DE ESMORIZ (San Xillao) 

10-DE-CF01 Campo da festa (Esmoriz) Pública 1.499 

Total parroquia de Esmoriz 1.499 

PARROQUIA DE FORNAS (San Cristovo) 

11-DE-CF01 Campo da festa (Ansoar) Pública 2.102 

Total parroquia de Fornas 2.102 

PARROQUIA DE GRADE, A (San Vicente) 

12-DE-CF01 Campo da festa (San Vicente) Pública 244 

Total parroquia de A Grade 244 



 

 PXOM de CHANTADA (LUGO) 

MEMORIA DESCRITIVA E XUSTIFICATIVA  Aprobación Inicial 

-40 - 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

PARROQUIA DE LAXE, A (San Xoán) 

13-DE-EL01 Espazo libre no adro da igrexa Pública 459 

13-SE-CF01 Campo da festa (Seoane) Pública 3.305 

Total parroquia de A Laxe 3.764 

PARROQUIA DE LÍNCORA (San Pedro) 

14-DE-CF01 Campo da festa (Devesa) Pública 2.845 

Total parroquia de Líncora 2.845 

PARROQUIA DE MARIZ (San Martiño) 

15-DE-CF01 Campo da festa (Mariz) Pública 1.873 

15-DE-SC01 Local social (Mariz) Pública 289 

Total parroquia de Mariz 2.162 

PARROQUIA DE MERLÁN (San Tomé) 

17-SE-CF01 Campo da festa (Torre) Pública 5.123 

Total parroquia de Merlán 5.123 

PARROQUIA DE NOGUEIRA DE MIÑO (Santa María) 

21-DE-CF01 Campo da festa (Nogueira) Pública 1.525 

Total parroquia de Nogueira de Miño 1.525 

PARROQUIA DE PEDRAFITA (Santa Baia) 

22-DE-CF01 Campo da festa (Mosteiro) Pública 692 

Total parroquia de Pedrafita 692 

PARROQUIA DE PESQUEIRAS (Santa María) 

24-SE-CF01 Campo da festa (O Outeiro) Pública 3.222 

Total parroquia de Pesqueiras 3.222 

PARROQUIA DE REQUEIXO (Santiago) 

25-DE-CF01 Campo da festa (Fontela) Pública 1.528 

Total parroquia de Requeixo 1.528 

PARROQUIA DE SABADELLE (Santa María) 

26-SE-CF01 Campo da festa (Santa Rosa) Pública 3.134 

Total parroquia de Sabadelle 3.134 

PARROQUIA DE SAN FIZ DE ASMA (San Fiz) 

27-DE-AX01 Praza na igrexa Pública 710 

27-DE-CF01 Campo da festa (A Pena do Couto) Pública 1.253 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

Total parroquia de San Fiz de Asma 1.963 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE VIANA (San Pedro) 

28-DE-CF01 Campo da festa (Axulfe) Pública 573 

Total parroquia de San Pedro de Viana 573 

PARROQUIA DE SAN SALVADOR DE ASMA (San Salvador) 

29-SE-CF01 Campo da festa (Priorato) Pública 7.860 

29-SE-PQ01 Parque Pública 15.762 

Total parroquia de San Salvador de Asma 23.623 

PARROQUIA DE SAN XURXO DE ASMA (San Xurxo) 

30-SE-CF01 Campo da festa (Centulle) Pública 6.942 

30-SE-PQ01 Parque en Sangoñedo Pública 3.664 

Total parroquia de San Xurxo de Asma 10.606 

PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE VIANA (Santa Cruz) 

31-DE-CF01 Campo da festa (Santa Cruz) Pública 1.979 

Total parroquia de Santa Cruz de Viana 1.979 

PARROQUIA DE SANTA UXÍA DE ASMA (Santa Uxía) 

32-DE-CF01 Campo da festa (Santa Uxía) Pública 804 

Total parroquia de Santa Uxía de Asma 804 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARRIBA (Santiago) 

33-SE-CF01 Campo da festa (O Pedroso) Pública 3.091 

Total parroquia de Santiago de Arriba 3.091 

PARROQUIA DE SARIÑA, A (San Vicente) 

34-DE-CF01 Campo da festa (Soutariz) Pública 1.612 

Total parroquia de A Sariña 1.612 

PARROQUIA DE VILAÚXE (San Salvador) 

35-DE-CF01 Campo da festa (Rabelas) Pública 2.019 

Total parroquia de Vilaúxe 2.019 

TOTAL MUNICIPIO 128.021 
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Táboa nº 28.- Distribución de espazos libres e zonas verdes existentes por parroquias 

PARROQUIAS 

ESPAZOS 

LIBRES 

(m²) 

ESPAZOS 

LIBRES 

S. XERAL (m²) 

Sup. 

Construíble uso 

residencial (m²) 

ESTÁNDAR 

S. XERAL 

(m²/100m² 

const.) 

ESTÁNDAR 

(m²/100m² 

const.) 

1.- ADÁ (Santa Baia) 1.183         

2.- ARCOS (Santa María) 2.756         

3.- ARGOZÓN (San Vicente)           

4.- BELESAR (San Bartolomeu)           

5.- BERMÚN (Santa María) 1.964         

6.- BRIGOS (San Salvador) 782         

7.- CAMPORRAMIRO (Santa 

María)           

8.- CHANTADA (Santa Mariña) 47.226 39.875       

9.- ESMERIZ (Santa Mariña)           

10.- ESMORIZ (San Xillao) 1.499         

11.- FORNAS (San Critovo) 2.102         

12.- GRADE, A (San Vicente) 244         

13.- LAXE, A (San Xoán) 3.764 3.305       

14.- LÍNCORA (San Pedro) 2.845         

15.- MARIZ (San Martiño) 2.162         

16.- MATO, O (San Xillao)           

17.- MERLÁN (San Tomé) 5.123 5.123       

18.- MONTE, O (San Miguel)           

19.- MOURICIOS (San Cristovo)           

20.- MURADELLE (San Paio)           

21.- NOGUEIRA DE MIÑO (Santa 

María) 1.525         

22.- PEDRAFITA (Santa Baia) 692         

23.- PEREIRA (San Mamede)           

24.- PESQUEIRAS (Santa María) 3.222 3.222       

25.- REQUEIXO (Santiago) 1.528         

26.- SABADELLE (Santa María) 3.134 3.134       

27.- SAN FIZ DE ASMA (San Fiz) 1.963         

PARROQUIAS ESPAZOS 

LIBRES 

(m²) 

ESPAZOS 

LIBRES 

S. XERAL (m²) 

Sup. 

Construíble uso 

residencial (m²) 

ESTÁNDAR 

S. XERAL 

(m²/100m² 

const.) 

ESTÁNDAR 

(m²/100m² 

const.) 

28.- SAN PEDRO DE VIANA (San 

Pedro) 573         

29.- SAN SALVADOR DE ASMA 

(San Salvador) 23.623 7.860       

30.- SAN XURXO DE ASMA (San 

Xurxo) 10.606 10.606       

31.- SANTA CRUZ DE VIANA 

(Santa Cruz) 1.979         

32.- SANTA UXÍA DE ASMA (Santa 

Uxía) 804         

33.- SANTIAGO DE ARRIBA 

(Santiago) 3.091 3.091       

34.- SARIÑA, A (San Vicente) 1.612         

35.- VEIGA (San Xoán)           

36.- VILAÚXE (San Salvador) 2.019         

TOTAL MUNICIPIO 128.021 76.216 990.375 7,70 12,93 

FONTES: Elaboración propia. Listado de Espazos Libres e Zonas Verdes do Concello de Chantada. 

b) ESTUDO DE DÉFICITS 

Dos datos contidos na Táboa nº 28 a situación actual das dotacións de sistema xeral de espazos libres e 

zonas verdes destinadas ao ocio e recreo da poboación, é a seguinte: 

o As parroquias que presentan os maiores estándares de espazos libres e zonas verdes son as de 

Chantada, San Salvador de Asma e San Xurxo de Asma. A poboación da primeira parroquia 

aséntase no núcleo urbano, namentres que a poboación das outras dúas parroquias se estende 

desde a área urbana de Chantada, e cara ao interior do municipio, cuxa poboación se asenta nos 

núcleos rurais. 

o Ás parroquias citadas séguenlle as de Merlán e A Laxe. 

Das cifras que aporta o estudo parroquial despréndese que existen fortes desequilibrios de dotacións de 

verde entre a parroquia que engloba a área urbana e as trinta e cinco parroquias restantes. Para 

aproximarnos á realidade da situación actual é preciso ter en conta que practicamente o 40% da 

superficie dos espazos libres e verdes se localizan na área urbana de Chantada e o 60% restante 

atópase na zona rural das parroquias restantes As parroquias de Argozón, Belesar, Camporramiro, 

Esmeriz, O Mato, O Monte, Mouricios, Muradelle, Pereira e Veiga non conta con ningunha zona verde 

existente na actualidade. 

O Art. 47 LOUG establece os seguintes estándares mínimos de espazos libres e zonas verde de sistema 

xeral: 15 m²/100 m² edificables. 

O estándar global actual no conxunto municipal é de 12,93 m²/100 m² construídos, o que indica que 

existe xa na actualidade, no conxunto, un importante déficit de espazos libres e zonas verdes, polo que 

será necesario cubrir os déficits actuais e, ademais, definir as reservas de solo necesarias derivadas do 

incremento de vivendas previstas ao ano horizonte do PXOM. 
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2.10 EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

a) INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

A Táboa nº 29 contén o inventario de equipamentos, identificando para cada elemento, a súa superficie e 

a súa titularidade.  

Táboa nº 29.- Distribución de equipamentos existentes 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

PARROQUIA DE ADÁ (Santa Baia) 

01-DE-CE01 Cemiterio (Adá) Privada 1.035 

01-DE-R01 Igrexa (Adá) Privada 172 

Total parroquia de Adá 1.207 

PARROQUIA DE ARCOS (Santa María) 

02-DE-CE01 Cemiterio (Arcos) Privada 550 

02-DE-R01 Igrexa (Arcos) Privada 160 

02-DE-R02 Capela (Casteda) Privada 83 

02-DE-R03 Capela (Elfe) Privada 125 

02-DE-R04 Capela (A Torre) Privada 107 

02-DE-SC01 Local social (Arcos) Pública 707 

Total parroquia de Arcos 1.731 

PARROQUIA DE ARGOZÓN (San Vicente) 

03-DE-CE01 Cemiterio (San Vicente) Privada 530 

03-DE-R01 Igrexa (San Vicente) Privada 132 

03-DE-R02 Capela (Gordón) Privada 192 

Total parroquia de Argozón 853 

PARROQUIA DE BELESAR (San Bartolomeu) 

04-DE-CE01 Cemiterio (Belesar) Privada 739 

04-DE-R01 Igrexa (Belesar) Privada 186 

Total parroquia de Belesar 925 

PARROQUIA DE BERMÚN (Santa María) 

05-DE-CE01 Cemiterio (Bermún) Privada 391 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

05-DE-R01 Igrexa (Bermún) Privada 127 

05-DE-SC01 Local social (Bermún) Pública 119 

Total parroquia de Bermún 636 

PARROQUIA DE BRIGOS (San Salvador) 

06-DE-CE01 Cemiterio (Brigos) Privada 415 

06-DE-R01 Igrexa (Brigos) Privada 111 

06-DE-SC01 Local social (Brigos) Pública 89 

Total parroquia de Brigos 615 

PARROQUIA DE CAMPORRAMIRO (Santa María) 

07-DE-CE01 Cemiterio (Cancela) Privada 665 

07-DE-R01 Igrexa (Cancela) Privada 154 

Total parroquia de Camporramiro 819 

PARROQUIA DE CHANTADA (Santa Mariña) 

08-DE-CE01 Cemiterio (Chantada) Privada 7.458 

08-DE-D03 Deportivo do poboado de FENOSA Pública 1.491 

08-DE-R01 Capela (Basán) Privada 231 

08-DE-R03 Igrexa nova (Chantada) Privada 1.206 

08-DE-SU01 Sen uso especifico poboado de FENOSA Privada 5.408 

08-SE-AD02 Casa do concello Pública 1.536 

08-SE-AD03 Xulgados Pública 359 

08-SE-AD04 Oficina de emprego Pública 341 

08-SE-AD05 Garda Civil Pública 3.017 

08-SE-D01 Deportivo do poboado de FENOSA Privada 4.913 

08-SE-D02 Polideportivo municipal Pública 3.009 

08-SE-D04 Piscinas municipais Pública 4.221 

08-SE-E01 Pistas deportivas do campo da feira vello Pública 2.073 

08-SE-E02 Escola de parvulario Pública 1.418 

08-SE-E03 IES Lama das Quendas Pública 8.579 

08-SE-E04 Escola fogar "Nª Sra. das Mercedes" Pública 7.352 

08-SE-E05 IES Val do Asma Pública 16.500 

08-SE-E06 CEIP Xoan de Requeixo Pública 11.109 
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REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

08-SE-E07 Gardería municipal Pública 1.132 

08-SE-EA01 Estación de buses Pública 2.085 

08-SE-ES01 Estación de servizo Privada 520 

08-SE-M01 Mercado de abastos Pública 475 

08-SE-SA01 Cruz Vermella (Antigo Mercado) Pública 197 

08-SE-SA02 Protección Civil GRUMIR Pública 266 

08-SE-SA03 Residencia da terceira idade Pública 5.526 

08-SE-SA04 Centro de Saúde Pública 2.411 

08-SE-SC01 Casa da xuventude Pública 192 

PEP-DE-RE05 Igrexa de Santa Mariña de Chantada Privada 236 

PEP-SE-AD02 Concello Pública 191 

PEP-SE-AD03 Oficina técnica e antena local de Chantada Pública 124 

PEP-SE-SC01 Casa da Cultura Pública 323 

PEP-SE-SC04 Centro multidisciplinar Pública 140 

Total parroquia de Chantada 94.036 

PARROQUIA DE ESMERIZ (Santa Mariña) 

09-DE-CE01 Cemiterio (A Pena) Privada 240 

09-DE-R01 Igrexa (A Pena) Privada 116 

Total parroquia de Esmeriz 356 

PARROQUIA DE ESMORIZ (San Xillao) 

10-DE-CE01 Cemiterio (Esmoriz) Privada 373 

10-DE-R01 Igrexa (Esmoriz) Privada 84 

10-DE-SC01 Local social (Esmoriz) Pública 46 

Total parroquia de Esmoriz 503 

PARROQUIA DE FORNAS (San Cristovo) 

11-DE-CE01 Cemiterio (Ansoar) Privada 793 

11-DE-R01 Igrexa (Ansoar) Privada 117 

Total parroquia de Fornas 910 

PARROQUIA DE GRADE, A (San Vicente) 

12-DE-CE01 Cemiterio (San Vicente) Privada 391 

12-DE-R01 Igrexa (San Vicente) Privada 80 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

Total parroquia de A Grade 472 

PARROQUIA DE LAXE, A (San Xoán) 

13-DE-CE01 Cemiterio (Seoane) Privada 252 

13-DE-CE02 Cemiterio (Seoane) Privada 1.307 

13-DE-R01 Capela (Rio Pedroso) Privada 106 

13-DE-R02 Igrexa (Seoane) Privada 198 

13-DE-R03 Capela (Penasillas) Privada 78 

13-DE-R04 Capela (Carballizos) Privada 118 

13-DE-SC01 Local social (Seoane) Pública 209 

Total parroquia de A Laxe 2.268 

PARROQUIA DE LÍNCORA (San Pedro) 

14-DE-CE01 Cemiterio (Fondo de Vila) Privada 1.383 

14-DE-R01 Igrexa (Fondo de Vila) Privada 159 

14-DE-SC01 Local social (Fondo de Vila) Pública 287 

Total parroquia de Líncora 1.829 

PARROQUIA DE MARIZ (San Martiño) 

15-DE-CE01 Cemiterio (Mariz) Privada 1.008 

15-DE-R01 Igrexa (Mariz) Privada 160 

Total parroquia de Mariz 1.168 

PARROQUIA DE MATO, O (San Xillao) 

16-DE-CE01 Cemiterio (Carballeira) Privada 437 

16-DE-R01 Igrexa (Carballeira) Privada 148 

16-DE-R02 Capela (Abral) Privada 73 

16-DE-R03 Ermida (Lucas) Privada 95 

16-DE-SC01 Local social (Moreira) Pública 107 

Total parroquia de O Mato 861 

PARROQUIA DE MERLÁN (San Tomé) 

17-DE-CE01 Cemiterio (Eirexe) Privada 722 

17-DE-R01 Capela de San Cibrao (Torre) Privada 104 

17-DE-R02 Capela (Meixide) Privada 720 

17-DE-R03 Igrexa (Eirexe) Privada 140 
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REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

17-DE-SC01 Local social (Torre) Pública 190 

Total parroquia de Merlán 1.876 

PARROQUIA DE MONTE, O (San Miguel) 

18-DE-CE01 Cemiterio (San Miguel) Privada 417 

18-DE-R01 Igrexa (San Miguel) Privada 110 

18-DE-SC01 Local social (San Miguel) Pública 978 

Total parroquia de O Monte 1.505 

PARROQUIA DE MOURICIOS (San Cristovo) 

19-DE-CE01 Cemiterio (San Cristovo) Privada 157 

19-DE-R01 Igrexa (San Cristovo) Privada 117 

19-DE-SC01 Local social (San Cristovo) Pública 131 

Total parroquia de Mouricios 404 

PARROQUIA DE MURADELLE (San Paio) 

20-DE-CE01 Cemiterio (San Paio) Privada 897 

20-DE-R01 Igrexa (San Paio) Privada 184 

20-DE-R02 Capela San Antonio (Quintia) Privada 68 

20-DE-SC01 Local social (San Paio) Pública 219 

Total parroquia de Muradelle 1.368 

PARROQUIA DE NOGUEIRA DE MIÑO (Santa María) 

21-DE-CE01 Cemiterio (Nogueira) Privada 550 

21-DE-R01 Ermida (Goimil) Privada 159 

21-DE-R02 Igrexa (Nogueira) Privada 244 

21-DE-SC01 Local social (Nogueira) Pública 1.541 

Total parroquia de Nogueira de Miño 2.495 

PARROQUIA DE PEDRAFITA (Santa Baia) 

22-DE-CE01 Cemiterio (Mosteiro) Privada 293 

22-DE-CE02 Cemiterio (Mosteiro) Privada 1.781 

22-DE-R01 Capela (Xillán) Privada 27 

22-DE-R02 Igrexa (Mosteiro) Privada 183 

22-DE-SC01 Local social (Paracostoira) Pública 1.164 

22-DE-SC02 Local social (Mosteiro) Pública 38 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

Total parroquia de Pedrafita 3.486 

PARROQUIA DE PEREIRA (San Mamede) 

23-DE-CE01 Cemiterio (Pereira) Privada 408 

23-DE-R01 Igrexa (Pereira) Privada 122 

Total parroquia de Pereira 530 

PARROQUIA DE PESQUEIRAS (Santa María) 

24-DE-CE01 Cemiterio (Eiroa) Privada 2.411 

24-DE-R01 Igrexa (Eiroa) Privada 199 

24-DE-R02 Capela (Soilán) Privada 44 

24-DE-R03 Igrexa (Outeiro) Privada 291 

Total parroquia de Pesqueiras 2.944 

PARROQUIA DE REQUEIXO (Santiago) 

25-DE-CE01 Cemiterio (Fontela) Privada 1.256 

25-DE-R01 Igrexa (Fontela) Privada 176 

25-DE-R02 Ermida do Faro (Monte Faro) Privada 268 

25-DE-R03 Capela de San Roque (Viana) Privada 89 

25-DE-SC01 Local social (Fontela) Pública 81 

Total parroquia de Requeixo 1.869 

PARROQUIA DE SABADELLE (Santa María) 

26-DE-CE01 Cemiterio (Eirexe) Privada 943 

26-DE-R01 Capela (Santa Rosa) Privada 91 

26-DE-R02 Capela (Vilameá) Privada 37 

26-DE-R03 Igrexa (Carral Travesa) Privada 254 

26-DE-R04 Capela (Fondo de Vila) Privada 1.402 

26-DE-SC01 Local social (Cardavos) Pública 428 

Total parroquia de Sabadelle 3.155 

PARROQUIA DE SAN FIZ DE ASMA (San Fiz) 

27-DE-CE01 Cemiterio (O Campo da Eirexe) Privada 880 

27-DE-R01 Igrexa (O Campo da Eirexe) Privada 220 

27-DE-R02 Capela (Costoira) Privada 112 

27-DE-SC01 Local social (Costoira) Pública 2.431 
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REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

27-SE-D01 Clube Náutico de Belesar Privada 18.841 

Total parroquia de San Fiz de Asma 22.482 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE VIANA (San Pedro) 

28-DE-CE01 Cemiterio (Axulfe) Privada 1.113 

28-DE-R01 Igrexa (Axulfe) Privada 206 

28-DE-R02 Capela de San Pedro (San Pedro) Privada 71 

28-DE-SC01 Local social (Axulfe) Pública 405 

Total parroquia de San Pedro de Viana 1.795 

PARROQUIA DE SAN SALVADOR DE ASMA (San Salvador) 

29-DE-CE01 Cemiterio (Santo Estevo) Privada 463 

29-DE-R01 Igrexa (Santo Estevo) Privada 4.733 

29-DE-SC01 Local social (Santo Estevo) Pública 158 

29-SE-M01 Mercado gandeiro Pública 19.097 

Total parroquia de San Salvador de Asma 24.451 

PARROQUIA DE SAN XURXO DE ASMA (San Xurxo) 

30-DE-CE01 Cemiterio (San Xurxo) Privada 794 

30-DE-R01 Igrexa (San Xurxo) Privada 134 

30-DE-R02 Santuario Nª Sra. de Fátima (Centulle) Privada 598 

30-DE-SC01 Local social (San Xurxo) Pública 123 

30-DE-SC02 Local social (Centulle) Pública 3.515 

30-SE-D01 Campo da fútbol municipal de Chantada Pública 11.305 

30-SE-SA01 ASDEME Centro ocupacional e residencia Pública 4.425 

Total parroquia de San Xurxo de Asma 20.894 

PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE VIANA (Santa Cruz) 

31-DE-CE01 Cemiterio (Santa Cruz) Privada 545 

31-DE-R01 Igrexa (Santa Cruz) Privada 145 

31-DE-SC01 Local social (Santa Cruz) Pública 443 

Total parroquia de San Xurxo de Asma 1.133 

PARROQUIA DE SANTA UXÍA DE ASMA (Santa Uxía) 

32-DE-CE01 Cemiterio (Santa Uxía) Privada 538 

32-DE-R01 Capela (Santa Uxía) Privada 35 

REF. EN PLANO LOCALIZACIÓN E DENOMINACIÓN TITULARIDADE 

SUPERFICIE 

(m2) 

32-DE-R02 Igrexa (Santa Uxía) Privada 140 

32-DE-SC01 Local social (Santa Uxía) Pública 52 

Total parroquia de Santa Uxía de Asma 765 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARRIBA (Santiago) 

33-DE-CE01 Cemiterio (Pedroso) Privada 335 

33-DE-R01 Igrexa (Pedroso) Privada 1.598 

33-DE-R02 Igrexa (Igrexa) Privada 521 

33-DE-SC01 Local social (Pedroso) Pública 64 

Total parroquia de Santiago de Arriba 2.518 

PARROQUIA DE SARIÑA, A (San Vicente) 

34-DE-CE01 Cemiterio (Soutariz) Privada 423 

34-DE-R01 Igrexa (Soutariz) Privada 155 

Total parroquia de A Sariña 578 

PARROQUIA DE VEIGA (San Xoán) 

35-DE-CE01 Cemiterio (Veiga) Privada 486 

35-DE-R01 Igrexa (Veiga) Privada 163 

35-DE-SC01 Local social (Rabelas) Pública 108 

Total parroquia de Veiga 757 

PARROQUIA DE VILAÚXE (San Salvador) 

36-DE-CE01 Cemiterio (Eirexe) Privada 467 

36-DE-R01 Igrexa (Eirexe) Privada 137 

36-DE-R02 Capela de San Gregorio (Lagoa) Privada 16 

36-DE-SC01 Local social (Eirexe) Pública 2.540 

Total parroquia de Vilaúxe 3.161 

TOTAL MUNICIPIO 207.357 

FONTES: Elaboración propia. Listado de Espazos Libres e Zonas Verdes do Concello de CHANTADA 
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Táboa nº 30.- Distribución de equipamentos existentes por parroquias 

PARROQUIAS 

EQUIPAMENTOS 

(m²) 

EQUIPAMENTOS 

S. XERAL (m²) 

Sup. 

Construíble 

uso residencial 

(m²) 

ESTÁNDAR  

S. XERAL 

(m²/100m² 

const.) 

ESTÁNDAR 

(m²/100m² 

const.) 

1.- ADÁ (Santa Baia) 1.207         

2.- ARCOS (Santa María) 1.731         

3.- ARGOZÓN (San Vicente) 853         

4.- BELESAR (San Bartolomeu) 925         

5.- BERMÚN (Santa María) 636         

6.- BRIGOS (San Salvador) 615         

7.- CAMPORRAMIRO (Santa 

María) 819         

8.- CHANTADA (Santa Mariña) 94.036 72.574       

9.- ESMERIZ (Santa Mariña) 356         

10.- ESMORIZ (San Xillao) 503         

11.- FORNAS (San Critovo) 910         

12.- GRADE, A (San Vicente) 472         

13.- LAXE, A (San Xoán) 2.268         

14.- LÍNCORA (San Pedro) 1.829         

15.- MARIZ (San Martiño) 1.168         

16.- MATO, O (San Xillao) 861         

17.- MERLÁN (San Tomé) 1.876         

18.- MONTE, O (San Miguel) 1.505         

19.- MOURICIOS (San Cristovo) 404         

20.- MURADELLE (San Paio) 1.368         

21.- NOGUEIRA DE MIÑO 

(Santa María) 2.495         

22.- PEDRAFITA (Santa Baia) 3.486         

23.- PEREIRA (San Mamede) 530         

24.- PESQUEIRAS (Santa 

María) 2.944         

25.- REQUEIXO (Santiago) 1.869         

26.- SABADELLE (Santa María) 3.155         

27.- SAN FIZ DE ASMA (San 22.482 

 

      

PARROQUIAS EQUIPAMENTOS 

(m²) 

EQUIPAMENTOS 

S. XERAL (m²) 

Sup. 

Construíble 

uso residencial 

(m²) 

ESTÁNDAR  

S. XERAL 

(m²/100m² 

const.) 

ESTÁNDAR 

(m²/100m² 

const.) 

Fiz) 

28.- SAN PEDRO DE VIANA 

(San Pedro) 1.795         

29.- SAN SALVADOR DE ASMA 

(San Salvador) 24.451 19.097       

30.- SAN XURXO DE ASMA 

(San Xurxo) 20.894 15.729       

31.- SANTA CRUZ DE VIANA 

(Santa Cruz) 1.133         

32.- SANTA UXÍA DE ASMA 

(Santa Uxía) 765         

33.- SANTIAGO DE ARRIBA 

(Santiago) 2.518         

34.- SARIÑA, A (San Vicente) 578         

35.- VEIGA (San Xoán) 757         

36.- VILAÚXE (San Salvador) 3.161         

TOTAL MUNICIPIO 207.357 107.401 990.375 10,84 20,94 

FONTES: Elaboración propia. Listado de Equipamentos do Concello de Chantada.  

 

b) ESTUDO DE DÉFICITS 

De acordo cos datos contidos na Táboa nº 30, a situación actual en relación coas dotacións de 

equipamento é a seguinte: 

o A parroquia de Chantada é a que presenta, , o maior estándar, seguida polas de San Salvador de 

Asma, San Fiz de Asma e San Xurxo de Asma, O elevado estándar de Chantada é debido a que se 

trata da área urbana, con numerosas dotacións de equipamento. Nas outras tres parroquias os 

elevados estándares débense ao seu baixo número de vivendas, en relación coas dotacións que 

dispoñen. 

o Ás catro parroquias citadas, séguenlles as de Pedrafita e Sabadelle e, a continuación, as trinta 

parroquias restantes. 

Das cifras que aporta o estudo parroquial, despéndese que existen fortes desequilibrios de dotacións de 

equipamento entre a parroquia que engloba a área urbana e as trinta e cinco parroquias restantes. Para 

aproximarnos á realidade da situación actual é preciso ter en conta que practicamente o 45% da 

superficie de equipamentos se localizan na área urbana de Chantada (parroquias de Chantada, San 

Salvador de Asma e San Xurxo de Asma) e o 55% restante atópase na zona rural das parroquias 

restantes Neste caso, tódalas parroquias do municipio conta con algún tipo de equipamento. 

O Art. 47 LOUG establece os seguintes estándares mínimos de equipamento de sistema xeral: 5 m2/100 

m² edificables. 

Excluíndo do anterior reconto os equipamentos de titularidade privada que pola súa consideración non 

deben computar como sistema xeral, correspondentes coa estación de servizo, (08-SE-ES01), o 
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equipamento deportivo do poboado de FENOSA (08-SE-D01) e o clube fluvial de Belesar (27-SE-D01), o 

estándar total actual no conxunto municipal é de 10,84 m²/100 m² construídos, o que indica que existe xa 

nese ano un superávit de equipamento na actualidade, polo que unicamente será necesario cubrir, no seu 

caso, os posibles déficits derivados do incremento de vivendas previstas ao ano horizonte do PXOM. 

2.11 ESTUDO DESCRIPTIVO E IDENTIFICATIVO DA MALLA URBANA EXISTENTE 

2.11.1 O marco legal 

O Artigo 11 LOUG establece os requisitos para a determinación da malla urbana, así como para a delimitación e 

clasificación do solo urbano. Así o artigo 11.2 LOUG establece que: “consideraranse incluídos na malla urbana 

os terreos que dispoñan dunha urbanización básica constituída por unhas vías de acceso e comunicación e 

unhas redes de servizos das que poidan servirse os terreos e que estes, pola súa situación, non estean 

desligados da armazón urbanística xa existente". 

Para clasificar o solo como urbano, o primeiro requisito é que os terreos se atopen incluídos na malla urbana, 

conforme ao disposto anteriormente. Así o art. 11.1 LOUG establece que se clasificarán como urbanos, os 

terreos que estean integrados na malla urbana existente, sempre que reúnan algún dos seguintes requisitos: 

 Que conten con acceso rodado público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación de augas 

residuais e subministración de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes redes 

públicas, con características adecuadas para servir á edificación existente e á permitida polo plan. 

 Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos citados no apartado anterior, estean comprendidos en áreas 

ocupadas pola edificación, como mínimo, nas dúas terceiras partes dos espazos aptos para ela, segundo a 

ordenación que o PXOM estableza. 

2.11.2 A malla urbana existente 

Para caracterizar o desenvolvemento urbano do municipio, partiuse da "Análise do Modelo de Asentamento de 

Poboación", coa finalidade de identificar e caracterizar as entidades de poboación existentes no termo municipal 

diferenciando, en primeiro lugar, do conxunto de entidades de poboación existentes aquelas que, polo seu 

tamaño e grao de concentración de edificacións constitúen núcleos de poboación, das demais entidades que 

non forman núcleo de poboación. En segundo lugar, dentro das entidades que constitúen núcleo de poboación 

tratouse de diferenciar, conforme ao seu tamaño e características, os núcleos urbanos e os núcleos rurais. 

Con estes criterios, e en función do uso das edificacións, identificáronse os seguintes ámbitos integrados na 

malla urbana: 

o MALLA URBANA EN ZONAS RESIDENCIAIS 

A malla urbana das zonas residenciais comprende os terreos que reúnen os requisitos de solo urbano 

no núcleo urbano de Chantada. 

o MALLA URBANA EN ZONAS INDUSTRIAIS E TERCIARIAS  

O PXOM clasifica como solo urbano industrial e/ou terciario, o ámbito do polígono industrial. 

a) RESEÑA HISTÓRICA 

O desenvolvemento da área urbana de Chantada, tivo as súas orixes ao norte do río Asma, na área 

conformada pola Praza de España, praza do Mercado e rúa Dous de Maio. Esta rúa desenvolveuse, polo 

sur, ata o río (actual rúa Manuel Formoso Lamas), e polo norte, a través das actuais rúas do Comercio e 

Leonardo Rodríguez, ata a praza de Santa Ana. Este conxunto, conforma na actualidade o núcleo 

tradicional da vila. 

Pola praza de Santa Ana, en dirección este-oeste, trazouse a primeira estrada que pasou por Chantada, 

unindo Lugo con Ourense. Esta vía ó seu paso pola vila, serviu de elemento ordenador dos 

desenvolvementos seguintes. 

Anos despois, abriuse a estrada A Gudiña-Lalín, que discorría polas actuais rúas de Costaña, Catro 

Camiños, r/Mariano Cedrón e Avda. de Monforte. 

O trazado das citadas estradas, que serviron de elementos ordenadores, dirixiron o desenvolvemento 

futuro da vila, transformándose a estrutura lonxitudinal primitiva, do casco antigo, nunha estrutura 

bidimensional ao discorrer o trazado de ambas estradas en dirección transversal ao casco antigo. 

Ademais de existir uns eixes directores do desenvolvemento urbano, tamén contribuíron na formación da 

estrutura actual da vila os seguintes factores: 

o A existencia dunha accidentada topografía cara ao norte do eixe conformado pola r/Uxío 

Novoneyra, Praza de Santa Ana e Avda. de Lugo, retraendo en certa medida a urbanización da zona 

norte da área urbana.  

En consecuencia cara ao norte, o desenvolvemento edificatorio seguiu as direccións das estradas a 

Lugo, polo nordeste, e a Lalín e Taboada, polo noroeste. Estes desenvolvementos lonxitudinais 

favoreceron a formación de dous grandes baleiros urbanos entre as citadas estradas. 

o A existencia dun limitador natural, río Asma, ao sur do núcleo tradicional e a impermeabilidade, por 

consolidación da edificación, do eixe conformado polas rúas Comercio e Dous de Maio, que 

dificultaron a accesibilidade á zona sueste do núcleo tradicional, xerou outro baleiro urbano. 

o A existencia do mercado gandeiro ao sueste da área urbana, retraeu en certa medida o 

desenvolvemento desta zona, xerándose tamén outro baleiro urbano entre o citado mercado e a 

Avda. de Monforte. 

b) CARACTERIZACÍÓN DA MALLA URBANA 

No presente apartado analízanse as características xerais da malla urbana, a partir do estudo das tramas, 

tipoloxías edificatorias e usos do solo urbano. Todo iso coa finalidade, na fase posterior de ordenación de 

dividir o solo urbano en zonas de características homoxéneas, nas que poder facer efectiva a aplicación 

das correspondentes ordenanzas reguladoras do solo e da edificación. 

 

Como se expuxo no apartado anterior, nas últimas décadas o crecemento dirixiuse prioritariamente en 

dirección oeste-este, seguindo o trazado das principais estradas, hoxe convertidas en travesías, que 

discorren pola vila. 

Posteriormente, e partindo da estrutura citada, o crecemento urbano seguiu dúas tendencias 
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fundamentais: 

o Unha de consolidación do centro urbano, mediante o trazado de rúas lonxitudinais e transversais 

ás vías principais de comunicación, favorecendo a estrutura bidimensional e configurando unha trama 

urbana regular entorno á Avenida Xoán XXIII. 

o Outra de expansión lonxitudinal ao largo das principais vías de comunicación, que atravesan a área 

urbana, e se configuran como tramas irregulares. Ao non ter existido planificación previa nestas 

áreas, as casas e edificacións fóronse construíndo sen responder a unha orde preestablecida. 

A falta de dinámica urbanizadora de novas áreas de expansión na década 70-80, cando o auxe da 

construción foi máis elevado, favoreceu o proceso de desenvolvemento lonxitudinal da edificación sobre 

os soportes viarios existentes (estradas de acceso á vila), xerando a aparición de "baleiros urbanos" entre 

ditos eixes e o crecemento descontinuo da área urbana. 

b.1) TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS 

Na área urbana predominan as tipoloxías de edificación residencial entre medianeiras formando, en xeral, 

quinteiros pechados con ou sen patio de quinteiro e a vivenda unifamiliar na tipoloxía apegada. Estas 

tipoloxías coexisten con outras tipoloxías apegadas destinadas a uso residencial plurifamiliar ou a usos 

non residenciais como: equipamentos, industrias e usos terciarios, etc. 

As alturas da edificación varían desde as dúas plantas en edificios antigos ata as 5-7 plantas en 

promocións recentes. 

Dentro da tipoloxía entre medianeiras diferénciase, polas súas características o casco antigo da vila. No 

apartado seguinte efectúase un estudo deste ámbito. 

As tipoloxías abertas e de baixa densidade sitúanse, excepto a área de vivenda unifamiliar localizada ao 

lado da residencia da terceira idade, nos bordes urbanos. 

b.2) USOS DO SOLO URBANO 

Os usos a que se destinan as edificacións están estreitamente relacionadas coas tipoloxías citadas no 

apartado anterior e co uso característico do quinteiro no que se empraza. En Chantada existe un claro 

predominio do uso residencial, repartido entre edificios de vivendas e edificacións de vivenda unifamiliar, 

diferenciándose deste, as áreas ocupadas polos equipamentos, que polas súas características demandan 

gran superficie, e as pequenas áreas ocupadas por actividades industriais, talleres e almacenaxe, que 

salvo excepcións, se localizan na periferia da área urbana, ao borde das principais estradas de acceso. 

A estes usos residenciais corresponden tamén os asentamentos rurais localizados na periferia urbana, 

que foron acadados polo desenvolvemento urbano, pero que conservan parte da súa estrutura e tipoloxía 

edificatoria tradicional, así como o mantemento, nalgúns casos, de actividades primarias. Ditos 

asentamentos correspóndense coas áreas situadas ao norte do barrio de Santa Mariña e ao norte do 

Instituto de Educación Secundaria Val do Asma. 

Os usos industriais propiamente ditos localízanse no polígono industrial situado ao sur da área urbana de 

Chantada, ao que hai que engadir as actividades artesanais ou comerciais que se desenvolven nas 

plantas baixas dos edificios de vivendas. 

Ademais, existen edificacións localizadas na área urbana, destinadas ás actividades citadas 

anteriormente, parte das cales se atopan abandonadas. Únicamente merece destacarse o 

establecemento situado ao norte do mercado gandeiro, destinado á elaboración de pensos compostos. 

Ao analizar os bordes urbanos, a incidencia de edificacións destinadas a actividades industriais, talleres e 

almacenaxe, é maior, localizándose preferentemente ao borde das principais vías de comunicación. As 

actividades predominantes nas marxes das estradas a Lalín, Taboada e Lugo, son as industriais e de 

almacenaxe, mentres que na saída cara a Ourense se sitúan principalmente talleres mecánicos e 

concesionarias de automóbiles. 

O usos dotacional engloba o conxunto de edificios, instalacións e espazos anexos ao servizo da 

poboación, que poden verse no citado plano Nº V. Deste despréndese que os equipamentos e servizos 

que polas súas características demandan maior superficie sitúanse na periferia urbana (campos de fútbol, 

escolas, institutos,etc.), mentres que os equipamentos de menores dimensións se distribúen polo centro 

da área urbana (residencias da terceira idade, mercado de abastos, equipamentos relixiosos,etc). 

A oferte de espazos públicos destinados ao repouso e esparcemento da poboación resulta insuficiente na 

actualidade. Tanto a alameda como a área recreativa situada en contacto co campo de fútbol, aparecen 

vinculados ao río Asma e compleméntanse co parque situado no antigo recinto da feira. 

2.11.3 Delimitación e división do solo urbano 

De acordo co establecido no art. 11.1 LOUG clasificaranse como urbanos, os terreos que estean integrados na 

malla urbana existente, sempre que reúnan os requisitos de servizos urbanísticos de abastecemento, 

saneamento e subministración de enerxía eléctrica ou de consolidación por ocupación da edificación de 2/3. 

Con estes criterios delimitouse o solo urbano de Chantada. 

De acordo coas características morfolóxicas, tipolóxicas e funcionais dos tecidos que conforman a área urbana, 

analizados nos apartados anteriores, o solo clasificado como urbano está integrado polas seguinte zonas de 

características homoxéneas: 

a) ZONA HOMOXÉNEA Nº 1 (ZH-1), 

Localizada ao sur da área urbana, entre a praza de Santa Ana e o río Asma, correspondente coa zona 

tradicional da vila. Nesta zona, practicamente consolidada, aséntanse as edificacións máis antigas e 

representativas do carácter da vila, con idubidables valores históricos, artísticos e arquitectónicos, 

constituíndo un conxunto merecedor da súa conservación. 

Salvo os edificios singulares exentos correspondentes á igrexa e ao concello, os restantes edificios 

presentan tipoloxía apegada ou entre medianeiras, formando quinteiros pechados, ou edificación liñal 

respecto aos eixes viarios. As edificacións da marxe esquerda da rúa Dous de Maio presentan nas súas 

traseiras patios de parcela privados que, no tramo máis próximo ao río se estenden ata o mesmo. 

Neste ámbito localízanse máis de 150 edificios, dos cales cinco deles se destinan a usos non 

residenciais: a Igrexa, a Casa da Cultura, o Concello, a Oficina Técnica e antena local de Chantada e o 

centro multidisciplinar. 

En xeral, o conxunto do casco antigo ofrecen bo estado de conservación, xa que unicamente dezasete 
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edificios se atopan en mal estado e cinco en ruína. 

b) ZONA HOMOXÉNEA Nº 2 (ZH-2) 

Comprende as zonas de expansión da vila, situadas no entorno inmediato ao núcleo tradicional. Esta 

zona é a que ten maior extensión de todas as áreas que integran o conxunto urbano. 

Esta área está constituída por edificación apegada ou entre medianeiras. As alturas son moi variables, 

mesturándose edificios antigos de 2 e 3 plantas, con promocións recentes de ata 6 e 7 alturas. No interior 

da zona de marcado carácter residencial, tamén se sitúan equipamentos administrativos e comerciais: 

xulgados, praza de abastos,etc. 

c) ZONA HOMOXÉNEA Nº 3 (ZH-3) 

Inclúe a área localizada ao este da estrada a Lugo e pequenas zonas de vivendas unifamiliares situadas 

ao lado da residencia da terceira idade, entre o casco antigo e o mercado gandeiro, e ao norte do instituto 

de educación secundaria. Esta zona está constituída por vivendas unifamiliares, de tipoloxía exenta, 

apegada ou aparellada.  

d) ZONA HOMOXÉNEA Nº 4 (ZH-4),  

Comprende as marxes da estrada a Lalín e o núcleo de A Ponte, separadoa da área urbana polo río 

Asma. Ámbalas áreas de carácter residencial están constituídaspor tipoloxías de vivenda unifamiliar 

apegada e exenta, e edificios de tres plantas. O núcleo de A Ponte presenta en conxunto carácter rural 

tradicional, porén, pola influencia urbana conta con edificacións que, nalgúns casos, acadan as tres 

plantas. 

e) ZONA HOMOXÉNEA Nº 5 (ZH-5) 

Inclúe os ámbitos de asentamentos tradicionais localizados nos extremos da área urbana que foron 

acadados polo desenvolvemento urbano. Nestas zonas a tipoloxía está constituída por vivendas 

unifamiliares apegadas e exentas, apoiadas sobre un viario irregular e de pequena sección. Xunto ás 

vivendas atópanse edificacións auxiliares, galpóns, garaxes, alpendres, etc. 

f) ZONA HOMOXÉNEA Nº 6 (ZH-6) 

Comprende as zonas de borde da vila onde se sitúan os equipamentos que polas súas características 

demandan grandes superficies, como os colexios, institutos, piscinas municipais, etc. Nestes espazos 

sitúanse os edificios específicos destinadas ás actividades indicadas, así como as súas instalacións 

anexas. 

g) ZONA HOMOXÉNEA Nº 7 (ZH-7), 

Inclúe as bandas lonxitudinais localizadas nos bordes das estradas a Lugo, Ourense e Taboada, onde se 

mesturan usos e tipoloxías edificaorias. Estas áreas presentan tipoloxías abertas, en forma de naves e 

vivendas unifamiliares. O uso residencial mestúrase cos usos terciarios: concesionarias de automóbiles, 

talleres, naves de almacenaxe,etc. 

2.11.4 A paisaxe urbana 

De conformidade co establecido na Det 8.6 DOT, no presente apartado realízase o estudo da paisaxe urbana. 

Os aspectos principais que configuran a paisaxe urbana son a forma da área urbana (morfoloxía) e o seu 

aspecto. Á súa vez, tanto a forma como o aspecto están moi influídos pola localización e a situación da área 

urbana, prestando especial atención ás tipoloxías edificatorias, ás medianeiras vistas, aos peches, aos materiais 

das fachadas e pavimentos dos espazos públicos, ás zonas verdes e arboredos, ao mobiliario urbano, ao 

alumado público, aos tendidos aéreos e ao tráfico e aparcadoiros de vehículos. 

a) TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS 

As tipoloxías edificatorias existentes na área urbana foron analizadas no apartado 2.10.1.2.b.1), do que 

se desprende que na área urbana predominan as tipoloxías de edificación residencial entre medianeiras 

formando, en xeral, quinteiros pechados e de vivenda unifamiliar nas súas tipoloxías apegada. Porén para 

os efectos da paisaxe urbana a área urbana de Chantada caracterízase pola consolidación do centro 

urbano entorno a unha trama sensiblemente regular e pola expansión lonxitudinal ao longo das principais 

vías de comunicación e configurando unha trama cun carácter máis irregular. 

b) MEDIANEIRAS VISTAS 

Como consecuencia dun crecemento histórico en quinteiro inaxeitado, en moitos casos da vila existen 

medianeiras vistas, nalgúns casos con gran diferenza de altura, que unicamente co tempo se poderá 

solucionar, coa substitución destes edificios cunhas alturas non acordes os anchos das rúas existentes. 

c) PECHES 

Os peches das parcelas no solo urbano son xeralmente de pedra, combinados nalgúns casos con 

enreixados de ferro ou vexetación. A altura do peche de pedra varia entre un metro e metro e medio 

aproximadamente. 

d) MATERIAIS DAS FACHADAS 

Dentro da vila de Chantada atopamos dous procesos diferentes por un lado, o do casco antigo, onde 

aparentemente a tradición predominou sobre as novas influencias modernas e no resto da área 

urbana,tivo lugar un proceso urbanizador e edificatorio con claros matices diferenciadores da vida rural. 

No casco antigo, os materiais predominantes son a pedra de sillería ou mampostería en fachadas, a 

madeira e o aluminio lacado en ventás e galerías e o ferro nas barandas dos balcón. Nalgunhas 

balconadas tamén se empregan balaustradas de pedra. 

No exterior do casco antigo, onde conviven edificios en altura con vivendas unifamiliares de dúas ou tres 

alturas, o auxe da industrialización e dunha próspera economía, levou a desenvolver un tipo de 

arquitectura que parte de estruturas de formigón, cerramentos de ladrillo e revestimentos mediante 

aplacados ou proxectados de pedra. 

e) PAVIMENTOS DOS ESPAZOS PÚBLICOS 

O pavimento das rúas e espazos públicos é, na súa maioría, de baldosa hidráulica ou de pedra. 
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f) ZONAS VERDES E ARBORADAS 

Existen numerosos espazos arquitectónicos que serven como lugar de relación e comunicación para a 

comunidade, como o parque existente no entorno nas piscinas, colindante co río Asma. 

 

 

g) MOBILIARIO URBANO 

Os elementos urbanos identifican a cidade e a través deles podemos coñecer e recoñecer as cidades. 

O deseño do mobiliario urbano responde e adecúase aos espazos, coloridos e aos usos que a sociedade 

demanda. 

O mobiliario urbano, instalado no concello de Chantada na vía pública, para uso dos veciños e constituído 

por bancos, papeleiras, maceteiros, fontes, bolardos,... adecúanse ao entorno no que se sitúan, 

utilizándose como material para os bancos a pedra ou madeira e para as fontes, bolardos, papeleiras, o 

metal. 

  

 

h) ILUMINACIÓN PÚBLICA E TENDIDOS AÉREOS 

A iluminación das vías públicas realizase en xeral a través de farois metálicos convencionais.  

O casco antigo conta cunha tipoloxía específica, coherente co propio entorno. 

Os parques públicos, e demais espazos de libre circulación realizase a través de farois metálicos de 

deseño na súa meirande parte. 

Os tendidos eléctricos son subterráneos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) TRÁFICO E APARCADOIRO DE VEHÍCULOS. 

No núcleo de Chantada conflúen varias estradas cuxos tráficos se concentran no centro urbano. A área 

máis problemática correspóndese coa zona de Catro Camiños e nas rúas que conflúen na mesma. Dita 

zona é o punto de intersección das estradas Lugo-Ourense e Lalín-Monforte, e nela tamén conflúe a 

estrada a Taboada. Estas estradas hoxe en día atópase convertidas en travesías. 

No tocante ás rúas que conflúen en Catro Camiños os maiores problemas de tráfico prodúcense na rúa 

Mariano Cedrón, Avenida de Monforte (tramo comprendido entre a rúa Leonardo Rodríguez e praza de 

Galicia), Avenida de Lugo e Avenida de Portugal. Porén desde que se abriu a variante de Chantada, 

desconxestionouse o centro urbano, ao desprazarse os tráficos de paso do centro urbano. 
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Respecto de aparcadoiros, en xeral non existen problemas graves. 

2.12 INCIDENCIA DO PLANEAMENTO 

2.12.1 PLANEAMENTO TERRITORIAL 

O presente PXOM redáctase conforme ás determinacións do plan territorial vixente, cuxas determinacións son 

de obrigado cumprimento polo presente PXOM. En concreto o PXOM tivo en conta as determinacións contidas 

nas Directrices de Ordenación do Territorio (a partir deste momento DOT) así coas determinacións contidas nos 

Plans e Proxectos Sectoriais que teñan incidencia no termo municipal de Chantada. 

2.12.2 Análise do planeamento municipal vixente 

2.12.2.1 Antecedentes 

A ordenación urbanística do termo municipal de Chantada, regúlase por un Plan Xeral de Ordenación Urbana, 

aprobado definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo o 29 de xullo de 1985. 

Durante a redacción do presenta PXOM, foi aprobada a lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG), o que supuxo a adaptación do documento aprobado 

inicialmente e exposto ao público, ás determinacións contidas en dita lei. 

No apartado 2.12.3 desta memoria, relativo á “tramitación do PXOM”, descríbese todo o proceso seguido polo 

PXOM de Chantada ata a presente fase. 

2.12.2.2 Modelo urbanístico 

Para a análise do modelo establecido no PXOU do 1985, tivéronse en conta as liñas máis importantes 

establecidas no devandito documento relativas aos núcleos de poboación, á estrutura xeral e orgánica do 

territorio e, á clasificación e cualificación urbanística do solo. 

O modelo territorial do Plan de 1985, delimita no núcleo urbano de Chantada 505,2 Has de solo urbano, cunha 

capacidade para 4.000vivendas e máis de 16.000 habitantes. 

A realidade actual é que Chantada conta con 8.649 habitantes, dos cales, 4.413 habitantes se concentran na 

vila e os 4.236 habitantes restantes se asentan no medio rural. A traxectoria demográfica de Chantada, 

practicamente estacionaria, levou a un total de 4.413 habitantes no ano 2013, na vila. Dita cifra, afástase dos 

8.132 habitantes previstos polo Plan vixente para o ano 2000 e, é notablemente inferior á capacidade máxima 

do Plan cifrada en 16.000 habitantes. 

2.12.2.3 Clasificación do solo 

O Plan de 1985 divide o termo municipal de Chantada nas seguintes clases de solo: solo urbano, solo 

urbanizable e solo non urbanizable. 

a) SOLO URBANO. 

Como se indicou no apartado anterior, o Plan vixente delimita na vila de Chantada 505,2 Has de solo 

urbano cunha capacidade para 4.000 vivendas e máis de 16.000 habitantes. 

No medio rural o Plan vixente delimita como núcleos rurais as entidades de poboación de tamaño igual ou 

maior a 25 habitantes e inclúe estes ámbitos na clase de solo urbano. 

En resumo, a superficie de solo urbano clasificada no Plan vixente, no municipio de Chantada é a 

seguinte: 

a.1) Núcleo urbano de Chantada: 505,20 Has. 

a.2) Núcleos rurais: 381,10 Has. 

b) SOLO URBANIZABLE.  

No núcleo urbano de Chantada o Plan Xeral de 1985 establece os sectores de solo urbanizable contidos 

no cadro seguinte: 

 SECTOR SUPERFICIE (HAS) USO GLOBAL PROGRAMACIÓN 

S.U.P 9,4 Residencial 1º cuadrienio 

S.U.N.P-2 11,1 Residencial Non programado 

S.U.N.P-3 13,7 Residencial Non programado 

S.U.N.P-4 5,4 Residencial Non programado 

P.P. Os Pilos 9,3 Industrial P.Parcial Aprobado 

 

A situación actual en canto a planeamento de desenvolvemento de ditos sectores é a seguinte: 

b.1) No S.U.N.P-3 redactouse o preceptivo Programa de Actuación Urbanística, non acometéndose a 

redacción do correspondente Plan Parcial. 

b.2) No S.U.N.P-2 redactouse unha proposta de Programa de Actuación Urbanística, de parte da zona, 

baseada no sistema viario proposto no Plan vixente. 

b.3) Tanto no S.U.P-1 como no S.U.N.P-4 non se desenvolviu o planeamento de desenvolvemento. 

b.4) No tocante a Os Pilos, dispón de Plan Parcial aprobado definitivamente. Non obstante o citado Plan 

Parcial desenvolviuse en base ao uso industrial, porén na actualidade esta zona carece de 

expectativa para usos industriais ao urbanizarse unha zona destinada a polígono industrial ao sur da 

área urbana. Na actualidade, en Os Pilos, sitúase o mercado gandeiro, permanecendo o resto da 

zona libre de urbanización e edificación. 

Ademais dos sectores indicados anteriormente o Plan vixente delimitaba,ao exterior do núcleo urbano, 

unha zona de 85 Has destinada a polígono industrial dividida en dous sectores. As características son as 

seguintes: 
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SECTOR SUPERFICIE (HAS) USO GLOBAL PROGRAMACIÓN 

S.U.P-2 12,0,4 Industrial 2º cuadrienio 

S.U.N.P-1 73,0 Industrial Non Programado 

 

De ámbolos dous sectores urbanizouse o sector S.U.P-2, permanecendo en reserva o sector S.U.N.P-1, 

cuxo plan de sectorización está aprobado definitivamente. 

c) SOLO NON URBANIZABLE 

Ao territorio de Chantada non incluído en solo urbano nin urbanizable, o Plan vixente clasifícao como non 

urbanizable, representando o 94% da superficie do municipio 

Nesta clase de solo, o Plan de 1985 diferenza dúas categorías: 

c.1) De réxime normal, non sometido a protección específica. 

c.2) De protección especial, que inclúe a ribeira do río Miño, onde unicamente se permiten os usos 

actuais. 

Considérase que os valores que presenta o territorio de Chantada non deben limitarse ás ribeiras do río 

Miño, ao contar con outras áreas naturais, agrícolas, forestais, paisaxísticas, etc, posuidoras de valores 

necesitados dunha protección específica. 

Ademais, a protección debe estenderse tamén ao importante patrimonio cultural, localizado no medio 

rural, carente de protección no Plan Xeral vixente. 

2.12.2.4 Calificación do solo e ordenación xeral establecida 

2.12.2.4.1 Calificación do solo 

Para os efectos da cualificación urbanística do solo, o PXOU vixente respecta os usos e as tipoloxías 

edificatorias existentes cos seguintes criterios: 

 No núcleo urbano de Chantada, o PXOU vixente establece como uso característico o residencial (edificable 

privado), diferenciando os sistemas ou espazos dotacionais destinados a espazos libres e zonas verdes, 

equipamento comunitario e infraestruturas de servizos, das zonas de uso privado destinadas 

fundamentalmente a uso residencial. No interior das zonas de uso residencial, o plan vixente tamén 

respecta tódalas actividades industriais e terciarias existentes de carácter puntual ou agrupadas. 

 Nos núcleos rurais, o plan vixente respecta as actividades e usos existentes, tanto se se trata de usos 

residenciais coma de actividades vinculadas co sector primario. Tamén respecta tódalas actividades 

industriais e terciarias existentes, comprendidas no interior dos núcleos de poboación, próximas ou 

lindantes con estes. Dentro dos núcleos rurais diferénciase entre núcleos de casería denso, claro ou liñal). 

2.12.2.4.2 Ordenacion xeral establecida 

Coa finalidade de completar a análise sobre as determinacións do Plan vixente, a continuación relaciónanse as 

propostas máis importantes de ordenación establecidas neste: 

a) NÚCLEO URBANO DE CHANTADA. 

o No núcleo urbano e nos núcleos rurais o Plan vixente establece os seguintes criterios de 

ordenación: 

o Frear a dinámica de dispersión da edificacións e favorecer a concentración desta nos lugares 

idóneos, é dicir, nos núcleos de poboación de maior tamaño. 

o Protexer o medio produtivo, freando a proliferación de construcións no medio rural cas súas 

consecuencias de facer cada vez máis inviable calquera forma de concentración parcelaria, de dar 

lugar ao uso de sistemas de saneamento inaxeitados co risco de contaminación de acuíferos ou de 

producir , en moitos casos, desagradables impactos visuais que degradan os importantes valores 

paisaxísticos do concello. 

o Dotar á poboación dunhas infraestruturas e servizos mínimos, tales como saneamento e 

abastecemento de auga, enerxía eléctrica e iluminación ´publica, teléfono, etc., non é posible de a 

poboación está diseminada en multitude de pequenos múcleos e edificacións dispersas. 

o Para acadar o equilibrio entre a necesidade de favorecer a concentración da poboación e a de ter 

en conta a realidade existente, califícase como solo urbano nos paroximadamente 100 núcleos que 

contan con máis de 25 habitantes. 

o Axustar a dimensión da vila de Chantada ás previsións de poboación que o PXOU recolle. (a pesar 

de isto, finalmente inclúese todo o solo urbano e parte da reserva urbana como solo urbano no 

PXOU) 

o Mellora moderada dos equipamentos e zonas verdes do concello. 

o Mantendo as liñas xerais da normativa, inclúese unha ordenanza de protección da zona máis 

antiga de Chantada, unha normatica para os núcleos urbanos no medio rural e outra para o solo non 

urbanizable de protección especial na zona da ribeira do Miño. 

2.12.3 Antecedentes da tramitación do pxom 

O presente PXOM é o único instrumento do plan municipal que se tramita con posterioridade á aprobación 

definitiva do PXOU de 1985. 

2.12.4 Planeamento vixente e en redacción dos concellos limítrofes 

O termo municipal de Chantada limita cos concellos de Taboada, Carballedo, O Saviñao, Pantón Rodeiro, cuxo 

estado de planeamento é o seguinte: 

a) CONCELLO DE TABOADA (LUGO)  

o Planeamento vixente: Normas Subsidiarias de Planeamento (26-07-1994). 
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o Planeamento en redacción (emitido Informe Previo á Aprobación Inicial con data 04-11-2013) 

En coincidencia coa clasificación do presente PXOM de Chantada, as NNSS de Taboada clasifican como 

solo non urbanizable común, os terreos colindantes co concello de Chantada, polo que non existe 

ningunha tensión urbanística.  

b) CONCELLO DE CARBALLEDO (LUGO) 

o Planeamento vixente: Normas Subsidiarias de Planeamento (10-01-1991). 

o Planeamento en redacción  

En coincidencia coa clasificación do presente PXOM de Chantada, as NNSS de Carballedo clasifican 

como solo rústico, os terreos colindantes co concello de Chantada, polo que non existe ningunha tensión 

urbanística. 

c) CONCELLO DE O SAVIÑAO (LUGO) 

o Planeamento vixente: Normas Subsidiarias de Planeamento 

o Planeamento en redacción (emitido Informe Previo á Aprobación Inicial con data 25-11-2011) 

Pola zona limítrofe entre Chantada e O Saviñao discorre o río Miño, polo que non existe ningún conflito 

de clasificación de solo. 

d) CONCELLO DE PANTÓN (LUGO) 

o Planeamento vixente: Normas Subsidiarias de Planeamento Provincial. 

o Planeamento en redacción (emitido Informe Previo á Aprobación Inicial con data 21-07-2008) 

Pola zona limítrofe entre Chantada e Pantón discorre o río Miño, polo que non existe ningún conflito de 

clasificación de solo. 

e) CONCELLO DE RODEIRO (PONTEVEDRA) 

o Planeamento vixente: Plan Xeral de Ordenación Municipal (02-03-2009) 

En coincidencia coa clasificación do presente PXOM de Chantada, o PXOM de Rodeiro clasifican como 

solo rústico, os terreos colindantes co concello de Chantada, polo que non existe ningunha tensión 

urbanística. 

2.13 ANÁLISE DA INCIDENCIA DA LEXISLACIÓN SECTORIAL VIXENTE 

O termo municipal de Chantada, atópase afectado polas determinacións contidas na lexislación de carácter 

sectorial vixente, en materia de:  

a) MEDIO AMBIENTE 

A protección do medio regularase polas disposicións contidas na Lei 9/2006, de avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas no medio. 

Actualmente, a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental traspón ao ordenamento xurídico 

español a revisión da normativa comunitaria e reforma o proceso de avaliación ambiental de plans, 

programas e proxectos unificando nunha soa norma dúas disposicións: a Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre 

avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente e o Real Decreto 

Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de 

Impacto Ambiental de proxectos e modificacións posteriores ao citado texto refundido. A Lei 21/2013, do 9 

de decembro, na súa Disposición transitoria primeira establece un réxime transitorio de aplicación para 

aqueles plans e programas cuxa avaliación ambiental estratéxica iniciásese con anterioridade á entrada 

en vigor da lei. Polo que o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Chantada (en adiante PXOM) 

sométese ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (en adiante AAE) nas condicións que 

establece a Lei 9/2006 de plans e programas. 

Tamén será de aplicación a lexislación e normativa en materia de protección de augas, protección contra 

a contaminación acústica, protección contra a contaminación atmosférica, etc. 

A protección das augas superficiais e subterráneas e as verteduras das actividades susceptibles de 

contaminar o dominio público hidráulico, regularanse polas disposicións contidas na Lei 29/85 do 2 de 

agosto de Augas e no Regulamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD. 849/86 do 11 de 

abril. 

Para a protección contra a contaminación acústica, serán de aplicación as disposicións contidas na Lei 

7/1.997 do 11 de agosto de protección contra a contaminación acústica e no Decreto 150/1.999, de 7 de 

maio, polo que se aproba o Regulamento de protección contra a contaminación acústica. 

A protección da atmosfera regularase polas disposicións vixentes na materia, contidas na Lei 8/2.002 de 

18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia. 

b) ESPAZOS NATURAIS 

As directrices de Ordenación do Territorio inclúen como “Lugar de Importancia Comunitaria” (LIC) no 

concello de Chantada, o Monte Faro. A protección e regulación de dito ámbito realizarase conforme ás 

determinacións contidas na Lei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espazos naturais e de la 

flora e fauna silvestres. Tamén serán de aplicación as disposicións da Lei 9/2001 de Conservación da 

Natureza. 

c) AUGAS 

A práctica totalidade dos cursos da auga que discorren polo termo municipal de Chantada, tributan as 

súas augas ao río Miño que bordea o norte e leste do termo municipal. 

A protección da rede de drenaxe natural do municipio regularase polas determinacións contidas no Real 

Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas (BOE 

24/7/2001), e na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia así como no art. 32.d) da Lei do solo 

de Galicia, que comprende os ríos, encoros, lagos, lagoas, zonas húmidas e pantanosas, así como as 

súas marxes. 

Para a protección das canles fluviais estableceranse as correspondentes franxas de protección nas súas 

marxes, cuxas dimensións variarán en función da entidade de curso de auga, das características físicas 

da canle e dos tramos que atravesan núcleos de poboación ou solo rústico. 
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d) ESTRADAS 

A rede viaria que atravesa e discorre polo termo municipal de Chantada está constituída por vías 

dependentes de Fomento, da Xunta de Galicia, da Deputación Provincial e do propio Concello. Por tanto, 

a regulación e protección das marxes das estradas, realizarase conforme ás determinacións establecidas 

na Lei 37/2015, de 29 de setembro, de estradas, na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e 

pola Ordenanza Reguladora de Uso e Defensa das estradas Provinciais. 

Para a protección das marxes da rede viaria establécense sendas franxas de protección en cada marxe 

da correspondente estrada, cuxa anchura variará, en función do organismo titular da vía, da clasificación 

e da clase de solo pola que atravesa a correspondente vía. 

e) PATRIMONIO CULTURAL 

Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico e/ou 

ambiental, etnográfico ou cultural existentes no termo municipal de Chantada, así como os depósitos e 

zonas arqueolóxicas, protexeranse polas disposicións contidas na Lei 8/1995, de 30 de outubro, de 

Patrimonio Cultural de Galicia, na Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, no Decreto 449/1973 do 

22 de Febreiro (polo que se protexen os hórreos e cabazos de máis de 100 anos) e no Decreto 571/1963, 

do 14 de Marzo (polo que se protexen os escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces 

de termo e pezas similares de interese histórico-artístico de máis de 100 anos). 

f) CEMITERIOS 

Os cemiterios existentes no termo municipal de Chantada están suxeitos a unha servidume de protección, 

lindante co bordo exterior destes, na que se limitan os usos e actividades edificatorias. 

A determinación da servidume de protección dos cemiterios, así como as condicións que deben cumprir a 

construción de novos cemiterios ou a ampliación dos existentes, regularanse polas disposicións contidas 

no Decreto 134/1998, do 23 de abril, sobre policía mortuoria, e no Decreto 3/1999 do 7 de xaneiro que 

modifica parcialmente o anterior. 

g) ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS E URBANISTICAS 

Coa finalidade de lograr a accesibilidade integral a tódalas persoas e en especial a aquelas con 

mobilidade reducida, na elaboración do PXOM respéctanse as disposicións contidas na Lei 8/1997, do 20 

de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e no Decreto 

35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento e Execución da Lei 

de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 

h) NORMAS DE HABITABILIDADE 

As edificacións destinadas a vivenda, sexan novas ou existentes, cumprirán as condicións establecidas 

no Decreto 29/2010, do 4 de Marzo, polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de Vivendas en 

Galicia. 

2.14 ANÁLISE DAS PREVISIÓNS SOBRE ACTUACIÓNS PÚBLICAS PROGRAMADAS OU PRIVADAS 

CONCERTADAS 

Dentro das actuacións públicas programadas ou privadas concertadas no termo municipal de Chantada 

diferenciáronse as seguintes: 

2.14.1 Actuacións públicas programadas 

a) INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓNS. 

Está prevista a execución da autovía A-56 (Ourense-Lugo) e da A-72 (Monforte de Lemos-Chantada) que 

discorren polo concello de CHANTADA., definidas nos planos de ordenación. Incluíronse dúas 

alternativas de Monforte-Chantada porque aínda non está definida a solución definitiva. 

b) INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS. 

A principal actuación prevista en infraestruturas de servizos, correspóndese coa renovación da rede de 

saneamento da avenida Xoán XXIII, mediante a que se pretende separar as augas residuais das augas 

fluviais que actualmente van xuntas por un ovoide de 1200 mm de diámetro. 

3 DIAGNOSE SOCIO-ECONÓMICO E TERRITORIAL 

3.1 CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

Partindo dos estudos e análises realizadas nos documentos de "Información Urbanística", "Estudo do Medio 

Rural" e "Análise do Modelo de Asentamento da Poboación", neste apartado desenvólvese o "DIAGNÓSTICO 

SOCIO-ECONÓMICO E TERRITORIAL DE CHANTADA". Porén convén recordar que as Directrices de 

Ordenación do Territorio (a partir deste momento DOT), inclúen Chantada dentro do sistema de asentamentos 

como cabeceira do sistema urbano intermedio, por presentar a dimensión necesaria para exercer as funcións de 

acollida de servizos supramunicipais da zona occidental. 

3.2 DINÁMICA POBOACIONAL E ECONÓMICA 

3.2.1 Modelo de asentamento e evolución da poboación 

O concello de Chantada contaba no ano 2013 con 8.649 habitantes, dos que aproximadamente o 51 % se 

asentaban na área urbana de Chantada, e o 49 % restante se repartía en pequenos núcleos ou entidades de 

poboación de carácter rural. 

Nos últimos 8 anos a poboación municipal descendeu un 7,6 %, porén destaca o crecemento do centro urbano 

que, en dito período, experimentou un crecemento demográfico dun 3,57%. O núcleo urbano de Chantada 

mantén un crecemento estacionario, xa que o seu crecemento ronda o 1 % respectivamente. 

3.2.2 PREVISIÓNS DA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

As primeiras estimacións realizadas sobre a evolución demográfica para o ano horizonte do PXOM (ano 2027), 

ofrece os seguintes trazos: 
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 Ao ano horizonte prevese que a poboación total municipal de Chantada diminúa, fundamentalmente a 

poboación rural cunha previsión de caída, na hipótese máis optimista, de ata os 3.100 habitantes, máis de 

1.000 efectivos demográficos menos que no ano 2013. 

 Para o medio urbano no seu conxunto, prevese un incremento da poboación, acadando unha poboación 

próxima de arredor de 4.900 habitantes no mellor dos casos estudados. 

3.2.3 Características dos sectores produtivos 

En Chantada a distribución dos traballadores por sectores de actividade é a seguinte: sector primario 23,42 %, 

sector secundario 22,48 % e sector servizos 54,10 %. Como se aprecia destaca a participación do sector 

servizos, namentres que a incidencia do sector secundario é a máis baixa. 

a) SECTOR PRIMARIO.  

O sector primario, como se indicou anteriormente, ten a participación intermedia dentro do conxunto da 

economía municipal. Agora ben, a participación no subsector pesqueiro, é insignificante. 

b) SECTOR SECUNDARIO. 

Dentro do sector secundario englóbase a industria e a construción. O subsector industrial absorbe o 8,32 

% dos traballadores e o subsector da construción ocupa ao 14,17%. En canto ao número de empresas no 

concello, a industria dispón do 8,7 % de empresas adicadas ó sector industrial, o 12,2 % adicadas ao 

subsector da construción, e un 68,2 % das empresas do concello adícanse ao sector servizos. 

Do tecido industrial existente, exceptuando as actividades do parque empresarial de Chantada, a maioría 

das actividades existentes son mixtas industria-exposición-venda., taller-exposición-venda, almacenaxe, 

etc e aséntanse nas marxes da estrada N-540.  

Na actualidade a oferta deste tipo de solo é moi reducida, estando prevista a ampliación do parque 

empresarial de Chantada, así como o desenvolvemento dunha área máis próxima ao corredor 

autonómico CGR-2.1. 

En relación coa construción de vivendas, a área urbana de Chantada foi o principal centro receptores de 

novas vivendas nos últimos anos. 

c) SECTOR SERVIZOS.  

O sector servizos ten a maior participación na economía de Chantada. Este sector foi medrando 

constantemente ao ir consolidándose o núcleo capital como o principal centro comercial de equipamentos 

e servizos da Comarca e espera que sexa o sector que máis creza nos próximos anos. 

3.2.4 Previsións de crecemento dos sectores productivos 

a) SECTOR PRIMARIO. 

Considerando a participación media do sector primario na economia municipal, así como a situación e 

traxectoria dos últimos anos dos subsectores pesqueiro, agropecuario e forestal, a previsión para os 

próximos 12 anos tradúcese nun estancamento do sector primario, cunha tendencia á baixa. 

b) SECTOR SECUNDARIO. 

Englobando no sector secundario a industria e a construción, para os próximos doce anos prevese un 

crecemento moi moderado deste sector, sobre todo, pola acusada caída da industria. En consecuencia o 

crecemento previsto no sector secundario baséase no mantemento do crecemento do subsector da 

construción e, sobre todo, no aumento da participación do sector industrial no conxunto da economía 

municipal. 

c) SECTOR TERCIARIO.  

No sector terciario englóbanse as actividades comerciais, oficinas, hoteleiras e servizos, en xeral, 

actividades todas elas que alcanzaron un importante nivel de desenvolvemento na área urbana ó haberse 

consolidado esta, como centro de actividades e servizos da comarca de Chantada. Esta situación unido á 

recesión doutros sectores, como o agropecuario ou o industrial, fan pensar en que o sector terciario sexa 

o de maior crecemento nos próximos anos. 

Por outra parte, as Directrices de Ordenación do Territorio asígnanlle a Chantada o papel de cabeceira do 

sistema urbano intermedio, o que implica reforzar a súa centralidade como espazo que aglutina o 

comercio, a industria, os equipamentos e servizos da comarca. 

3.3 HABILITACIÓN DE SOLO PARA CUBRIR A DEMANDA 

O PXOM tamén debe establecer as reservas de solo necesarias para cubrir a demanda previsible de solo, tanto 

residencial como para o desenvolvemento das actividades produtivas, ao ano horizonte do plan (12 anos a partir 

da súa aprobación definitiva). 

a) SOLO RESIDENCIAL 

O apartado 2.5.2.3 desta memoria contén as previsións de crecemento da vivenda no municipio de 

Chantada nos próximos 12 anos. De acordo coas devanditas previsións comparáronse as necesidades 

cuantitativas de solo e os ámbitos potenciais de localización das devanditas necesidades, coa capacidade 

de vivendas que observa o solo urbano residencial e o solo dos núcleos rurais, coa finalidade de 

establecer, se é o caso, a localización das reservas de solo urbanizable residencial para absorber o 

crecemento residencial previsto nos próximos anos. 

b) SOLO EMPRESARIAL INDUSTRIAL E TERCIARIO 

O municipio de Chantada conta cun importante tecido empresarial. Ás áreas destinadas a actividades 

industriais e terciarias correspóndense co polígono industrial de Chantada, ao sur da área urbana. 

Ao polígono industrial hai que engadir outros asentamentos industriais de pequena entidade e industrias 

illadas repartidas pola área urbana, principalmente nas estradas de acceso ao núcleo urbano. 

Para cubrir a posible demanda de solo empresarial, resérvase o solo empresarial fronte ao actual parque 

empresarial de Chantada. Esta actuación permitirá, ademais de cubrir a demanda de solo empresarial, 

realoxar no futuro actividades industriais que actualmente se sitúan en lugares inadecuados para este tipo 

de actividades. 

Tamén se reserva solo empresarial na zona lindante coa vía de alta capacidade CGR-2.1 na parroquia de 
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Mariz, destinado fundamentalmente a actividades industriais e a aquelas actividades que polo seu 

tamaño e/ou características non poden situarse nas zonas residenciais da área urbana. 

3.4 PROBLEMAS DE ÍNDOLE TERRITORIAL E URBANÍSTICO DETECTADOS 

O Plan Xeral de Ordenación Urbana vixente establece un modelo caracterizado a grandes trazos, polo fomento 

do crecemento, tanto da área urbana como dos núcleos rurais e a permanencia das numerosas actividades 

terciarias existentes, na periferia do centro do núcleo urbano. 

O citado modelo deu lugar á formación de acusados déficits na estrutura territorial e urbana sobre todo no 

relativo a viario, a dotacións de aparcadoiro e de zona verde, a infraestruturas de saneamento e depuración, así 

como a disfuncións en determinadas zonas por incompatibilidades de usos. 

3.4.1 Características xerais do proceso edificatorio 

Na área urbana de Chantada, a falta dunha decidida dinámica urbanizadora de novas áreas de expansión, o 

proceso edificatorio caracterizouse por: 

 A consolidación paulatina dos soares vacantes e, sobre todo, pola substitución de edificios antigos por 

outros novos de maior altura e volume, dando lugar á profusión de traseiras e medianeiras vistas. En 

ámbolos dous casos as novas edificacións apoiáronse nas infraestruturas viarias e de servizos existentes. 

 O desenvolvemento lonxitudinal. Este tipo de crecemento produciuse polo apoio das novas edificacións 

nas principais vías de comunicación de acceso á área urbana, xerando a aparición de grandes baleiros en 

ditas vías, a falta de estruturación dos bordes urbanos e, en definitiva, o crecemento descontinuo da área 

urbana. 

 No tocante ás dotación públicas, o Plan Xeral de 1985 localizaba as principais reservas de solo destinadas 

a equipamento e zona verde nos espazos intersticiais baleiros no interior das tramas urbanas. A falta de 

desenvolvemento e urbanización destes espazos impediu a consecución dos terreos destinados a dotacións 

públicas e, na actualidade, a área urbana presenta acusados déficits dotacionais sobre todo de zonas 

verdes. 

 Ademais, o crecemento demográfico e habitacional da área urbana foi acompañado do desenvolvemento 

da actividade terciaria e sobre todo das actividades comerciais. Este proceso dou lugar á paulatina 

consolidación das marxes da estrada nacional N-540. 

O medio rural de Chantada, ocupa a maior extensión do termo municipal. Este extenso ámbito atópase 

necesitado da súa ordenación pormenorizada, ao confluír no mesmo os seguintes factores: 

 Paulatino despoboamento do medio rural. 

 A economía municipal apoiouse historicamente no sector primario (agricultura, gandería e forestal), 

compartido co sector terciario. Na actualidade este último sector cunha participación do 54,10% vai 

aumentando progresivamente e cómpre resaltar que a demais a poboación activa que traballa no campo vai 

descendendo paulatinamente polo envellecemento da poboación e vai incorporándose á industria, 

construción e aos servizos. 

 O territorio presenta determinadas zonas, como o borde occidental (Serra do Faro) e o seu borde oriental 

(río Miño), que ofrecen importantes valores naturais e paisaxísticos. Ademais o medio rural de Chantada 

acolle máis de 40 áreas de interese arqueolóxico. 

 Nas entidades e núcleos de poboación existentes no medio rural, tamén se sitúa unha parte importante do 

patrimonio histórico, artístico, arquitectónico e etnográfico existente no municipio. 

 Polo tanto, no medio rural de Chantada, a problemática deriva da falta de ordenación pormenorizada, o que 

podería levar á degradación dos valores e potencialidades que ofrece este extenso ámbito. 

3.4.2 Problemática territorial e urbanística 

Partindo do "estudo sobre o modelo de asentamento da poboación", e como se expuxo anteriormente o proceso 

de desenvolvemento do termo municipal de Chantada, caracterizado pola despoboación paulatina do medio 

rural e o crecemento do núcleo capital e dos asentamentos rurais situadas no seu entorno próximo, xerou 

déficits insfraestruturais de comunicacións e servizos, e sobre todo déficits dotacionais de espazos libre e 

aparcadoiros. En resumo, a problemática urbanística que afecta ao concello de Chantada podería sintetizarse 

nos seguintes puntos: 

a) FALTA DE URBANIZACIÓN DAS NOVAS ZONAS DE EXPANSIÓN 

Exceptuando un dos sectores de solo urbanizable previstos no Plan Xeral vixente, que desenvolveu o 

correspondente Programa de Actuación Urbanística, nos demais sectores nin se redactou o planeamento 

de desenvolvemento, nin a execución da urbanización. 

Polo tanto, o proceso edificatorio caracterizouse pola apertura dalgúns tramos de novas rúas e o apoio 

das novas edificacións sobre estas novas vías ou sobre rúas xa existentes. 

b) DEFICITS NA ESTRUTURA TERRITORIAL E URBANA 

b.1) VIARIO 

En relación coas comunicacións viarias, aprécianse dous problemas fundamentais, un é a falta de 

integración de Chantada no sistema viario de alta capacidade da rexión, o que permitiría achegar 

Chantada a Lugo e Ourense e, en xeral, aos demais centros urbanos máis importantes da comunidade. 

Considérase que coa estrada prevista se resolverá en gran medida este problema. 

O segundo problema centralízase na área urbana pola falta de vías do sistema xeral que faciliten as 

comunicacións entre as distintas zonas que integran o conxunto urbano, e á súa vez permitan a 

estruturación dos bordes do núcleo urbano. 

b.2) SERVIZOS URBANÍSTICOS 

Os maiores déficits relativos ás infraestruturas de servizos, correspóndense cos núcleos rurais máis 

afastados da área urbana, xa que os máis próximos dispoñen de servizos de abastecemento e 

saneamento ao terse estendido as redes urbanas aos mesmos. 

Por outra banda, no núcleo urbano hai que resaltar o mal estado das redes de abastecemento do casco 

antigo o que se traduce en irregularidades do servizo e falta de presión nas plantas máis altas. 

En canto ao saneamento, o principal problema é que a rede é unitaria, polo que ás augas pluviais e 

incluso algunhas canles fluviais son conducidos á depuradora e esta non ten capacidade suficiente para 
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tratar ese caudal, polo que se producen vertidos. Pola mesma causa, hai puntos do casco antigo cuxa 

capacidade é moi reducida para conducir estes caudais, polo que se producen inundacións cando hai 

chuvias intensas. 

b.3) ZONAS VERDES E EQUIPAMENTOS 

Como se expuxo en apartados anteriores, a área urbana de Chantada resulta deficitaria en espazos libres 

e zonas verdes, se ben cumpre cos estándares de equipamento precisos. 

O planeamento vixente prevía o reequipamento da área urbana mediante o desenvolvemento de bolsas 

de solo urbano non consolidado e o desenvolvemento dos solos urbanizables. Dado que estes ámbitos 

non se desenvolveron, no foi posible recuperar espazos destinados a equipamentos, espazos libres e 

zonas verdes e aparcadoiros de carácter público. Por iso, os déficits foron aumentando progresivamente 

ao crecemento. 

3.5 POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO A DESENVOLVER 

No estudo realizado no apartado 2.5 desta memoria constátase que dentro dos aproveitamentos de que é 

susceptible o territorio, destaca a agricultura, a gandería, a viticultura e os aproveitamentos para enerxía 

hidroeléctrica e eólica. Non obstante Chantada ten unha gran potencialidade turística que debe seguir a 

desenvolvéndose. 

A oferta turística inclúe conxuntos singulares como a aldea de Belesar ou o casco antigo da vila, paisaxes 

naturais como a ribeira do río Miño, cheas de socalcos ou bancais para o cultivo das vides, ou paisaxes de 

montaña como a da serra do Faro, á que se pode chegar a través dalgunha das rutas de sendeirismo que 

existen polo territorio municipal. 

A oferta turística compleméntase cun patrimonio histórico-artístico rico e variado representado por, vestixios 

romanos, igrexas, torres, cruceiros e pazos que salpican o territorio municipal, cunha importante oferta de feiras 

e festas, gastronómicas, etnográficas,etc. 
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4 OBXECTIVOS, CRITERIOS E DETERMINACIÓNS DE ORDENACIÓN 

Partindo do diagnóstico socio-económico e territorial, desenvolvido no apartado 3 anterior e tendo en conta as 

determinacións fundamentais do Plan Xeral Vixente, nos apartados seguintes establécense os obxectivos, 

criterios e solucións de ordenación do PXOM, para o municipio de Chantada. 

4.1 OBXECTIVOS E CRITERIOS XERAIS DO PXOM 

O obxetivo fundamental do PXOM, baséase en configurar un modelo que favoreza o desenvolvemento 

equilibrado e sustentable do territorio, contribuíndo a elevar a calidade de vida e a cohesión social da 

poboación, compatibilizándoo coa protección e potenciación do patrimonio natural e cultural existente. 

Partindo deste obxectivo principal, a ordenación establecida compleméntase cos seguintes obxectivos, criterios 

e solucións xerais: 

a) FREAR A DISPERSIÓN EDIFICATORIA E FOMENTAR A CONSOLIDACIÓN E MELLORA DAS 

ÁREAS EDIFICADAS. 

Este obxectivo ten por finalidade frear o proceso de dispersión da edificación e potenciar o actual sistema 

de núcleos de poboación, por considerar que supón a alternativa máis racional para optimizar custes de 

infraestruturas de servizos e urbanización, e posibilitar a consecución dun nivel de dotacións públicas 

adecuado ás necesidades da poboación e compatibles coas esixencias legais. 

De acordo co establecido na Det 3.1.5.d) DOT, o PXOM fomenta a compactación dos núcleos de 

poboación existentes fronte á súa expansión sobre terreos en estado natural, mediante operacións de 

rehabilitación, reforma e consolidación do seu interior. Para iso o PXOM parte da delimitación dos núcleos 

de poboación, de acordo cos criterios de consolidación establecidos legalmente, cunha dobre finalidade; 

acoutar expansións de edificación dispersa ao redor dos núcleos rurais e protexer os solos rústicos, 

lindeiros con estes asentamentos, que contan con valores naturais, paisaxísticos, produtivos, etc. 

permitindo e potenciando a posta en valor do territorio municipal. 

b) FOMENTAR OS DESENVOLVEMENTOS COLINDANTES COAS AREAS CONSOLIDADAS E 

DIMENSIONAR ESTES AMBITOS CON CRITERIOS VIABLES E REALISTAS, ACORDES COAS PREVISIÓNS 

DE CRECEMENTO. 

Para lograr este obxectivo, o PXOM establece as zonas de preferente urbanización, comezando polos 

solos urbanos vacantes existentes no interior dos núcleos de poboación e polos solos urbanizables 

colindantes cos mesmos. Todo iso cunha dobre finalidade: Por unha parte conseguir un desenvolvemento 

harmónico e por outra evitar que fóra dos núcleos de poboación se produzan crecementos anárquicos 

dispersos, deficitarios en infraestruturas e sen as dotacións necesarias que garantan unha adecuada 

calidade de vida. 

Por outra parte, o PXOM trata de dimensionar os ámbitos de futuro desenvolvemento con criterios viables 

e realistas, acordes cos desenvolvementos previsibles, evitando en todo caso a dispersión de actuacións. 

c) COMPLEMENTAR E MELLORAR A ESTRUTURA TERRITORIAL. 

O proceso de crecemento disperso impediu a consecución dunha estrutura territorial adecuada e na 

actualidade son moi acusados os déficit en infraestruturas viarias, en infraestruturas de servizos e en 

dotacións públicas de carácter xeral. 

d) PRESERVAR OS VALORES NATURAIS E CULTURAIS QUE AÍNDA SUBSISTEN. 

O PXOM defende as características xerais da paisaxe, así como as áreas singulares e de interese 

existentes no territorio. A estes efectos a ordenación establecida preserva do desenvolvemento urbano e 

da implantación de todos aqueles usos que poidan degradar os seus valores, o sistema hidrográfico, os 

espazos naturais, as zonas de interese paisaxístico, as zonas forestais, os xacementos arqueolóxicos, así 

como as áreas do territorio vinculadas tradicionalmente ás actividades primarias e que á súa vez ofrecen 

unha especial capacidade produtiva. 

Por outra parte o PXOM trata de conservar o patrimonio cultural herdado posibilitando a súa conservación 

e posta en valor para o disfrute cultural e de ocio pola poboación. Con esta finalidade á identificación e 

protección de tódolos edificios, conxuntos e elementos de interese polo seu valor histórico, artístico, 

arquitectónico e etnográficos existentes no municipio, que serán incorporados ao catálogo do PXOM. 

De conformidade coas determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio e a Lexislación 

Urbanística, as accións e medidas para garantir a protección e conservación dos ámbitos de interese do 

patrimonio cultural. Con esta finalidade elaborouse un Catálogo no que se identifican todos os edificios, 

conxuntos e elementos de interese polo seu valor histórico, artístico, arquitectónico e etnográficos, así 

como os xacementos arqueolóxicos. 

En aplicación da Det 8.5 DOT, o PXOM establece tamén as medidas para garantir a compatibilidade do 

desenvolvemento e ordenación de asentamentos, das áreas empresariais e das actividades produtivas 

cos citados ámbitos de interese do patrimonio cultural e os seus Plans Especiais previstos na Lei 8/1995, 

do patrimonio cultural, cando corresponda. 

e) CONSERVAR OS NÚCLEOS RURAIS DE POBOACIÓN. 

O PXOM fomenta a conservación das zonas orixinarias dos núcleos rurais de poboación, respectando á 

súa vez os crecementos que se foron producindo no entorno das zonas tradicionais. 

4.2 MODELO URBANÍSTICO 

O modelo urbanístico establecido polo PXOM, baséase no previsto no PXOU vixente ao que se incorporan unha 

serie de modificacións derivadas de: 

 A adaptación do PXOU vixente ás determinacións da lexislación urbanística e sectorial. 

 A influencia sobre a accesibilidade e mobilidade no termo municipal, derivada da posta en servizo o 

corredor autonómico CGR-2.1 (VAC Monforte - Lalín). 

 A adecuación da ordenación aos cambios socioeconómicos derivados da crise económica dos últimos 

anos, así como as súas repercusións sobre a actividade edificatoria, as actividades produtivas e, sobre 

todo, sobre o solo que as sustenta. 

O "Modelo urbanístico" establecido polo PXOM, baseado nas consideracións citadas, defínese a partir da 

determinación do sistema de asentamentos de poboación e dos centros de actividades económicas existentes 
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en Chantada, que se estruturan mediante as infraestruturas viarias e de servizos urbanísticos, apoiadas sobre 

un solo rústico que polos seus valores naturais, ecolóxicos, paisaxísticos e culturais, debe quedar suxeito a 

protección urbanística. 

O sistema de asentamentos de poboación establecido en Chantada, está constituído pola área urbana de 

Chantada e por numerosos núcleos rurais. A problemática urbanística derívase en gran medida da falta dunha 

acusada actividade urbanística, motivada pola traxectoria demográfica regresiva, o despoboamento do medio 

rural e o predominio das actividades primarias no conxunto da base económica municipal. 

Como aspecto favorable, hai que destacar a traxectoria demográfica estacionaria e o incremento do parque de 

vivendas no núcleo capital, así como o aumento paulatino da participación da poboación activa nos sectores 

secundario e sobre todo terciario. 

Tendo en conta os aspectos citados anteriormente, nun intento de dar resposta aos problemas urbanísticos, o 

novo PXOM adopta unha serie de criterios de ordenación que se describen a continuación, e que parten das 

seguintes consideracións: 

 Que resulta difícil pensar na recuperación do medio rural a medio prazo, debido ao envellecemento da 

poboación e ao emprego da poboación máis nova no sector secundario e terciario. Baixo este prisma 

considérase que o medio rural de Chantada vai seguir despoboándose. 

 Que o núcleo capital debe manter a tendencia estacionaria actual e incluso aumentar os seus efectivos 

demográficos. 

 Tamén se conta con que unha parte dos efectivos demográficos do medio rural se asenten no núcleo 

capital. 

 Que o novo PXOM debe apoiarse en criterios de sustentabilidade ambiental e de mellora da calidade de 

vida da poboación. 

De acordo con estas consideracións, adóptanse os seguintes criterios de ordenación: 

a) ESTRUTURA TERRITORIAL E URBANA 

o Integrar o municipio de Chantada no sistema viario de alta capacidade da rexión. 

o Completar o sistema viario urbano, para mellorar as comunicación de tódalas zonas que integran o 

conxunto urbano e estruturar os bordes do núcleo capital. 

o Completar as actuacións en infraestruturas de servizos no núcleo capital. 

o Potenciar a creación dun sistema xeral de verde urbano ligado ao río Asma, para o ocio e recreo da 

poboación. 

b) PROCESO EDIFICATORIO 

O proceso de crecemento en Chantada debe centralizarse no núcleo capital e no seu entorno inmediato, 

mediante a adopción dos seguintes criterios: 

o Potenciar o acabado das áreas edificadas e fomentar a edificación nos espazos intersticiais 

baleiros situados no interior das tramas urbanas e nos entornos colindantes coas áreas edificadas. 

o Determinar e dimensionar os ámbitos que deben incorporarse no futuro ao proceso de 

desenvolvemento urbanístico con criterios variables e realistas, acordes cos crecementos 

demográficos e habitacionais previstos, para evitar a dispersión de actuacións e os crecementos a 

“saltos”, así como dimensionar equilibradamente as reservas de solo destinadas ás actividades 

produtivas. 

o Determinar a estratexia de desenvolvemento, priorizando as actuacións tendentes ao acabado das 

zonas edificadas, seguindo co desenvolvemento dos solos urbanizables delimitados e condicionando 

o desenvolvemento dos solos urbanizables non delimitados, ao desenvolvemento dos delimitados. 

o Fomentar as tipoloxías de meda e baixa densidades, das que carece a área urbana de Chantada. 

o Partindo dos déficits en dotacións públicas existentes na área urbana, sobre todo en espazos libres 

e zonas verdes, compleméntanse as reservas establecidas do sistema xeral coas correspondentes 

dotacións locais. 

c) NÚCLEOS RURAIS 

O PXOM, formula a conservación e posta en valor dos numerosos núcleos rurais existentes no concello 

de Chantada. 

d) SOLO RÚSTICO 

Ao exterior dos núcleos de poboación, o PXOM adopta os seguintes criterios: 

o Delimita e protexe todas aquelas áreas do territorio que posúen valores agrícolas, gandeiros, 

forestais, ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos e culturais, ou que están suxeitas a 

limitacións ou servidumes para a protección do dominio público ou doutra índole (Art. 32.2 LOUG) 

o Delimtia e protexe as áreas do territorio que son consideradas inadecuadas para o seu 

desenvolvemento urbanístico, por razón das súas características xeotécnicas ou morfolóxicas, polo 

alto impacto territorial que implicaría a súa urbanización, polos riscos naturais ou tecnolóxicos ou por 

consideración aos principios de utilización racional dos recursos naturais ou de desenvolvemento 

sustentable (Art. 32.1 LOUG) 

o Delimita as áreas do territorio que poden incorporarse no futuro ao proceso de desenvolvemento 

urbanístico, de acordo coas previsións de crecemento da poboación, da vivenda e dos sectores 

produtivos. As áreas de desenvolvemento residencial sitúanse, en xeral, nos terreos colindante co 

núcleo capital de Chantada. 

e) CONCELLOS LIMÍTROFES 

Nos límites do concello de Chantada, cos concellos limítrofes, a ordenación establecida trata de ser 

homoxénea. 

4.3 ESTRUTURA XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO 

4.3.1 Concepto 

A estrutura xeral e orgánica do territorio de Chantada, de conformidade co establecido no art. 53.1.e) LOUG 

está integrada polos sistemas xerais (SX) determinantes do desenvolvemento urbano e, en particular, polos 
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seguintes: 

 SX de comunicacións e as súas zonas de protección 

 SX de espazos libres e zonas verdes públicas 

 SX de equipamento comunitario público 

 SX de servizos urbanos. 

4.3.2 Sistema de comunicacións 

4.3.2.1 Sistema xeral viario 

4.3.2.1.1 Ordenación 

A ordenación establecida mantén o actual sistema viario interurbano,baseado nas estradas: N-540 (Lugo-

Ourense), Corredor autonómico CGR-2.1 (Monforte-Lalín) e nas estradas autonómicas LU-533 (Chantada-

Escairón) e LU-213 (Chantada-Alto do Faro), ao considerarse que estas vías son suficientes para establecer as 

comunicacións de Chantada cos municipios limítrofes, así como co resto da provincia e a rexión. 

No interior do municipio tamén se propón manter o actual sistema viario baseado no sistema citado 

anteriormente e complementado con outras estradas autonómicas, da Deputación ou municipais que cobren as 

comunicacións entre tódolos núcleos e entidades de poboación do municipio. 

En relación co sistema viario urbano, considérase necesario completar o actual sistema viario coa finalidade de 

estruturar os bordes urbanos. 

4.3.2.1.2 Determinacións 

Partindo dos obxectivos e criterios citados no apartado anterior, o PXOM establece o sistema viario que está 

constituído polas seguintes vías: 

De acordo cos criterios citados anteriormente, o sistema xeral viario xerarquizouse segundo a función que 

desempeña cada vía, do seguinte xeito: 

a) O VIARIO DE RANGO SUPRAMUNICIPAL. 

Constituído pola rede de estradas cuxa función principal consiste en establecer as comunicación do 

municipio de Chantada , a súa capital e os seus centros de produción co exterior do municipio. De acordo 

coa súa función específica e a efectos do presente PXOM, integran o viario de rango supramunicipal as 

seguintes estradas: 

a.1) TIPO-I. 

o Estrada Nacional N-540 (Lugo-Ourense). 

o Corredor Autonómico CGR-2 (Monforte-Lalín). 

o Estrada Autonómica LU-533 (Chantada-Escairón). 

o Estrada Autonómica LU-213 (Chantada-Alto do Faro). 

a.2) TIPO-II. 

Completan as comunicacións de Chantada cos municipios veciños de Taboada, O Saviñao, Pantón e 

Carballedo. Inclúense neste tipo as seguintes estradas coa súa denominación correspondente nos planos 

de ordenación: 

o Estrada Autonómica LU-211 (Limiñón (LU-213) a Alto de San Roque). 

o Estrada Autonómica LU-202 (Limiñón (LU-213) a Penasillás). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-01 (De Chantada, por Sernade, aos Peares. 

o  Estrada de Deputación LU-P-18-02 (De Chantada á Barca de Porto). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-04 (De Touza por Belesar á LU-533). 

o Estrada de Deputación. LU-P-18-07 (De Chantada, por Stª Eugenia a Cartelos e Rampla a Asper). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-11 (De Chantada á Barca do Porto, a San Felix de Asma). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-13 (De Trasouteiro, por Agra a Furco). 

o Estrada de Deputación LU-P-60-01 (De Taboada, por Adá a la LU-533). 

o Estrada de Deputación LU-P-10-02 (Da Barrela De Chantada, por Sernade, aos Peares. 

b) VIARIO DE RELACIÓN. 

As vías comprendidas neste tipo establecen as comunicacións de CHANTADA, a partir das estradas 

citadas anteriormente, cos municipios veciños. Ademais permiten no interior do municipio as 

comunicacións entre os núcleos de poboación integrados nesta rede, a cal está formada polas seguintes 

estradas. 

b.1) TIPO III. 

o Estrada de Deputación LU-P-18-03 (De Chantada aos Peares, a Carballedo). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-05 (De Seijo por Mato a Esmoriz). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-06 (De Garabelos por Mariz e Rabelas a Stª Rosa). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-08 (Da N-540 a Quinteliña). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-09 (De Chantada a Antas de Ulla). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-10 (De Esmoriz a Bermún). 

o Estrada de Deputación LU-P-18-12 (Puente de Portotide sobre o río Miño). 

o  Estrada de Deputación LU-P-18-14 (De Trasouteiro a Requeixo). 

o Estradas municipais grafadas nos planos de ordenación coa súa denominación correspondente. 

b.2) TIPO IV. 

Constituídas polas reservas viarias establecidas polo PXOM que completarán no futuro a estrutura xeral 

viaria. 
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As restantes estradas e pistas grafadas nos planos de ordenación considéranse vías locais. 

c) VIARIO URBANO. 

Constituído polas vías que permiten as comunicacións da área urbana de Chantada co exterior, así como 

as comunicacións entre as distintas zonas que integran o conxunto urbano. 

Esta rede está formada polas travesías das estradas citadas anteriormente que atravesan ou conflúen na 

área urbana, así como polas restantes vías urbanas que cumpren as funcións descritas anteriormente e 

identificadas nos Planos de Ordenación. 

A ordenación propón completar a rede urbana do sistema xeral con novas vías de borde que teñen por 

finalidade estruturar os bordes urbanos. 

O sistema xeral viario compleméntase coas rúas existentes e propostas, de ámbito local, as cales se 

grafan nos Planos de Ordenación. 

4.3.2.1.3 Estación de autobuses 

O sistema de comunicacións compleméntase coa estación de autobuses localizada ao norte do mercado 

gandeiro. 

4.3.3 Sistema de espazos libres e zonas verdes públicas 

4.3.3.1 Ordenación 

O sistema de espazos libres e zonas verdes públicas comprende os espazos libres e os terreos destinados a 

plantacións de arborado e xardinería que permiten garantir a salubridade, o repouso e o esparexemento da 

poboación, mellorar as condicións ambientais dos espazos urbanos, protexer e illar as vías de tránsito rodado, 

desenvolver xogos infantís, recuperar as marxes dos ríos e, en xeral, mellorar as condicións estéticas e 

ambientais da área urbana. 

De acordo co seu ámbito de servizo, diferenciáronse as dotacións de espazos libres e zonas verdes cuxo 

ámbito de servizo se estende a todo o municipio (dotacións do sistema xeral), das dotacións cuxo ámbito de 

servizo se limita a un barrio, zona ou sector concreto (dotacións locais). 

O PXOM completa o sistema xeral actual de espazos libres, fomentando o contacto do borde urbano de 

Chantada co río Asma, localizando por conseguinte unha parte importante do sistema xeral de espazos libres e 

verdes das marxes do río. 

No medio rural as dotacións existentes son de carácter local e están constituídas, en xeral, por prazas públicas 

e campos da festa, que se complementan coas áreas recreativas existentes. 

De acordo co exposto o obxectivo principal, en relación coas dotacións de espazos libres e verdes, 

fundamentase en CUBRIR OS DÉFICITS ACTUAIS E OS QUE SE DERIVEN DO INCREMENTO DO NÚMERO 

DE VIVENDAS PREVISTO AO ANO HORIZONTE DO PXOM, de acordo cos estándares establecidos 

legalmente. Para a consecución deste obxectivo adóptanse os seguintes criterios: 

 Respetar as dotacións de espazos libres e zonas verdes existentes. 

  Establecer as reservas de solo necesarias, para cubrir os déficits actuais, así como os que resulten da 

capacidade residencial prevista no PXOM. 

 Complementar o sistema xeral actual, cun amplo espazo vinculado ao río Asma. 

 Complementar as dotacións de espazos libres do sistema xeral, con dotacións locais existentes e previstas, 

constituídas por xardíns e áreas dexogo de forma que, sempre que sexa posible, tódolos barios que 

integran a área urbana dispoñan de espazos de ocio e lecer. 

 O sistema xeral e local de espazos libres e zonas verdes de carácter urbano, compleméntase coas áreas 

recreativas e campos de festa existentes no medio rural. 

4.3.3.2 Determinacións 

De acordo cos obxectivos e criterios de ordenación citados anteriormente, determinouse o sistema de espazos 

libres e zonas verdes que ocupa, como se reflicte na Táboa nº 31 unha superficie de 273.387 m
2
, dos que 

232.444 m² corresponden ao sistema xeral, e os 40.944 m
2
 restantes a dotacións locais. 
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Táboa nº 31.- SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 

CONCELLO DE CHANTADA 

REF. EN 

PLANO DENOMINACIÓN 

TITULARID

ADE 

SISTEMA XERAL DOTACIÓN LOCAL 

EXISTEN

TE 

(m2) 

PREVIST

O 

(m2) 

TOTAL 

(m2) 

EXISTEN

TE 

(m2) 

PREVIST

O 

(m2) 

TOTAL 

(m2) 

01-DE-CF01 Campo da festa (Adá) Pública       1.183   1.183 

02-DE-CF01 Campo da festa (Arcos) Pública       491   491 

02-DE-CF02 Campo da festa (Casteda) Pública       2.265   2.265 

05-DE-CF01 Campo da festa (Bermún) Pública       1.964   1.964 

06-DE-CF01 Campo da festa (Brigos) Pública       782   782 

08-DE-AX01 Área axardinada en 

Chantada 

Pública       102   102 

08-DE-AX02 Praza de Galicia Pública       729   729 

08-DE-AX03 Área axardinada en 

Chantada 

Pública       248   248 

08-DE-AX04 Zona verde detrás do 

pavillón 

Pública       1.506   1.506 

08-DE-AX05 Espazo libre en rúa 

Mariano Cedrón 

Pública       470   470 

08-DE-AX06 Área axardinada en 

Chantada 

Privada       91   91 

08-DE-AX07 Espazo libre no adro da 

igrexa 

Pública       240   240 

08-DE-AX08 Alameda Pública       1.462   1.462 

08-DE-AX09 Área axardinada en 

Chantada 

Pública       1.038   1.038 

08-DE-AX10 Área axardinada en 

Chantada 

Pública       131   131 

08-DE-EL01 Espazo libre nas vivendas 

sociais 

Pública       824   824 

08-DN-AX01 Área axardinada en 

Chantada 

Pública         1.788 1.788 

08-DN-AX02 Área axardinada en 

Chantada 

Pública         885 885 

PEP-DE-

EL01 

Espazo libre na Praza da 

Paz 

Pública       203   203 

PEP-DE-

EL02 

Espazo libre no interior da 

Praza da Paz 

Pública       137   137 

PEP-DE-

EL03 

Espazo libre na Praza de 

España 

Pública       295   295 

PEP-DE-

EL04 

Espazo libre na Praza do 

Mercado 

Pública       101   101 

PEP-DN-

EL05 

Espazo libre na Praza de 

España 

Pública         1.789 1.789 

PEP-DN- Espazo libre na Praza do Pública         212 212 

CONCELLO DE CHANTADA 

REF. EN 

PLANO DENOMINACIÓN 

TITULARID

ADE 

SISTEMA XERAL DOTACIÓN LOCAL 

EXISTEN

TE 

(m2) 

PREVIST

O 

(m2) 

TOTAL 

(m2) 

EXISTEN

TE 

(m2) 

PREVIST

O 

(m2) 

TOTAL 

(m2) 

EL06 Mercado 

08-SE-PQ01 Parque do Campo da Feira 

Vello 

Pública 14.200   14.200       

08-SE-PQ02 Parque entorno as piscinas 

municipais 

Pública 12.128   12.128       

08-SE-PQ03 Paseo e parque fluvial de 

Sangoñedo 

Pública 13.547   13.547       

08-SN-PQ01 Zona verde vinculada a D1-

AR2 

Pública   7.070 7.070       

08-SN-PQ02 Zona verde vinculada a D1-

AR14 

Pública   9.228 9.228       

08-SN-PQ03 Zona verde vinculada a D1-

AR13 

Pública   9.308 9.308       

08-SN-PQ04 Zona verde Pública   2.076 2.076       

08-SN-PQ05 Zona verde Pública   30.048 30.048       

10-DE-CF01 Campo da festa (Esmoriz) Pública       1.499   1.499 

11-DE-CF01 Campo da festa (Ansoar) Pública       2.102   2.102 

12-DE-CF01 Campo da festa (San 

Vicente) 

Pública       244   244 

13-DE-EL01 Espazo libre adro da Eirexa Pública       459   459 

13-SE-CF01 Campo da festa (Seoane) Pública 3.305   3.305       

14-DE-CF01 Campo da festa (Devesa) Pública       2.845   2.845 

15-DE-CF01 Campo da festa (Mariz) Pública       1.873   1.873 

15-DE-SC01 Local social (Mariz) Pública       289   289 

17-SE-CF01 Campo da festa (Torre) Pública 5.123   5.123       

21-DE-CF01 Campo da festa (Nogueira) Pública       1.525   1.525 

22-DE-CF01 Campo da festa (Mosteiro) Pública       692   692 

24-SE-CF01 Campo da festa (O Outeiro) Pública 3.222   3.222       

25-DE-CF01 Campo da festa (Fontela) Pública       1.528   1.528 

26-SE-CF01 Campo da festa (Santa 

Rosa) 

Pública 3.134   3.134       

27-DE-AX01 Praza na igrexa Pública       710   710 

27-DE-CF01 Campo da festa (A Pena do 

Couto) 

Pública       1.253   1.253 

28-DE-CF01 Campo da festa (Axulfe) Pública       573   573 

29-SE-CF01 Campo da festa (Priorato) Pública 7.860   7.860       
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CONCELLO DE CHANTADA 

REF. EN 

PLANO DENOMINACIÓN 

TITULARID

ADE 

SISTEMA XERAL DOTACIÓN LOCAL 

EXISTEN

TE 

(m2) 

PREVIST

O 

(m2) 

TOTAL 

(m2) 

EXISTEN

TE 

(m2) 

PREVIST

O 

(m2) 

TOTAL 

(m2) 

29-SE-PQ01 Parque Pública 15.762   15.762       

29-SN-PQ01 Zona verde Pública   9.421 9.421       

29-SN-PQ02 Parque Pública   65.554 65.554       

30-SE-CF01 Campo da festa (Centulle) Pública 6.942   6.942       

30-SE-PQ01 Parque en Sangoñedo Pública 3.664   3.664       

30-SN-PQ01 Zona verde vinculada a D1-

AR7 

Pública   4.656 4.656       

30-SN-PQ02 Zona verde vinculada a D1-

AR10 

Pública   1.663 1.663       

30-SN-PQ03 Zona verde vinculada a D1-

AR12 

Pública   1.441 1.441       

31-DE-CF01 Campo da festa (Santa 

Cruz) 

Pública       1.979   1.979 

32-DE-CF01 Campo da festa (Santa 

Uxía) 

Pública       804   804 

33-SE-CF01 Campo da festa (O 

Pedroso) 

Pública 3.091   3.091       

34-DE-CF01 Campo da festa (Soutariz) Pública       1.612   1.612 

35-DE-CF01 Campo da festa (Rabelas) Pública       2.019   2.019 

TOTAL MUNICIPIO 91.978 140.465 232.444 36.269 4.674 40.944 

 

4.3.4 Sistema xeral de equipamento público 

4.3.4.1 Ordenación 

O sistema xeral de equipamento comunitario existente en Chantada, comprende o conxunto de espazos, 

instalacións e edificios destinados a satisfacer as necesidades educativas, sanitarias, culturais, deportivas, etc, 

da poboación. 

De acordo co ámbito de servizo dos equipamentos, o PXOM diferenza as dotacións de equipamento cuxo 

ámbito de servizo se estende a todo o municipio (dotacións de equipamento do sistema xeral), das dotacións 

cuxo ámbito de servizo se limita a un barrio, zona ou sector da poboación (dotacións locais de equipamento). 

A oferta de equipamentos existente cubre as necesidades da poboación actual. Esta oferta, aínda que suficiente 

cuantitativamente, presenta algúns déficits en determinados tipos de equipamento.  

No tocante á súa localización, o equipamento comunitario principal existente localízase na área urbana de 

Chantada No medio rural as dotacións locais de equipamento están constituídas fundamentalmente polas 

antigas escolas unitarias,as cales funcionan na súa maioría como locais sociais, pistas polideportivas, igrexas e 

cemiterios vinculados en xeral ao equipamento relixioso. 

Polo exposto, o obxectivo principal do PXOM relativo a dotacións de equipamento, basease en CUBRIR OS 

DÉFICITS DERIVADOS DO INCREMENTO DO NÚMERO DE VIVENDAS PREVISTO NO ANO HORIZONTE 

DO PXOM, de acordo cos estándares establecidos legalmente. Para a consecución deste obxectivo adóptanse 

os seguintes criterios: 

 Respectar os equipamentos existentes 

 Complementar os equipamentos existentes coa reserva do solo necesario para cubrir os déficits actuais, 

así como os que resulten da capacidade máxima de vivendas establecida no PXOM. 

 Localizalas reservas de solo destinadas a equipamento preferentemente na área urbana, que polo seu 

tamaño é o ámbito con maior demanda de equipamentos. Esta opción considérase a máis lóxica, se se ten 

en conta que a reducida dimensión dos restantes asentamentos de poboación, así como a dispersión da 

poboación no medio rural, constitúen os condicionantes principais que impiden determinar áreas efectivas 

para a situación de novos equipamentos comunitarios. 

 Compleméntanse as dotacións xerais de equipamento comunitario, coas dotacións locais de equipamento 

existentes e previstas para que, sempre que sexa posible, tódolos barrios que integran as áreas urbanas 

dispoñan de espazos de ocio e lecer. 

 O PXOM, tamén respecta as dotacións públicas de equipamento existentes nos núcleos rurais. 

4.3.4.2 Determinacións 

De acordo cos obxectivos e criterios de ordenación citados anteriormente, determinouse o sistema de 

equipamento que ocupa, como se reflicte na Táboa nº 32 unha superficie de 185.645 m², dos que 109.962 m² 

corresponden ao sistema xeral, e os 75.683 m² restantes a dotacións locais. Dito sistema gráfase nos 

correspondentes planos de ordenación. 

Táboa nº 32.- SISTEMA DE EQUIPAMENTOS 

CONCELLO DE CHANTADA 

REF. EN 

PLANO DENOMINACIÓN 

TITULARID

ADE 

SISTEMA XERAL DOTACIÓN LOCAL 

EXISTEN

TE 

(m2) 

PREVIST

O 

(m2) 

TOTAL 

(m2) 

EXISTEN

TE 

(m2) 

PREVISTO 

(m2) 

TOTAL 

(m2) 

01-DE-CE01 Cemiterio (Adá) Privada       1.035   1.035 

01-DE-R01 Igrexa (Adá) Privada       172   172 

02-DE-CE01 Cemiterio (Arcos) Privada       550   550 

02-DE-R01 Igrexa (Arcos) Privada       160   160 

02-DE-R02 Capela (Casteda) Privada       83   83 

02-DE-R03 Capela (Elfe) Privada       125   125 
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02-DE-R04 Capela (A Torre) Privada       107   107 

02-DE-SC01 Local social (Arcos) Pública       707   707 

03-DE-CE01 Cemiterio (San Vicente) Privada       530   530 

03-DE-R01 Igrexa (San Vicente) Privada       132   132 

03-DE-R02 Capela (Gordón) Privada       192   192 

04-DE-CE01 Cemiterio (Belesar) Privada       739   739 

04-DE-R01 Igrexa (Belesar) Privada       186   186 

05-DE-CE01 Cemiterio (Bermún) Privada       391   391 

05-DE-R01 Igrexa (Bermún) Privada       127   127 

05-DE-SC01 Local social (Bermún) Pública       119   119 

06-DE-CE01 Cemiterio (Brigos) Privada       415   415 

06-DE-R01 Igrexa (Brigos) Privada       111   111 

06-DE-SC01 Local social (Brigos) Pública       89   89 

07-DE-CE01 Cemiterio (Cancela) Privada       665   665 

07-DE-R01 Igrexa (Cancela) Privada       154   154 

08-DE-CE01 Cemiterio (Chantada) Privada       7.458   7.458 

08-DE-D03 

Deportivo do poboado de 

FENOSA Pública 
      1.491   1.491 

08-DE-R01 Capela (Basán) Privada       231   231 

08-DE-R03 Igrexa nova (Chantada) Privada       1.206   1.206 

08-DE-SU01 

Sen uso especifico 

poboado de FENOSA Privada 
      5.408   5.408 

PEP-DE-

RE05 

Igrexa de Santa Mariña de 

Chantada Privada 
      236   236 

PEP-SE-

AD02 Concello Pública 
191   191       

PEP-SE-

AD03 

Oficina técnica e antena 

local de Chantada Pública 
124   124       

PEP-SE-

SC01 Casa da Cultura Pública 
323   323       

PEP-SE-

SC04 Centro multidisciplinar Pública 
140   140       

08-SE-AD02 Casa do concello Pública 1.536   1.536       

08-SE-AD03 Xulgados Pública 359   359       

08-SE-AD04 Oficina de emprego Pública 341   341       

08-SE-AD05 Garda Civil Pública 3.017   3.017       

08-SE-D01 

Deportivo do poboado de 

FENOSA Privada 
          

08-SE-D02 Polideportivo municipal Pública 3.009   3.009       

08-SE-D04 Piscinas municipais Pública 4.221   4.221       

08-SE-E01 

Pistas deportivas do campo 

da feira vello Pública 
2.073   2.073       

08-SE-E02 Escola de parvulario Pública 1.418   1.418       

08-SE-E03 IES Lama das Quendas Pública 8.579   8.579       

08-SE-E04 

Escola fogar "Nª Sra. das 

Mercedes" Pública 
7.352   7.352       

08-SE-E05 IES Val do Asma Pública 16.500   16.500       

08-SE-E06 CEIP Xoan de Requeixo Pública 11.109   11.109       

08-SE-E07 Gardería municipal Pública 1.132   1.132       

08-SE-EA01 Estación de buses Pública 2.085   2.085       

08-SE-ES01 Estación de servizo Privada           

08-SE-M01 Mercado de abastos Pública 475   475       

08-SE-SA01 

Cruz Vermella (Antigo 

Mercado) Pública 
197   197       

08-SE-SA02 Protección Civil GRUMIR Pública 266   266       

08-SE-SA03 

Residencia da terceira 

idade Pública 
5.526   5.526       

08-SE-SA04 Centro de Saúde Pública 2.411   2.411       

08-SE-SC01 Casa da xuventude Pública 192   192       

08-SN-E01 Equipamento educativo Pública   2.561 2.561       

09-DE-CE01 Cemiterio (A Pena) Privada       240   240 

09-DE-R01 Igrexa (A Pena) Privada       116   116 

10-DE-CE01 Cemiterio (Esmoriz) Privada       373   373 

10-DE-R01 Igrexa (Esmoriz) Privada       84   84 

10-DE-SC01 Local social (Esmoriz) Pública       46   46 

11-DE-CE01 Cemiterio (Ansoar) Privada       793   793 

11-DE-R01 Igrexa (Ansoar) Privada       117   117 

12-DE-CE01 Cemiterio (San Vicente) Privada       391   391 

12-DE-R01 Igrexa (San Vicente) Privada       80   80 

13-DE-CE01 Cemiterio (Seoane) Privada       252   252 

13-DE-CE02 Cemiterio (Seoane) Privada       1.307   1.307 

13-DE-R01 Capela (Rio Pedroso) Privada       106   106 

13-DE-R02 Igrexa (Seoane) Privada       198   198 

13-DE-R03 Capela (Penasillas) Privada       78   78 

13-DE-R04 Capela (Carballizos) Privada       118   118 

13-DE-SC01 Local social (Seoane) Pública       209   209 

14-DE-CE01 Cemiterio (Fondo de Vila) Privada       1.383   1.383 

14-DE-R01 Igrexa (Fondo de Vila) Privada       159   159 
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14-DE-SC01 Local social (Fondo de Vila) Pública       287   287 

15-DE-CE01 Cemiterio (Mariz) Privada       1.008   1.008 

15-DE-R01 Igrexa (Mariz) Privada       160   160 

16-DE-CE01 Cemiterio (Carballeira) Privada       437   437 

16-DE-R01 Igrexa (Carballeira) Privada       148   148 

16-DE-R02 Capela (Abral) Privada       73   73 

16-DE-R03 Ermida (Lucas) Privada       95   95 

16-DE-SC01 Local social (Moreira) Pública       107   107 

17-DE-CE01 Cemiterio (Eirexe) Privada       722   722 

17-DE-R01 

Capela de San Cibrao 

(Torre) Privada 
      104   104 

17-DE-R02 Capela (Meixide) Privada       720   720 

17-DE-R03 Igrexa (Eirexe) Privada       140   140 

17-DE-SC01 Local social (Torre) Pública       190   190 

18-DE-CE01 Cemiterio (San Miguel) Privada       417   417 

18-DE-R01 Igrexa (San Miguel) Privada       110   110 

18-DE-SC01 Local social (San Miguel) Pública       978   978 

19-DE-CE01 Cemiterio (San Cristovo) Privada       157   157 

19-DE-R01 Igrexa (San Cristovo) Privada       117   117 

19-DE-SC01 Local social (San Cristovo) Pública       131   131 

20-DE-CE01 Cemiterio (San Paio) Privada       897   897 

20-DE-R01 Igrexa (San Paio) Privada       184   184 

20-DE-R02 

Capela San Antonio 

(Quintia) Privada 
      68   68 

20-DE-SC01 Local social (San Paio) Pública       219   219 

21-DE-CE01 Cemiterio (Nogueira) Privada       550   550 

21-DE-R01 Ermida (Goimil) Privada       159   159 

21-DE-R02 Igrexa (Nogueira) Privada       244   244 

21-DE-SC01 Local social (Nogueira) Pública       1.541   1.541 

22-DE-CE01 Cemiterio (Mosteiro) Privada       293   293 

22-DE-CE02 Cemiterio (Mosteiro) Privada       1.781   1.781 

22-DE-R01 Capela (Xillán) Privada       27   27 

22-DE-R02 Igrexa (Mosteiro) Privada       183   183 

22-DE-SC01 Local social (Paracostoira) Pública       1.164   1.164 

22-DE-SC02 Local social (Mosteiro) Pública       38   38 

23-DE-CE01 Cemiterio (Pereira) Privada       408   408 

23-DE-R01 Igrexa (Pereira) Privada       122   122 

24-DE-CE01 Cemiterio (Eiroa) Privada       2.411   2.411 

24-DE-R01 Igrexa (Eiroa) Privada       199   199 

24-DE-R02 Capela (Soilán) Privada       44   44 

24-DE-R03 Igrexa (Outeiro) Privada       291   291 

25-DE-CE01 Cemiterio (Fontela) Privada       1.256   1.256 

25-DE-R01 Igrexa (Fontela) Privada       176   176 

25-DE-R02 

Ermida do Faro (Monte 

Faro) Privada 
      268   268 

25-DE-R03 

Capela de San Roque 

(Viana) Privada 
      89   89 

25-DE-SC01 Local social (Fontela) Pública       81   81 

26-DE-CE01 Cemiterio (Eirexe) Privada       943   943 

26-DE-R01 Capela (Santa Rosa) Privada       91   91 

26-DE-R02 Capela (Vilameá) Privada       37   37 

26-DE-R03 Igrexa (Carral Travesa) Privada       254   254 

26-DE-R04 Capela (Fondo de Vila) Privada       1.402   1.402 

26-DE-SC01 Local social (Cardavos) Pública       428   428 

27-DE-CE01 

Cemiterio (O Campo da 

Eirexe) Privada 
      880   880 

27-DE-R01 

Igrexa (O Campo da 

Eirexe) Privada 
      220   220 

27-DE-R02 Capela (Costoira) Privada       112   112 

27-DE-SC01 Local social (Costoira) Pública       2.431   2.431 

27-SE-D01 Clube Náutico de Belesar Privada          

28-DE-CE01 Cemiterio (Axulfe) Privada       1.113   1.113 

28-DE-R01 Igrexa (Axulfe) Privada       206   206 

28-DE-R02 

Capela de San Pedro (San 

Pedro) Privada 
      71   71 

28-DE-SC01 Local social (Axulfe) Pública       405   405 

29-DE-CE01 Cemiterio (Santo Estevo) Privada       463   463 

29-DE-R01 Igrexa (Santo Estevo) Privada       4.733   4.733 

29-DE-SC01 Local social (Santo Estevo) Pública       158   158 

29-SE-M01 Mercado gandeiro Pública 19.097   19.097       

30-DE-CE01 Cemiterio (San Xurxo) Privada       794   794 

30-DE-R01 Igrexa (San Xurxo) Privada       134   134 

30-DE-R02 

Santuario Nª Sra. de 

Fátima (Centulle) Privada 
      598   598 

30-DE-SC01 Local social (San Xurxo) Pública       123   123 
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30-DE-SC02 Local social (Centulle) Pública       3.515   3.515 

30-SE-D01 

Campo da fútbol municipal 

de Chantada Pública 
11.305   11.305       

30-SE-SA01 

ASDEME Centro 

ocupacional e residencia Pública 
4.425   4.425       

31-DE-CE01 Cemiterio (Santa Cruz) Privada       545   545 

31-DE-R01 Igrexa (Santa Cruz) Privada       145   145 

31-DE-SC01 Local social (Santa Cruz) Pública       443   443 

32-DE-CE01 Cemiterio (Santa Uxía) Privada       538   538 

32-DE-R01 Capela (Santa Uxía) Privada       35   35 

32-DE-R02 Igrexa (Santa Uxía) Privada       140   140 

32-DE-SC01 Local social (Santa Uxía) Pública       52   52 

33-DE-CE01 Cemiterio (Pedroso) Privada       335   335 

33-DE-R01 Igrexa (Pedroso) Privada       1.598   1.598 

33-DE-R02 Igrexa (Igrexa) Privada       521   521 

33-DE-SC01 Local social (Pedroso) Pública       64   64 

34-DE-CE01 Cemiterio (Soutariz) Privada       423   423 

34-DE-R01 Igrexa (Soutariz) Privada       155   155 

35-DE-CE01 Cemiterio (Veiga) Privada       486   486 

35-DE-R01 Igrexa (Veiga) Privada       163   163 

35-DE-SC01 Local social (Rabelas) Pública       108   108 

36-DE-CE01 Cemiterio (Eirexe) Privada       467   467 

36-DE-R01 Igrexa (Eirexe) Privada       137   137 

36-DE-R02 

Capela de San Gregorio 

(Lagoa) Privada 
      16   16 

36-DE-SC01 Local social (Eirexe) Pública       2.540   2.540 

TOTAL MUNICIPIO 107.401 2.561 109.962 75.683 0 75.683 

 

4.3.5 Sistema de infraestruturas de servizos 

O sistema de infraestruturas de servizos, comprende as edificacións, instalacións e espazos asociados 

destinados ao desenvolvemento dos servizos de abastecemento de auga, evacuación e depuración de augas 

residuais, subministro de enerxía eléctrica, gas, telecomunicacións, recollida e tratamento de residuos, e outros 

servizos que sexan necesarios. 

En relación co sistema de infraestruturas de servizos o PXOM establece como obxectivo principal cubrir os 

déficits actuais en abastecemento de auga, saneamento e depuración, enerxía eléctrica, gas e 

telecomunicacións, así como prever, no seu caso, o reforzo das infraestruturas para garantir o servizo aos 

novos desenvolvementos previstos no PXOM. 

4.3.5.1 Abastecemento de auga 

O sistema de distribución de auga potable ao termo municipal de Chantada ten capacidade suficiente para 

abastecer os sectores de desenvolvemento futuro previstos no concello. Polo tanto, o PXOM mantén o actual 

sistema xeral de abastecemento de auga e incorpora as actuacións proxectadas, sen prexuízo de que de 

acordo co crecemento previsible, se estendan as redes ás áreas de novo desenvolvemento ou se amplíe a 

capacidade dalgunhas das redes existentes e/ou dos depósitos de distribución. 

En relación coa infraestrutura de abastecemento o PXOM establece os seguintes obxectivos: 

a) GARANTIR OS RECURSOS, EN CANTIDADE E CALIDADE SUFICIENTES, PARA A DEMANDA 

DERIVADA DO CRECEMENTO PREVISTO NO PXOM, APLICANDO CRITERIOS DE AFORRO E EFICIENCIA 

NO CONSUMO DA AUGA. 

b) UTILIZAR SISTEMAS, MATERIAIS E ELEMENTOS MÁIS EFICIENTES, QUE PERMITAN 

REDUCILAS PERDAS DE AUGA NAS REDES. 

En base ao disposto nas Directrices de Ordenación do Territorio proponse: 

 Coa finalidade de aplicar criterios de aforro e eficiencia no consumo de auga potable, a Det 4.8.27 DOT, 

establece que no caso concreto da edificación, deberase contemplar un nivel mínimo de autosuficiencia, 

como podería ser a través da recollida das augas pluviais nos edificios ou o emprego de sistemas de 

aproveitamento de augas grises, así como a instalación de solucións tecnolóxicas de aforro e maior 

eficiencia. 

 De acordo co establecido na Det 4.8.17 DOT, fomentaranse as transferencias paulatinas a titularidade 

pública das redes veciñais de abastecemento de auga. 

 Para abastecemento de auga aos núcleos rurais o PXOM prevé, en base ao establecido na Det. 4.7.14 

DOT, que o sistema de abastecemento poida contemplar solucións específicas adaptadas ás 

particularidades do medio rural en que se atopan, como poden ser as tecnoloxías de baixo custo ou outras 

de tipo autónomo. 

En solo rústico as actividades que se desenvolven deberán abastecerse por medios propios, sempre que se 

obteña a autorización administrativa correspondente para a extracción da auga (Det 4.8.8 DOT). 

4.3.5.2 Saneamento e depuración 

O saneamento actual está formado pola rede municipal no núcleo urbano de Chantada así como o polígono 

industrial existente, que verte as súas augas residuais na EDAR de Chantada a través dun bombeo. Esta rede 

recolle as augas do núcleo rural de Santo Estevo. 

A ordenación tamén establece a extensión das redes de saneamento ás áreas de novo desenvolvemento, en 

base á estrutura viaria establecida. 

O primeiro que hai que destacar é que, a rede existente no concello de Chantada é de tipo unitario, é dicir, non 

existe unha canalización para a evacuación de augas negras e outra para augas pluviais. Existen diversas 

canalizacións de cursos fluviais que nalgúns casos se mesturan coa rede de fecais, o cal provoca que a 

efectividade da EDAR diminúa. Este pasaba no ovoide da avenida Xoán XXIII, pero xa se está executando un 
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proxecto para renovar a rede nese tramo e subsanar a situación. 

A EDAR de Chantada está ao límite da súa capacidade, polo que se está estudando a posibilidade de 

ampliación por parte de Augas de Galicia, non existindo na actualidade un proxecto que se poida recoller nos 

planos. 

No futuro desenvolvemento dos solos clasificados como urbanizables delimitados, é conveniente que as novas 

redes formuladas sexan de tipo separativo e que nos casos nos que sexa factible, as augas pluviais se vertan 

directamente aos canles dos ríos, construíndo nos casos en que se considere conveniente estanques de 

tormenta, que eviten que a contaminación que arrastran as primeiras augas da chuvia pasen aos ríos. 

Para o saneamento nos núcleos rurais o PXOM prevé, en base ao establecido na Det. 4.8.14 DOT, que o 

sistema de saneamento poida contemplar solucións específicas adaptadas ás particularidades do medio rural 

en que se atopan, como poden ser as tecnoloxías de baixo custe ou outras de tipo autónomo. A realidade é que 

a maioría dos núcleos rurais do termo municipal de Chantada, contan con medios propios para o seu 

abastecemento. 

Nas explotacións agroforestais, zonas industriais e comerciais, parques públicos e zonas residenciais de 

vivendas con xardíns privados, así como, en xeral, en novas zonas de desenvolvemento urbanístico, deberán 

preverse técnicas de drenaxe urbana sostible (TDUS) en orixe (detención, retención ou filtración de auga 

pluvial) que poderán ser útiles como sistemas de almacenamento de augas pluviais para o rego, o proceso 

industrial ou a limpeza de espazo público (Det 4.8.18 DOT). A estes efectos as novas urbanizacións reducirán 

ao mínimo posible o selado do solo, mediante a utilización de pavimentos filtrantes e a interposición de espazos 

verdes ou sen pavimentar (Det 4.8.20 DOT). 

4.3.5.3 Electricidade 

O servizo de enerxía eléctrica subministra actualmente a todo o municipio. O PXOM mantén a actual 

infraestrutura de enerxía eléctrica. 

Á hora de valorar unha nova demanda de subministro eléctrico indicarase cales son os usos da zona de novo 

crecemento, así como as necesidades de enerxía eléctrica que terán as distintas edificacións que se integren na 

mesma. Todo iso será a base para xustificar posteriormente o cálculo e dimensionado da rede, así como os 

tipos de tendido (aéreos ou enterrados), previsión de centros de transformación, etc. 

Para esta infraestrutura o PXOM establece os seguintes obxectivos. 

a) CUBRIR AS DEMANDAS DE ENERXÍA ELECTRICA DERIVADAS DOS NOVOS CRECEMENTOS 

PREVISTOS NO PXOM. 

b) ADOPTAR AS MEDIDAS PARA O GRADUAL SOTERRAMENTO DAS LÍÑAS DE ACORDO COS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS NO PRESENTE PXOM E ESTABLECER AS MEDIDAS PARA O 

SOTERRAMENTO NOS NOVOS DESENVOLVEMENTOS. 

A rede eléctrica gráfase nos planos de información correspondentes do presente PXOM. 

4.3.5.4 Telecomunicacións 

En relación coas telecomunicacións e de acordo coas determinacións das Directrices de Ordenación do 

territorio, o PXOM establece como principal obxectivo CUBRILAS DEMANDAS ACTUAIS E AS DERIVADAS 

DOS NOVOS DESENVOLVEMENTOS PREVISTOS NO PXOM, de acordo cos seguintes criterios: 

a) BUSCAR A REDUCIÓN OU ELIMINACIÓN DE IMPACTOS SOBRE ELEMENTOS DE INTERESE 

PAISAXÍSTICO E, EN XERAL, O MENOR IMPACTO VISUAL  

b) EVITAR A IMPLANTACIÓN DESTAS INSTALACIÓNS EN LUGARES PROTEXIDOS POLA 

LEXISLACIÓN DE PATRIMONIO OU MEDIO AMBIENTE. 

En función da previsión da demanda total calcúlase o número de puntos de interconexión, tendo en conta a 

capacidade dos armarios de telecomunicacións. 

Para realizar a previsión da demanda recoméndanse os seguintes valores: 

 Vivendas de utilización permanente: 

o Categoría media: 1,2 a 1,5 liñas/vivenda. 

o Categoría de luxo: 1,5 a 2 liñas/vivenda. 

 Vivendas de utilización temporal: 

o Categoría media: 1 a 1,2 liñas/vivenda. 

o Categoría de luxo: 1,2 a 1,5 liñas/vivenda. 

 Locais comerciais: 1 a 2 liñas por local. 

o Hoteis e hospitais: 1 liña/habitación. 

o Oficinas: 1 liña cada dúas mesas proxectadas (tamén 1 liña cada 6 m²) 

Polígonos industriais: mínimo 2 liñas/parcela. 

4.3.5.5 Alumeado público 

O PXOM establece os seguintes obxectivos:  

a) NOS ALUMEADOS EXISTENTES ADOPTAR OS SISTEMAS ADECUADOS PARA EVITALA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

b) NAS ÁREAS DE NOVO DESENVOLVEMENTO UTILIZAR NOS ALUMEADOS PÚBLICOS 

CRITERIOS DE SOSTIBILIDADE. 

A demanda deste servizo irase producindo na medida que se executen novos viais, zonas verdes e de lecer, 

camiños peonís,etc. 

O punto de partida para determinar a demanda é coñecer claramente que é o que se pretende iluminar, cal vai 

ser a súa función, así como o emprazamento e entorno no cal se vai inserir a actuación. 

Para determinar a calidade do alumeado requirido así como as posibilidades de disposición e montaxe das 

unidades será preciso analizar a natureza da calzada e os arredores, tamén haberá que ter en conta o 

tratamento da superficie do firme, que nos determinará as propiedades de reflexión e a luminosidade durante a 

noite. 
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4.3.5.6 Rede de gas 

Para esta infraestrutura o PXOM establece como obxectivo: CUBRILAS DEMANDAS DE GAS, NO CASO DE 

DISPOÑIBILIDADE DO SERVIZO, DERIVADAS DOS NOVOS DESENVOLVEMENTOS PREVISTOS NO 

PXOM. 

4.4 CLASIFICACIÓN DO SOLO 

O obxectivo principal relativo á clasificación de solo consiste en identificar e delimitar, conforme ás esixencias 

legais, os seguintes ámbitos do termo municipal de Chantada: 

 Os terreos que actualmente se atopan urbanizados e/ou consolidados pola edificación (SOLO URBANO E 

SOLO DE NÚCLEO RURAL). 

 Os terreos que polos seus valores deben permanecer a salvo do proceso urbanizador (SOLO RÚSTICO) 

 Os terreos que, sendo necesarios para o crecemento previsto no PXOM, son ademais aptos para a súa 

urbanización e edificación (SOLO URBANIZABLE). 

4.4.1 Solo urbano 

a) CLASIFICACIÓN E DELIMITACIÓN DE SOLO URBANO 

A delimitación de solo urbano establecida no PXOM comprende os terreos que compren cos requisitos 

establecidos no Art. 11 LOUG. De acordo con este artigo consideráranse como urbanos os terreos que 

están integrados na malla urbana existente, sempre que reúnan algún dos seguintes requisitos: 

o Que conten con acceso rodado público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación de 

augas residuais e subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes 

redes públicas con características adecuadas para servir á edificación existente e á permitida polo 

plan. 

Para estes efectos, os servizos construídos para a conexión dun sector de solo urbanizble, as 

estradas e as vías de concentración parcelaria non servirán de soporte para a clasificación como 

urbanos dos terreos edxacentes, agás cando estean integrados na malla urbana. 

o Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos citados no apartado anterior, estean comprendidos en 

áreas ocupadas pola edificación, como mínimo, nas dúas terceiras partes dos espazos aptos para 

ela, segundo a ordenación que o PXOM estableza. 

De acordo co establecido no Art. 11.2 LOUG, considéranse incluídos na malla urbana os terreos que 

dispoñan dunha urbanización básica constituída por unhas vías de acceso e comunicación e unhas redes 

de servizos das que poidan servirse os terreos e que estes, pola súa situación, non estean desligados do 

urdido urbanístico xa existente. 

Tamén se inclúen na clase de solo urbano, de conformidade co establecido na Det 3.1.3 DOT, os ámbitos 

das urbanizacións de pequena entidade, que proceden do desenvolvemento e execución das actuacións 

previstas no PXOM vixente que, inda que se atopan desligadas do entramado urbano existente, compren 

os requisitos de consolidación e servizos urbanísticos establecidos no Art. 11 LOUG. Todo iso coa 

finalidade de que estes ámbitos acaden, no seu caso, os obxectivos de calidade de vida, cohesión social, 

e integridade ambiental e paisaxística propostos no modelo territorial das DOT. 

Compatibilizando as esixencias legais relativas á malla urbana, consolidación pola edificación e esixencia 

de servizos urbanísticos, coa realidade física, procedeuse a establecer a delimitación do solo urbano, que 

inclúe no concello de Chantada os seguintes ámbitos: 

o O núcleo capital de Chantada 

o O polígono industrial. 

b) CATEGORÍAS DE SOLO URBANO 

No interior do solo delimitado como urbano, aparecen unha serie de espazos baleiros, carentes de 

urbanización ou con escasa ou nula edificación, que xorden como consecuencia do desenvolvemento 

“discontinuo”. Estes espazos baleiros, por estar rodeados de solo urbano consolidado, deben 

incorporarse á “trama urbana xeral”, unha vez cumpridos os requisitos de ordenación, equidistribución de 

cargas e beneficios e urbanización establecidos legalmente. Por iso o PXOM, de conformidade co 

establecido no Art. 12 LOUG, diferenza as seguintes categorías de solo urbano: 

b.1) SOLO URBANO CONSOLIDADO 

Comprende os solares, así como as parcelas que, polo seu grao de urbanización efectiva e asumida polo 

presente PXOM, poidan adquirir a condición de “solar” mediante obras accesorias e de escasa entidade, 

que poidan executarse simultaneamente coas de edificación ou construción. A maior parte do solo 

clasificado como urbano pertence á categoría de solo urbano consolidado. 

b.2) SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

A delimitación de solo urbano non consolidado establecida no PXOM, comprende os terreos que 

proceden do planeamento vixente ou os establecidos neste PXOM, para os que se prevén: 

o Procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións 

urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas. 

o Unha ordenación substancialmente diferente da realmente existente, así como polas áreas de 

recente urbanización sumerxidas á marxe do planeamento. 

A delimitación desta categoría de solo tamén obedece aos criterios da Det 3.1.2 DOT que establece que 

“unicamente poderán ter a consideración de ámbitos aptos para o desenvolvemento urbano aqueles solos 

que reúnan os requisitos de necesidade e idoneidade e que, de acordo coa lexislación urbanística, sexan 

clasificados como solo urbano ou urbanizable”. 

c) DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 

De acordo cos obxectivos e criterios establecidos nos apartados anteriores, determinouse a delimitación 

de solo urbano que ocupa unha superficie, como se indica na Táboa nº 33 de 143 Has, o que representa 

o 0,81% da superficie municipal. Desta superficie o 72,28% corresponde ao solo urbano consolidado do 

núcleo de Chantada e do polígono industrial e o 16,09% restante ao solo urbano non consolidado do 

núcleo capital. 
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4.4.2 Solo de núcleo rural 

a) CLASIFICACIÓN E DELIMITACIÓN DO SOLO DE NUCLEO RURAL 

Para a clasificación do solo dos núcleos rurais tivéronse en conta os criterios establecidos na Det 3.1.6 

DOT, que se complementan cos criterios establecidos no Art. 13 LOUG. A Det 3.1.6 DOT establece que: 

“Terán a consideración de solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de soporte a un 

asentamento de poboación singularizado, identificable e diferenciado administrativamente nos censos e 

padróns oficiais, que o planeamento municipal defina e delimite. Para a súa delimitación se terán en conta 

unha serie de criterios: a súa clasificación en planeamentos anteriores, o número de vivendas, o grao de 

consolidación, a vinculación e presenza de actividades propias do medio rural e aqueles outros definidos 

na lexislación urbanística”. 

O Art. 13 LOUG establece practicamente os mesmos criterios que as DOT e compleméntaos, de acordo 

co seguinte contido: “O solo de núcleo rural está constituído polas áreas do territorio que serven de 

soporte a un asentamento tradicional de poboación singularizado, identificable e diferenciado 

administrativamente nos censos e padróns oficiais, que o presente PXOM define e delimita como tales 

tendo en conta, polo menos, a súa inclusión como tal ou na da súa área de influencia en plans anteriores, 

o número de edificacións, a densidade de vivendas, o seu grao de consolidación pola edificación e, de ser 

o caso, a tipoloxía histórico-tradicional da súa armazón e das edificacións existentes nel.” 

De acordo coa “Análise sobre o Modelo de Asentamento da Poboación” e cos criterios establecidos nas 

determinacións 3.1.7, 3.1.9 e 3.1.11 das DOT e no Art. 13.2 LOUG, os núcleos rurais existentes en 

Chantada delimitáronse, de acordo cos seguintes criterios: 

a.1) Os seus antecedentes existentes de delimitacións nos planeamentos anteriores. 

a.2) As súas peculiaridades urbanísticas e morfolóxicas, en concreto a súa estrutura morfolóxica, a 

funcionalidade e a variación tipolóxica existente no sistema de asentamentos rurais. 

a.3) A súa capacidade de acollida da demanda prevista do uso residencial no medio rural, a partir dos 

estudos sobre necesidades de crecemento e dinámicas recentes de transformación contidas na 

“Análise do Modelo de Asentamento da Poboación”  

Na delimitación dos asentamentos rurais de tipo polinuclear, tívose en conta a existencia de lazos de 

cohesión que garantan a súa integración como tales. 

A delimitación do perímetro dos núcleos rurais, realizouse atendendo ás condicións topográficas e 

estrutura da propiedade e, do seu nivel de integración, nas dotacións e servizos existentes no mesmo, 

axustándose ás infraestruturas e pegadas físicas dos elementos naturais existentes. 

A delimitación dos núcleos rurais que o PXOM establece ven referido a algún ou algúns dous tipos 

básicos contidos no apartado seguinte. 

b) TIPOS BÁSICOS DE NÚCLEOS RURAIS 

b.1) NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL 

De conformidade co establecido no Art. 13.3 a) LOUG, este tipo de núcleo rural está caracterizado como 

tal, en función das súas características morfolóxicas, tipoloxía tradicional das edificacións, vinculación coa 

explotación racional dos recursos naturais ou de circunstancias doutra índole que manifesten a 

imbricación tradicional do núcleo co medio físico no que se sitúa. 

A súa delimitación realizouse en atención á proximidade das edificacións, os lazos de relación e 

coherencia entre os lugares dun mesmo asentamento con topónimo diferenciado e á morfoloxía e 

tipoloxías propias de ditos asentamentos e da área xeográfica en que se atopan, de xeito que o ámbito 

delimitado presente unha consolidación pola edificación de, polo menos, o 50 %, de acordo coa 

ordenación proposta e trazando unha liña perimetral que peche as edificacións tradicionais do 

asentamento seguindo o parceiro e as pegadas físicas existentes (camiños, ríos, regatos, cómaros e 

outros) e, como máximo, a 50 metros de ditas edificacións tradicionais. 

En Chantada nestes núcleos rurais mantense en certa medida a vinculación coa explotación racional dos 

recursos naturais e constitúense unicamente por unha zona orixinaria de edificacións tradicionais. 

b.2) NÚCLEO RURAL COMÚN 

De acordo co establecido no Art. 13.3 LOUG incluíronse neste tipo de núcleo, aqueles asentamentos de 

poboación de Chantada recoñecibles como solo de núcleo rural pero que non presentan as 

características necesarias para a súa inclusión no tipo básico de “núcleo rural tradicional” anterior. 

A súa delimitación realizouse en función das previsións de crecemento que o PXOM establece para o 

núcleo e tendo en conta que o ámbito delimitado debe de presentar un grao de consolidación pola 

edificación, igual ou superior a un terzo da súa superficie. 

Este tipo de núcleo non existe en Chantada. 

b.3) NÚCLEO RURAL COMPLEXO 

De conformidade co establecido no Art.13.3.c) LOUG incluíronse neste tipo, aqueles asentamentos de 

Chantada caracterizados por ser o resultado da concorrencia e compatibilidade no seo dun mesmo 

asentamento rural, dos dous tipos básicos citados anteriormente (núcleo rural histórico-tradicional e 

núcleo rural común). 

Neste caso diferénciase no interior do núcleo a zona correspondente ao “núcleo rural común” téndose 

realizado a súa delimitación conforme aos criterios establecidos no apartado b.2) anterior. 

A maioría dos núcleos rurais existentes no municipio de Chantada repártense entre o tipo “complexo” e o 

“histórico-tradicional”. 

c) DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 

De acordo cos obxectivos e criterios establecidos anteriormente, determinouse a delimitación do solo de 

núcleo rural que ocupa unha superficie, como se indica naTáboa nº 33, de 485 Has, o que representa o 

2,74% da superficie municipal. 

4.4.3 Solo rustico 

a) CLASIFICACIÓN E DELIMITACIÓN DE SOLO RÚSTICO 

Para a clasificación do solo rústico adoptáronse os criterios establecidos nas Directrices de Ordenación 

do Territorio (DOT) e na LOUG. A Det 3.3.14 LOUG define como solo rústico: “aqueles terreos que 
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atendendo a os seus elementos singulares de carácter produtivo agrogandeiro-forestal, ecolóxico, 

paisaxístico, ou como consecuencia da necesidade de previr riscos, preservar o dominio público ou 

manter espazos abertos, terán como destino preferente os usos que lle son propios, e así, quedar ao 

marxe do proceso urbanizador, co que se poderán incorporar á xestión urbanística do solo preservando 

os seus valores e manténdoo libre de edificación. Estes criterios compleméntanse cos establecidos no 

Art. 15 da LOUG, que define como solo rústico, os terreos do termo municipal de CHANTADA que o 

PXOM preserva do proceso de desenvolvemento urbanístico e, en todo caso, polos seguintes: 

a.1) Os terreos sometidos a un réxime específico de protección incompatible coa súa urbanización, de 

conformidade coa lexislación de ordenación do territorio ou coa normativa reguladora do dominio 

público, as costas, o medio ambiente, o patrimonio cultural, as infraestruturas e doutros sectores que 

xustifiquen a necesidade de protección. 

a.2) Os terreos que, sen estar incluidos entre os anteriores, presentan relevantes valores naturais, 

ambientais, paisaxísticos, produtivos, históricos, arqueolóxicos, culturais, científicos, educativos, 

recreativos ou outros que os fagan merecedores de protección, ou cun aproveitamento que deba 

someterse a limitacións específicas. 

a.3) Os terreos que tendo sufrido a degradación dos valores enunciados no apartado anterior, deban 

protexerse a fin de facilitar eventuais actuacións de recuperación dos seus valores. 

a.4) Os terreos amenazados por riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa súa urbanización, 

tales como inundación, erosión, afundimento, incendio, contaminación, ou calquera outro tipo de 

catástrofes, ou que simplemente perturben o medio ambiente ou a seguridade e saúde. 

a.5) Os terreos que o PXOM ou os instrumentos de ordenación do territorio consideren inadecuados para 

o desenvolvemento urbanístico, en consideración aos principios de utilización racional dos recursos 

naturais ou de desenvolvemento sostible. 

De acordo con estes criterios, co “Estudio do Medio Rural” e co contido do Art. 32 LOUG, o solo 

clasificado como rústico no termo municipal de Chantada dividiuse nas categorías que se describen nos 

apartados seguintes: 

b) CATEGORÍAS DO SOLO RÚSTICO 

b.1) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 

Está constituído polos terreos que o PXOM ou os instrumentos de ordenación do territorio estiman 

inadecuados para o seu desenvolvemento urbanístico, polas súas características xeotécnicas ou 

morfolóxicas, o alto impacto territorial que implicaría a súa urbanización, os riscos naturais ou 

tecnolóxicos ou por consideración aos principios de utilización racional dos recursos naturais ou de 

desenvolvemento sustentable. 

b.2) SOLO RÚSTICO ESPECIALMENTE PROTEXIDO 

Está constituído polos terreos que polos seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, 

científicos, naturais, paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións ou servidumes para a protección do 

dominio público ou doutra índole, quedan suxeitos a especial protección polo PXOM. 

O PXOM, á su vez, subdivide esta categoría de solo rústico de especial protección en varios tipos de solo 

(ver apartado 4.5.3 da presente Memoria), de acordo cos valores específicos a protexer. 

c) DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 

De acordo cos obxectivos e criterios establecidos anteriormente, determinouse a delimitación do solo 

rústico que ocupa unha superficie, como se indica naTáboa nº 33, de 16.971 Has, o que representa o 

95,83%da superficie municipal. 

4.4.4 Solo urbanizable 

a) CLASIFICACIÓN E DELIMITACIÓN DE SOLO URBANIZABLE 

Para a clasificación do solo urbanizable tivéronse en conta os criterios establecidos no Art. 14.1 LOUG, 

onde se establece que: Constituirán o solo urbanizable os terreos que non teñan a condición de solo 

urbano, de núcleo rural, nin rústico e poidan ser obxecto de transformación urbanística. 

De acordo coas previsións de crecemento da vivenda e dos sectores produtivos, o PXOM establece as 

reservas de solo urbanizable necesarias destinadas a usos: residencial, industrial e terciario, coa 

finalidade de absorber a demanda previsible no ano horizonte do PXOM. 

b) CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DO SOLO URBANIZABLE 

As reservas de solo urbanizable residencial localizáronse colindantes co solo urbano, coa finalidade de 

permitir o desenvolvemento harmónico da área urbana e optimizar os custos de infraestruturas, servizos e 

dotacións públicas, o que supón tamén o respeto do contido da Det 3.1.5.a) DOT que, prohibe establecer 

crecementos residenciais desvinculados dos asentamentos preexistentes. 

As reservas de solo industrial e terciario tamén se localizaron, sempre que foi posible, colindantes cos 

solos industriais e terciarios existentes. No obstante tamén se tivo en conta para a súa localización os 

seguintes criterios establecidos nas DOT: 

b.1) Como se expuxo anteriormente as novas reservas de solo industrial ou empresarial, localizaronse 

colindantes cos solos existentes destinados a ditas actividades, tendo en conta para a súa 

delimitación, de conformidade coa det 3.2.3 DOT, o respecto polos valores ambientais (incluíndo os 

culturais) e as posibilidades de conexión coas estradas máis importantes do termo municipal e cos 

servizos de transporte colectivo preexistentes. 

c) CATEGORÍAS DO SOLO URBANIZABLE 

De conformidade co establecido no Art. 14.2 LOUG, o PXOM diferenza unha categorías de solo 

urbanizable: 

c.1) SOLO URBANIZABLE DELIMITADO OU INMEDIATO 

Inclúense nesta categoría o solo clasificado como urbanizable, cuxos sectores foron delimitados polo 

presente PXOM para un desenvolvemento preferente, fixando os prazos de execución e as condicións 

para o seu desenvolvemento e transformación. 

Os sectores de solo urbanizable delimitado son os seguintes: SUD-R1 e SUD-T1. 

d) DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 
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De acordo cos obxectivos e criterios establecidos anteriormente, e coa xustificación contida no apartado 

4.4.5 desta Memoria, determinouse a delimitación do solo urbanizable que ocupa unha superficie, como 

se indica na Táboa nº 33, de 16 Has, o que representa o 0,09% da superficie municipal. urbanizable 

delimitado e o 67% restante ao solo urbanizable non delimitado. 

4.4.5 Clasificación de solo. Distribución de superficies 

De acordo cos datos contidos na Táboa nº 33, a superficie do termo municipal de Chantada é de 17.710 Has e 

a distribución de superficies de acordo coa clasificación de solo establecida é a seguinte: 

a) A maior superficie do termo municipal (16.980 Has), que representa o 95,87%% da superficie total 

municipal, clasifícase como solo rústico e, a práctica totalidade deste solo, inclúese na categoría de “solo rústico 

de especial protección”. 

b) O solo urbano ocupa 141 Has, o que representa o 0,80% da superficie municipal. Desta superficie, o 

87,78% inclúese na categoría de solo urbano consolidado e o 12,22%restante na categoría de solo urbano non 

consolidado. 

c) Os núcleos rurais ocupan unha superficie de 574 Has, o que representa o 3,24%da superficie 

municipal. A maioría da superficie corresponde aos núcleos rurais histórico-tradicionais. 

d) O solo urbanizable ocupa a menor superficie do termo municipal, xa que as 16 Has clasificadas 

representan únicamente o 0,09 % da superficie municipal. Toda esta superficie se inclúe na categoría de solo 

urbanizable delimitado. 

 

 

 

Táboa nº 33.- CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DE SOLO 

 

SUPERFICIE PORCENTAXE PORCENTAXE

(Ha)

(sobre cada 

clase de solo)

(sobre a sup. 

total municipal)

CONSOLIDADO

Residencial 101 71,42% 0,57%

Industrial 23 16,36% 0,13%

NON 

CONSOLIDADO

Residencial 17 12,22% 0,10%

141 100,00% 0,80%

Zona histórico-

tradicional
422 73,46% 2,38%

Zona común 152 26,54% 0,86%

574 100,00% 3,24%

16 100,00% 0,09%

De protección 

ordinaria
21 0,12% 0,12%

De especial 

protección
16.959 99,88% 95,76%

16.980 100,00% 95,87%

17.710 100,00% 100,00%

16 100,00% 0,09%

TOTAL MUNICIPAL

CLASE E CATEGORÍA DE SOLO

URBANO

TOTAL SOLO URBANO

DE NÚCLEO 

RURAL

TOTAL SOLO DE NÚCLEO RURAL

URBANIZABLE

TOTAL SOLO URBANIZABLE

RÚSTICO

TOTAL SOLO RÚSTICO

Delimitado

 

4.5 DETERMINACIÓNS ESTABLECIDAS EN CADA CLASE DE SOLO 

Nos apartados seguintes recóllese a ordenación e determinacións establecidas polo PXOM en cada unha das 

clases de solo (S Urbano, S de Núcleo Rural, S Urbanizable e S Rústico), en que se dividiu o termo municipal 

de Chantada. 

4.5.1 Solo urbano 

No termo municipal de Chantada clasificouse, como solo urbano: 

 O núcleo urbano de Chantada. 

 O ámbito do polígono industrial, clasificado como solo urbano industrial, localizado ao sur da área urbana. 

4.5.1.1 Núcleo urbano de Chantada 

4.5.1.1.1 Ordenación 

De conformidade co establecido no Art. 48.1 LOUG, o PXOM garante a través das súas determinacións as 
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condicións de habitabilidade, salubridade e funcionalidade das vivendas e usos residenciais. Neste sentido, será 

de aplicación o decreto 29/2010, de 4 de Marzo, polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de vivendas 

en Galicia, así como as condicións establecidas neste PXOM e demais disposicións e regulamentación 

vixentes. 

A ordenación establecida en solo urbano procura establecer unha razoable e equilibrada articulación de usos, 

actividades e tipoloxías edificatorias compatibles, sen romper co modelo tradicional, diferenciando o solo urbano 

en zonas homoxéneas en canto a uso e tipoloxías edificatorias nas que serán de aplicación as distintas 

ordenanzas establecidas no PXOM. 

O PXOM tamén establece as previsións necesarias para evitar barreiras arquitectónicas e urbanísticas, de 

maneira que as persoas con mobilidade reducida se lles facilite ao máximo o acceso directo aos espazos 

públicos e edificacións públicas e privadas, conforme á normativa vixente sobre accesibilidade e supresión de 

barreiras arquitectónicas. 

No núcleo urbano de Chantada, propóñense como obxectivos e criterios xerais de ordenación os seguintes: 

a) CONSERVAR E RECUPERAR O PATRIMONIO CONSTRUIDO. 

En solo urbano consolidado a ordenación establecida fomenta a conservación e recuperación do 

patrimonio construído, dos espazos urbanos relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos singulares, 

das formas tradicionais de ocupación do solo e dos trazos diferenciais ou distintivos que conforman a 

identidade local. 

En liña co disposto anteriormente, a ordenación tamén fomenta a conservación das tramas tradicionais 

existentes que aínda manteñen este carácter, e neste sentido o casco antigo de Chantada ofrece 

indubidables valores históricos, artísticos e arquitectónicos merecedores da súa conservación e 

protección. 

b) COMPLETAR AS ESTRUTURAS URBANAS.  

A nivel urbano o obxectivo principal do PXOM, baséase en completar a estrutura do núcleo urbano de 

Chantada, xa que, o proceso de crecemento discontinuo deu lugar á formación de bolsas de solo vacante 

no interior dos tecidos consolidados, os cales deben integrarse na trama xeral. 

Nos solos vacantes, a ordenación establecida equilibra os aproveitamentos lucrativos coa obtención de 

espazos destinados a dotacións públicas. 

c) EQUILIBRAR AS DENSIDADES URBANAS. 

Na área urbana de Chantada, obsérvanse desequilibrios de densidade entre a zona central, con 

tipoloxías de edificación en quinteiro pechado e en altura que acadan as sete plantas e os bordes 

urbanos con densidades máis baixas. 

Por iso a ordenación establecida trata de buscar o equilibrio entre as densidades de edificación existentes 

e as novas, coa finalidade de establecer a densidade urbana adecuada, e que á súa vez se axuste aos 

crecementos demográficos e habitacionais previstos. 

d) CUBRIR OS DÉFICITS DE DOTACIÓNS PÚBLICAS. 

O crecemento das áreas urbanas, non levou aparellado, en xeral, un proceso de creación de novos 

espazos destinados a dotacións públicas, dando lugar ao incremento paulatino de déficits dotacionais. 

Por iso o PXOM prevé en tódalas zonas de novo desenvolvemento a reserva de espazos destinados a 

zona verde, equipamento e aparcadoiros, en proporción ás esixencias legais. 

e) POTENCIAR OS BORDES URBANOS EN CONTACTO CO RÍO ASMA, PARA O SEU DESTINO AO 

OCIO E RECREO DA POBOACIÓN. 

Paralelamente ao obxectivo anterior, proponse potenciar as marxes do río Asma para o seu destino a 

espazos libres e equipamento. 

f) CONSOLIDAR AS MARXES DAS PRINCIPAIS ESTRADAS DE ACCESO ÁL ÁREA URBANA 

COMO ESPAZOS LIGADOS A USOS TERCIARIOS E PEQUENA INDUSTRIA. 

g) FOMENTAR O TRANSPORTE SOSTIBLE 

De acordo coa Det 3.1.5 b) DOT, exponse o fomento do transporte sustentable (colectivo, en bicicleta, a 

pié, etc) en función das necesidades e características de cada un deles en concreto, tendo en conta as 

necesidades de desprazamentos existentes e os derivadas das previsións do PXOM. Neste sentido, a 

localización de centros xeradores de desprazamentos como o polígono industrial desenvolvementos 

residenciais, equipamentos, etc, deberán considerar a súa articulación con dicha formulas de transporte 

sustentable (Det 3.1.5.c) DOT). 

4.5.1.1.2 Determinacións 

4.5.1.1.2.1 Determinacións de carácter xeral 

De acordo co establecido no Art. 53 LOUG, o PXOM establece en solo urbano, as seguintes determinacións de 

carácter xeral: 

a) DIVISIÓN DO SOLO URBANO EN DISTRITOS 

A división do solo urbano en distritos (Art. 53.1.c) LOUG), realizouse conforme aos criterios establecidos 

no Art. 49 LOUG. A delimitación gráfase nos correspondentes planos de ordenación e no apartado 6.3 

recóllese a relación de distritos establecida, así como as superficies de solo urbano non consolidado 

comprendidas en cada distrito. 

De conformidade co establecido no Art. 49 LOUG, no apartado 6.3 da presente Memoria xustifícase que 

no conxunto do solo urbano non consolidado de cada distrito, se cumpren os estándares de reserva 

mínima para dotacións urbanísticas locais e de limitación de intensidade previstas na LOUG. 

b) DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO, con fixación 

do correspondente aproveitamento tipo (Art. 53.1.h) LOUG) 

A relación das áreas de reparto, comprendidas en cada distrito, recóllese na Táboa nº 39 da presente 

Memoria. 

c) CARÁCTER PÚBLICO OU PRIVADO DAS DOTACIÓNS (Art. 53.1.i) LOUG). 

Esta esixencia recóllese nas táboas correspondentes ás dotacións de espazos libres e zonas verdes e 

equipamento. 
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d) PRAZOS PARA A APROBACIÓN DO PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO (Art. 53.1.j) 

LOUG).  

Os prazos para a aprobación do planeamento de desenvolvemento, recóllense nas fichas 

correspondentes das áreas de reparto en solo urbano non consolidado. e das áreas de reparto en solo 

urbanizable. 

e) CONDICIÓNS DE ADAPTACIÓN AO AMBIENTE 

Estas determinacións, conforme ao establecido no Art. 104 LOUG, están recollidas no Documento de 

Normativa do presente PXOM. 

4.5.1.1.2.2 Determinacións particulares en solo urbano consolidado 

En aplicación do contido do Art. 54 LOUG, e de conformidade cos obxectivos, criterios e solucións de 

ordenación descritos anteriormente, o PXOM establece en solo urbano consolidado as seguintes 

determinacións particulares: 

a) DELIMITACIÓN DO PERÍMETRO DE SOLO URBANO. A delimitación do solo urbano gráfase nos 

correspondentes planos de ordenación. 

b) CALIFICACIÓN DOS TERREOS 

De acordo coas características morfolóxicas, tipolóxicas e funcionais dos tecidos que conforman o solo 

urbano, o ámbito da área urbana dividiuse en zonas de características homoxéneas, nas que serán de 

aplicación as correspondentes ordenanzas reguladoras do solo e a edificación. 

Atendendo aos usos globais, na área urbana de Chantada diferéncianse: o uso residencial que é o uso 

predominante e o uso terciario que se localiza en enclaves puntuais e xunto cos usos terciarios ocupan as 

marxes da avenida de Portugal ou da avenida de Lugo. 

De acordo co estudo detallado realizado no 2.11 da presente Memoria, no que se consideraron, as 

características das tramas urbanas, os usos característicos e as tipoloxías edificatorias, a área urbana de 

Chantada dividiuse nas seguintes zonas: 

o CA Casco antigo de Chantada. 

o RP Edificación residencial plurifamiliar entre medianeiras. 

o RU Edificación residencial unifamiliar. 

o BT Barrios tradicionais de Marín, Santa Mariña e A Ponte. 

o UR urbanizacións residenciais: Poboado de Fenosa e vivendas de protección de Redondelle. 

o TER Edificación de uso terciario. 

o ZV Espazos libres e zonas verdes  

o EQ Equipamentos. 

o PC Edificios e elementos catalogados 

o IS Infraestruturas de servizos 

No Documento de “Normativa Urbanística” do presente PXOM, recóllese o contido das ordenanzas 

reguladoras. 

o DELIMITACIÓN DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES. Nos planos de ordenación gráfanse 

os espazos libres e zonas verdes destinados a parques e xardíns públicos, zonas deportivas de 

recreo ou expansión. Destes espazos diferenciaronse os existentes e os novos previstos polo PXOM 

e califícanse, de acordo co seu tamaño e nivel de servizo, en sistemas xerais e dotacións locais de 

espazos libres e zonas verdes. 

o ESPAZOS RESERVADOS PARA DOTACIÓNS, EQUIPAMENTOS E DEMÁIS SERVIZOS DE 

INTERESE SOCIAL. Nos planos de ordenación gráfanse os espazos destinados a dotacións, 

equipamentos e demáis servizos de interese social. Destas dotacións diferenciáronse os 

equipamentos existentes e os novos previstos polo PXOM e calificarónse, de acordo coa súa función, 

tamaño e nivel de servizo, en sistemas xerais e dotacións locais de equipamento. 

o REGULACIÓN DETALLADA. dos usos, volume e condicións hixiénico sanitarias dos terreos e 

construcións, así como das características estéticas da edificación e do seu entorno. Tódolos 

aspectos citados regulánse no documento de Normativa Urbanística do PXOM, en concreto, nas 

Normas de Uso e en nas Normas de Edificación da citada Normativa. 

o APARCADOIROS DE TITULARIDADE PÚBLICA. A previsión de aparcadoiros, en función dos usos 

asignados polo PXOM e das esixencias legais, está contida no documento da Normativa Urbanística 

e máis en concreto nas Normas de Uso. As prazas de aparcadoiro público, nas zonas de solo urbano 

non consolidado con ordenación detallada, gráfanse nos planos de ordenación. 

o REDES DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SANEAMENTO, ENERXÍA ELÉCTRICA e de aqueles 

outros servizos que, no seu caso, prevexa o PXOM. As infraestruturas citadas gráfanse nos 

correspondentes planos de infraestruturas de servizos. 

4.5.1.1.2.3 Determinacións particulares en solo urbano non consolidado 

En solo urbano non consolidado a ordenación detállase no PXOM ou, no seu defecto, remítese ao 

desenvolvemento do correspondente plan especial de reforma interior (PERI) 

a) ORDENACIÓN DETALLADA 

Cando o PXOM contén a ordenación detallada inclúese, ademais das determinacións establecidas no 

apartado 4.5.1.1.2.2 anterior, as seguintes: 

o A delimitación dos polígonos para a execución do PXOM. 

o A determinación do sistema de actuación de cada polígono. 

A delimitación de polígonos gráfase nos correspondentes planos de ordenación, e nestes ámbitos serán 

de aplicación as condicións de edificación e uso establecidas nas correspondentes fichas do solo urbano 

non consolidado. Nestas fichas tamén se asigna o sistema de actuación. 

b) ORDENACIÓN REMITIDA A UN PERI 

Cando o PXOM remite o desenvolvemento da ordenación a un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), 
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tamén establece as seguintes determinacións: 

o Delimitación do ámbito do Plan Especial de Reforma Interior. Contida nos correspondentes planos 

de ordenación. 

o Determinación de usos globais, tipoloxías edificatorias, altura máxima e superficie total edificable. 

Estes parámetros recóllense nas fichas correspondentes do solo urbano non consolidado.  

o Reservas mínimas de solo para dotacións urbanísticas. A contía das reservas mínimas defínese na 

ficha correspondente do solo urbano non consolidado 

o Sistemas xerais. No caso de que o PXOM prevexa sistemas xerais, estes recolleranse na ficha 

correspondente. 

o Vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública No caso de PERI de uso residencial, o 

PXOM tamén prevé no seu caso as reservas de solo necesarias para atender as demandas de 

vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública. 

A delimitación do ámbito dos PERIs gráfase nos correspondentes planos de ordenación. En ditos ámbitos 

serán de aplicación as condicións establecidas nas fichas correspondentes do solo urbano non 

consolidado. 

4.5.1.2 Polígono industrial de Chantada 

Ao sur da área urbana de Chantada o PXOM, delimita de xeito illado, o polígono industrial de Chantada como 

solo urbano. O PXOM respecta esta actuación ao atoparse xa en funcionamento. 

4.5.2 Solo de núcleo rural 

A maioría dos núcleos rurais existentes no termo municipal de Chantada manteñen a vinculación da súa 

actividade produtiva co sector primario. Ademais nalgúns destes núcleos as vivendas tradicionais mestúranse 

con edificacións recentes, debido ao proceso edificatorio das últimas décadas. Estes núcleos rurais aínda 

manteñen o trazado irregular, a estreiteza e diferenza de anchuras nas súas rúas, inadecuadas para o tráfico de 

vehículos que foi aumentando progresivamente. 

4.5.2.1 Ordenación 

Partindo das consideracións anteriores, o PXOM formula como obxectivos de ordenación para os núcleos rurais 

os seguintes: 

a) FOMENTAR A RECUPERACIÓN E CONSERVACIÓN DAS TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS 

TRADICIONAIS.  

A ordenación establecida permite: 

Todas aquelas obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sempre e cando non 

supoñan variación das características esenciais do edificio, nin alteración do lugar, do volume e da 

tipoloxía tradicional. 

As obras de rehabilitación e ampliación que non alteren a tipoloxía tradicional das edificacións. 

A construción de novas edificacións. 

As obras de conservación, restauración, rehabilitación e reconstrución das edificacións tradicionais ou de 

especial valor arquitectónico existentes no núcleo rural, sempre que non supoña variación das 

características esenciais do edificio, nin alteración do lugar, do seu volume nin da tipoloxía orixinaria. 

A ordenación establecida prohibe, con carácter xeral, o derribo ou demolición das construcións existentes 

(Art. 26º LOUG). 

b) COMPLÉTASE A ORDENACIÓN DOS NÚCLEOS RURAIS MEDIANTE A CONSOLIDACIÓN DA 

TRAMA RURAL EXISTENTE.  

A ordenación permite a construción de novas edificacións que deberán armonizar coas existentes no 

núcleo. 

c) RESPÉCTANSE OS USOS TRADICIONAIS. 

A estes efectos a ordenación establecida permite, ademais do uso de vivenda, aqueles outros usos 

comerciais, produtivos e turísticos ligados á vida rural, sempre que non se altere a estrutura morfolóxica 

do asentamento e o novo uso contribúa a revitalizar a vida rural o asentamento e a mellora do nivel de 

vida dos seu moradores e que, en todo caso, resulten compatibles co uso residencial. 

d) RESPÉCTANSE OS ESPAZOS DESTINADOS A DOTACIÓNS PÚBLICAS. 

O PXOM respecta tódolos espazos, instalacións e edificacións destinados a dotacións públicas existentes 

nos núcleos rurais e permite a implantación de novas dotacións públicas que cumprirán as condicións 

establecidas neste PXOM. 

e) DENSIDADE MÁXIMA DE VIVENDAS. 

Nos núcleos rurais as densidades actuais oscilan entre as 3 viv/ha e as 10 viv/ha. O PXOM fomenta a 

consolidación dos núcleos rurais admitindo, en función dos niveis de consolidación actuais, densidades 

máximas comprendidas entre as 6 viv/ha e as 20 viv/ha. 

En aplicación do disposto no Art. 72º.h) LOUG, nos ámbitos das actuacións de carácter integral previstas 

no solo dos núcleos rurais, o PXOM limita a densidade máxima a 25 viv/ha e ademais as tipoloxías 

edificatorias deberán armonizar coas existentes no núcleo. 

4.5.2.2 Determinacións 

De conformidade co establecido no Art. 56 LOUG, o presente PXOM establece nos núcleos rurais as seguintes 

determinacións: 

a) DELIMITACIÓN DOS SEUS PERÍMETROS 

Nos planos de ordenación gráfase a delimitación dos núcleos rurais, diferenciándose tamén nos núcleos 

rurais complexos, a zona histórico-tradicional da zona común. 

b) ESPAZO RESERVADO PARA DOTACIÓNS PÚBLICAS. 

Nos planos de ordenación dos núcleos rurais gráfanse os espazos libres e zonas verdes e os 

equipamentos existentes e, no seu caso, os espazos reservados para dotacións públicas. 
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c) TRAZADO DA REDE VIARIA PÚBLICA E SINALIZACIÓN DE ALIÑACIÓNS. 

Nos planos de ordenación dos núcleos rurais a escala 1:2.000, gráfase a rede viaria pública, así como a 

sinalización de aliñacións, o que permite garantir a protección e conservación das edificacións e dos 

elementos tradicionais existentes nos núcleos rurais. 

Tamén de acordo co establecido na Det 3.1.10 DOT, co fin de evitar crecementos liñais, se deseñan a 

escala 1:2.000 os viarios internos dos núcleos rurais nos que será posible consolidar as novas 

edificacións. 

d) REGULACIÓN DETALLADA DOS USOS, VOLUME E CONDICIÓNS HIXIENICO-SANITARIAS DOS 

TERREOS E CONSTRUCIÓNS, ASÍ COMO DAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DA EDIFICACIÓN E DO 

SEU ENTORNO. 

Estas determinacións recóllense no documento de “Normativa Urbanística” do PXOM e máis en concreto, 

nas Normas Particulares do Solo dos Núcleos Rurais. A normativa urbanística tamén recolle todas 

aquelas condicións que resultan convenientes para a conservación e recuperación da morfoloxía do 

núcleo e a salvagarda dos canles, da rede de camiños rurais, da estrutura parceira histórica e dos usos 

tradicionais. 

Tamén se tivo en conta a ordenación dos núcleos rurais, os criterios da Det 3.1.8 DOT que especifica 

que: deberán terse en conta na regulación dos núcleos rurais: o tamaño medio de parcela edificable, 

criterios de compactación, tipoloxía construtiva, funcionalidade e dinámica dos núcleos ou a disposición 

das edificacións e as actividades económicas, en particular as agrarias, coa finalidade de garantir a 

compatibilidade entre a calidade do hábitat e a viabilidade demográfica dos asentamentos rurais. 

e) FIXACIÓN DOS INDICADORES QUE DEN LUGAR Á NECESIDADE DE REDACTAR UN PLAN 

ESPECIAL DE ORDENACIÓN DUN NÚCLEO RURAL. 

Os citados indicadores están contidos na “Normativa Urbanística” do PXOM e máis en concreto, nas 

Normas Particulares do Solo dos Núcleos Rurais. 

4.5.3 Solo rústico 

4.5.3.1 Ordenación 

De acordo co contido do “Estudo do Medio Rural”, a ordenación establecida en solo rústico partiu da súa 

división en zonas, diferenciándose, por unha parte, cada unha das zonas de interese existentes polos valores 

agrarios, gandeiros, forestais, ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos, culturais e, por outra as zonas 

suxeitas a limitacións ou servidumes para a protección do dominio público. Estas zonas englobáronse nas 

categorías de SOLO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  

Tamén se diferenciaron aquelas zonas que, carecendo de valores merecedores de protección ou libres de 

limitacións ou servidumes para a protección do dominio público, son consideradas polo PXOM inadecuadas 

para o seu desenvolvemento urbanístico. Estas zonas englóbanse na categoria de SOLO RÚSTICO DE 

PROTECCIÓN ORDINARIA. 

A división do solo rústico en tipos de proteccións específicas ten como finalidade a preservación dos valores 

existentes nestas áreas, defendéndoas da súa transformación urbanística e da súa invasión por aqueles usos e 

actividades que puideran degradar os seus valores, así como o recoñecemento do interese agrícola, gandeiro, 

forestal, ambiental, científico, natural, paisaxístico, cultural, o pola súa suxeición a limitacións o servidumes para 

a protección do dominio público.  

Por outra parte, en aplicación da Det 3.3.15 DOT, o PXOM ademais de definir as diferentes tipoloxías de solo 

rústico de todo o termo municipal, atendendo aos criterios establecidos na LOUG, considerou tamén as 

delimitacións e determinacións que foron emitidas polas administracións sectoriais con competencia nos usos 

inherentes á natureza deste solo rústico, establecéndose un réxime de usos no que se salvagarde a 

funcionalidade de cada unha das categorías e o seu uso sostible. 

Polo tanto compatibilizando as esixencias da LOUG e das DOT, os tipos de solo rústico de especial protección 

(SREP) establecidos en Chantada, son os seguintes: 

 SREP Agropecuaria 

 SREP Forestal 

 SREP de Espacios Naturais 

 SREP de Augas 

 SREP de Infraestruturas 

 SREP Paisaxística 

 SREP de Patrimonio Cultural 

4.5.3.2 Determinacións 

En aplicación do establecido no Art. 59 LOUG, o PXOM contén en solo rústico as seguintes determinacións: 

a) DELIMITACIÓN DAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE SOLO RÚSTICO 

Como se expuxo no apartado anterior o presente PXOM divide o solo rústico nas categorías de solo 

rústico de protección ordinaria e solo rústico de especial protección e dentro deste último establece os 

diferentes tipos de solo rústico de especial protección, citados anteriormente.  

As delimitacións de cada categoría e tipo de solo rústico gráfanse nos planos de ordenación. 

b) DETERMINACIÓN DAS CONDICIÓNS ESTÉTICAS E CARACTERISTICAS DE DESEÑO DAS 

CONSTRUCIÓNS. 

Estas condicións establécense nas “Normas Particulares do Solo Rústico”, contidas no documento de 

normativa urbanística do PXOM. 

c) NORMAS E MEDIDAS DE PROTECCIÓN DO SOLO RÚSTICO 

Establécense nas “Normas Particulares do Solo Rústico”, contidas no documento de normativa 

urbanística do PXOM. 

d) OUTRAS DETERMINACIÓNS 

O PXOM tamén recolle en solo rústico as dotacións de equipamento (campos de fútbol, pistas 
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polideportivas.......), así como espazos libres (áreas recreativas) existentes, así como os espazos libres 

previstos polo PXOM en solo rústico que, no seu caso, se adscribiran ás actuacións urbanísticas 

previstas en solo urbanizable. 
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4.5.4 Solo urbanizable 

Ademais da ordenación e determinacións establecidas en solo urbano, en solo de núcleo rural e en solo rústico, 

o PXOM tamén establece as reservas de solo necesarias para cubrir as demandas previsibles de solo 

residencial e para o desenvolvemento das actividades produtivas. 

4.5.4.1 Ordenación 

Os obxectivos que o PXOM formula, en relación coas reservas de solo e a súa localización, son os seguintes: 

a) VINCULAR OS DESENVOLVEMENTOS RESIDENCIAIS PREVISTOS Á ÁREA URBANA, 

DIMENSIONANDOOS CONFORME ÁS PREVISIÓNS DE CRECEMENTO RESIDENCIAL 

A partir das previsións de crecemento residencial ao ano horizonte do PXOM e da avaliación cuantitativa 

do solo para cubrir ditas necesidades, analizáronse as reservas de solo residencial establecidas no Plan 

Xeral vixente, que aínda no se desenvolveron. Estas reservas localízanse fundamentalmente en solo 

urbano e son espazos intersticiais baleiros localizados no interior do perímetro urbano, conformados polo 

desenvolvemento discontinuo, e bolsas de solo urbanizable, de maior tamaño que os anteriores 

localizadas nos bordos do solo urbano. 

b) VINCULAR AS RESERVAS DE SOLO DESTINADAS A ACTIVIDADES PRODUTIVAS ÁS ÁREAS 

NAS QUE ACTUALMENTE SE DESENVOLVAN ESTAS ACTIVIDADES 

En Chantada o desenvolvemento das actividades económicas céntrase na área urbana: comercio e 

servizos, industrias localizadas no bordo das principais estradas de acceso, e no polígono industrial 

situado ao sur. 

Na actualidade existen importantes déficits de solo empresarial, pola falta de solo urbanizado destinado a 

actividades produtivas, resultando imprescindible a reserva de solo empresarial ao ano horizonte do 

PXOM para: 

o Cubrir a demanda previsible de solo industrial e terciario nos próximos anos. 

o Realoxar actividades industriais localizadas actualmente en lugares inadecuados como: o centro 

urbano ou os accesos ao mesmo. 

De acordo co exposto, o PXOM establece as reservas de solo empresarial, localizándoas en ámbitos 

colindantes coas actuais áreas empresariais, como o polígono industrial de Chantada, e marxe da vía de 

alta capacidade VGR-2.1. 

De acordo coas previsións de crecemento de vivenda e dos sectores produtivos, o PXOM establece as 

reservas de solo urbanizable necesarias destinadas a usos: residencial e industrial, para absorber a 

demanda prevista no ano horizonte do PXOM. 

 

4.5.4.2 Determinacións 

4.5.4.2.1 Solo urbanizable delimitado 

En aplicación do contido do Art. 57 LOUG, o presente PXOM establece as seguintes determinacións en solo 

urbanizable delimitado: 

a) DELIMITACIÓN DE SECTORES 

O PXOM divide o solo urbanizable delimitado en sectores, utilizando preferentemente como límites os 

sistemas xerais e os elementos naturais determinantes, para garantir unha adecuada inserción do sector 

dentro da estrutura urbanística establecida no PXOM. 

A Táboa nº 34 contén a relación de sectores de solo urbanizable delimitado establecidos no presente 

PXOM. A súa delimitación gráfase nos correspondentes planos de ordenación. 

b) DESENVOLVEMENTO DOS SISTEMAS DA ESTRUTURA XERAL 

A determinación dos sistemas xerais incluídos ou adscritos á xestión de cada sector, está contida no 

documento de “Estratexia de Actuación” do presente PXOM. 

c) TRAZADO DAS REDES FUNDAMENTAIS DE SERVIZOS  

O trazado das redes de abastecemento de auga, rede de sumidoiros, enerxía eléctrica e demais servizos 

previstos gráfanse nos planos de servizos urbanísticos. 

d) DETERMINACIÓN DAS CONEXIÓNS COS SISTEMAS XERAIS EXISTENTES E EXTERIORES AO 

SECTOR 

O PXOM establece as conexións cos sistemas xerais existentes e exteriores ao correspondente sector, 

indicando, no seu caso, as obras necesarias para a ampliación ou reforzo de ditos sistemas, en función 

das necesidades xeradas pola actuación. 

O PXOM tamén establece, de acordo co contido do Art. 57.1.d) LOUG, as características, dimensións e 

capacidade mínima das infraestruturas e servizos necesarios para o desenvolvemento do sector, 

determinando tamén con precisión os terreos necesarios para a conexión co sistema xeral viario e de 

infraestruturas de servizos urbanos existentes, que deberán incluírse ou adscribirse ao desenvolvemento 

do sector. 

A anchura dos viais principais proxectados, non poderá ser inferior a 16 metros. (Art. 48.2 LOUG). 

e) ASIGNACIÓN DE USOS GLOBAIS E FIXACIÓN DA EDIFICABILIDADE E DAS TIPOLOXÍAS 

EDIFICATORIAS EN CADA SECTOR. 

Nos sectores de solo urbanizable delimitado, o PXOM asigna, de acordo co establecido no Art. 57.1 e) 

LOUG, os usos globais, as tipoloxías edificatorias e os niveis de intensidade de edificación, que se 

recollen nas fichas correspondentes das áreas de reparto en solo urbanizable. 
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f) USOS CARACTERÍSTICOS 

f.1) SOLO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

O dimensionado das reservas de solo urbanizable residencial realizouse tendo en conta, a capacidade 

residencial en solo urbano e as previsións de crecemento de vivenda ao ano horizonte do PXOM. 

A reservas de solo urbanizable residencial, localizáronse en terreos colindantes coa área urbana, coa 

finalidade de fomentar o desenvolvemento harmónico e continuo da área urbana e optimizar os custos en 

infraestruturas viarias e servizos urbanísticos. 

Para garantir unhas dimensións mínimas das dotacións públicas establecidas legalmente, a superficie 

mínima dos sectores de solo urbanizable residencial fixouse, de conformidade co establecido no Art. 49.2 

da LOUG, en 20.000 m². Non obstante en solos urbanizables inmediatos ao solo urbano, de conformidade 

co establecido no Art. 49.2 LOUG, delimítanse, no seu caso, sectores de superficie inferior a 20.000 m², 

sempre que se garanta en base á dimensión adoptada e ao aproveitamento asinado, a viabilidade técnica 

e económica do cumprimento dos estándares urbanísticos. 

f.2) SOLO URBANIZABLE TERCIARIO 

Na actualidade a oferta de solo terciario atópase practicamente esgotada. Por iso o PXOM prevé a 

reserva de solo para actividades terciarias na marxe esquerda do corredor CGR-2.1 en dirección a Lalín. 

Táboa nº 34.- ZONAS DE SOLO URBANIZABLE 

ÁMBITO SUPERFICIE (m²) USO CARACTERÍSTICO EDIFICABILIDADE 

SUD-T1 87.641 Residencial 0,6 

SUD-R1 70.172 Residencial 0,6 

 

4.6 XESTIÓN E EXECUCIÓN DO PXOM 

A ordenación establecida prevé completar a estrutura urbana, sobre todo no relativo a dotacións públicas de 

espazos libres e zonas verdes, xa que respeto ao viario proponse optimizar a funcionalidade do viario existente 

mediante a adopción doutras medidas alternativas. Para a consecución de dito obxectivo defÍnense os 

mecanismos de xestión máis adecuados para garantir a execución dos sistemas xerais, nos prazos previstos. 

Polo tanto, en relación coa xestión e execución do PXOM, adóptanse os seguintes criterios: 

 INCLUSIÓN OU ADSCRIPCIÓN DOS SISTEMAS XERAIS (non asignados ás administracións públicas), e 

das dotacións públicas locais, ás actuacións de carácter urbanístico privadas, para permitir a obtención do 

solo por cesión gratuita e, no seu caso, a execución do correspondente sistema xeral. 

 EQUILIBRAR O APROVEITAMENTO DAS ÁREAS DE REPARTO. Para garantir a equidistribución de 

cargas e beneficios derivados do planeamento e o equilibrio dos aproveitamentos das áreas de reparto. 

 GARANTIR A EXECUCIÓN DOS SISTEMAS XERAIS (non asignados ás administracións públicas), nos 

prazos previstos, mediante actuacións concertadas con particulares que garantan a execución nos prazos 

establecidos no correspondente convenio. 

4.7 ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO 

a) ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN 

A estratexia de actuación, de acordo co establecido no Art. 60 LOUG, ten por finalidade establecer as 

previsións para o desenvolvemento coherente do PXOM. 

De acordo cos obxectivos de xestión contidos no apartado 4.6 anterior, a estratexia de actuación 

establece a orde de prioridades en que deben executarse os sistemas xerais previstos no PXOM. Polo 

tanto o obxectivo fundamental, no que respecta á estratexia de actuación, consiste en GARANTIR O 

CUMPRIMIENTO DA EXECUCIÓN DOS SISTEMAS XERAIS, NA ORDE E NOS PRAZOS 

ESTABLECIDOS NO PXOM. 

Por outra parte os sistemas xerais establecidos no PXOM son de dous tipos: uns cobren os déficits 

actuais, e outros deberán cubrir os déficits derivados do incremento da poboación prevista ao ano 

horizonte do PXOM. 

Compatibilizando os obxectivos e os tipos de sistemas citados, a estratexia de actuación establecida da 

prioridade á execución dos sistemas xerais que presentan déficits actualmente, e simultánea ou despraza 

no tempo a execución dos restantes sistemas xerais de nova creación, os cales se irán executando ao 

ritmo de desenvolvemento das actuacións urbanísticas ás que se vinculan. 

b) ESTUDO ECONÓMICO 

Mediante o Estudo Económico o PXOM xustifica a viabilidade económica da ordenación proposta, 

adoptando os seguintes criterios: 

b.1) AVALIACIÓN DO CUSTO DOS SISTEMAS XERAIS. 

b.2) ASIGNACIÓN DA FINANCIACIÓN E EXECUCIÓN DOS SISTEMAS XERAIS, diferenciando os 

sistemas que deben executarse mediante actuacións públicas programadas ou privadas 

concertadas, das demáis actuacións previstas no PXOM, coa finalidade de coñecer os sistemas nos 

que está garantida a súa execución. 

5 OBXECTIVOS E CRITERIOS AMBIENTAIS 

A continuación relaciónanse obxectivos e criterios ambientais que o Plan considera sobre cada unha das 

variables de sustentabilidade que determina o DR. 

a) PAISAXE 

o Preservar, protexer e poñer en valor a calidade da paisaxe.  

o Favorecer a integración paisaxística das actuacións.  

b) PATRIMONIO NATURAL 

o Favorecer a integridade funcional dos sistemas naturais.  

o Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais.  

o Favorecer a conectividade ecolóxica.  
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c) PATRIMONIO CULTURAL 

o Protexer, conservar e poñer en valor os elementos patrimoniais.  

o Integrar as actuacións cos elementos patrimoniais.  

d) OCUPACIÓN DO TERRITORIO 

o Minimizar o consumo do solo e racionalizar o seu uso. 

o Promover unha clasificación do solo en función da súa propia capacidade produtiva e 

potencialidade. 

o Evitar ou reducir os riscos naturais e tecnolóxicos.  

e) SOCIEDADE 

o Favorecer o equilibrio entre a poboación e os equipamentos e servizos.  

o Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade do medio urbano e rural con respecto as áreas 

residenciais existentes. 

o Favorecer a cohesión social e garantir a non exclusión.  

o Garantir a participación cidadá e a colaboración entre administracións.  

f) ECONOMÍA 

o Favorecer o desenvolvemento económico. 

o Optimizar a eficiencia das actividades económicas.  

g) MOBILIDADE 

o Reducir as necesidades de mobilidade.  

o Facilitar unha conectividade eficiente.  

o ENERXÍA 

o Promover o aforro no consumo enerxético.  

o Fomentar o uso de recursos enerxéticos renovables.  

h) ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 

o Contribuír á redución das emisións contaminantes.  

o Reducir os efectos negativos da contaminación atmosférica sobre a poboación. 

o Favorecer a redución das emisións dos GEI.  

i) CICLO HÍDRICO: 

o Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e procesos. 

o Garantir o tratamento axeitado das augas residuais.  

o Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento en función das demandas estimadas.  

o Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos.  

j) CICLO DE MATERIAIS 

o Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos.  
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6 XUSTIFICACION DAS DETERMINACIÓNS ESTABLECIDAS NO PXOM 

6.1 CONGRUENCIA DA ORDENACIÓN ESTABLECIDA, COS OBXECTIVOS E FINS PRETENDIDOS POLO 

PXOM 

No presente apartado xustifícanse as esixencias contidas nos Arts. 52.2 e 52.3 LOUG. O art. 52.2 LOUG 

especifica que: "o contido dos PXOM deberá ser congruente cos fins que nestes se determinen e adaptarse ás 

características e complexidade urbanística do territorio que sexa obxecto de ordenación, garantindo a 

coordinación dos elementos fundamentais dos respectivos sistemas xerais,". A estes efectos a ordenación 

establecida no PXOM, partiu do "diagnóstico socio-económico e territorial" desenvolvido no apartado 3, no que 

se detectaron os problemas urbanísticos que afectan ao termo municipal de Chantada e mediante os 

"obxectivos e criterios de ordenación" establecidos no apartado 4, deuse resposta á problemática urbanística 

detectada. 

No proceso de definición de obxectivos, criterios e solucións de ordenación, tivéronse sempre presentes as 

características e a complexidade urbanística do territorio municipal, caracterizada polos seguintes trazos: 

 Proceso de crecemento disperso cara ao norte da área urbana que chega a "fundirse" cos núcleos rurais 

existentes, entorno a Centulle, Basán pequeño ou Santo Estevo, conformándose tecidos heteroxéneos, con 

mestura de tramas urbanas e rurais de baixa densidade de edificación, integradas por viarios de trazado 

irregular, estreitos e con cambios de anchura ao longo dos seus percorridos.  

 Asentamento de industrias e actividades terciarias nas marxes da estrada N-540, lindantes co núcleo 

urbano. 

 Carencias de solo urbanizado destinado a actividades industriais e terciarias. 

 Problemas de accesibilidade e mobilidade por déficits na rede viaria e pola existencia de limitadores (río 

Asma) que dificultan as comunicacións entre a área urbana e os núcleos rurais localizados ao sur deste río. 

 Déficits de espazos libres e zonas verdes destinados ao ocio e recreo da poboación. 

 Déficits de saneamento e depuración. 

O PXOM deu resposta a través dos obxectivos e criterios de ordenación formulados á totalidade dos problemas 

citados, establecendo as solucións e medidas máis adecuadas para acadar os fins perseguidos, tanto de 

carácter xeral, coma para cada unha das determinacións básicas relativas: á estrutura xeral e orgánica do 

territorio, á clasificación do solo, á ordenación e determinacións establecidas en cada unha das distintas clases 

de solo, á xestión e execución do PXOM e á estratexia e estudo económico. 

O PXOM tratou de garantir a coordinación dos elementos fundamentais dos respectivos sistemas xerais, 

mediante os mecanismos de xestión establecidos e a través da orde de prioridades establecida no Documento 

de "Estratexia de Actuación". Todo iso no contexto de "crise económica", no que resulta moi difícil realizar 

previsións de financiamento públicas ou privadas para acometer a execución dos sistemas xerais. 

Por outra parte o art. 52.3 LOUG establece que "O PXOM deberá garantir a coherencia interna das súas 

determinacións urbanísticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos 

beneficios e cargas derivados do PXOM entre as distintas áreas de repartición, a proporcionalidade entre o 

volume edificable e os espazos libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da comunidade 

nas plusvalías xeradas en cada área de repartición". Para estes efectos o PXOM: 

 Garante a coherencia interna das súas determinación urbanísticas. 

 Establece as solucións correspondentes para garantir a viabilidade técnica. Non obstante no momento 

actual, resulta moi difícil garantir a viabilidade económica, polo que o PXOM trata de minimizar as 

actuacións en infraestruturas a executar. 

 Garante o equilibrio de beneficios e cargas derivados do PXOM, entre as distintas áreas de repartición. 

 Tamén establece unha proporcionalidade entre o volume edificable e os espazos libres públicos de cada 

ámbito de ordenación, de conformidade cos estándares esixidos legalmente. 

 A partir dos mecanismos e técnicas establecidas legalmente, o PXOM tamén garante a participación da 

comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de repartición. 

6.2 XUSTIFICACIÓN DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A OFERTA RESIDENCIAL E A DEMANDA 

PREVISIBLE 

No presente apartado xustifícase a proporcionalidade entre a oferta residencial prevista polo PXOM e a 

demanda previsible, coa finalidade de xustificar, se é o caso, as reservas de solo urbanizable previstas no 

presente PXOM (Arts. 15 e 32 LOUG). 

6.2.1 Demanda previsible 

A demanda esta suxeita a innumerables variables e no actual contexto de crise económica no que nos 

atopamos non podemos facer un cálculo completamente fidedigno do que vai acontecer, polo tanto temos que 

guiarnos polo proceso urbanizador do concello nos últimos anos, feito que consta na presente memoria e que 

nos leva a tentar acadar unha cifra de arredor 11.000 vivendas para o ano horizonte do Plan Xeral no concello 

de Chantada. O contexto económico actual non pode incidir negativamente na redacción deste documento de 

planificación programado para 18-20 anos, mermando e limitando a evolución social e económica do concello, 

senón que debe de potenciar e favorecer o seu desenvolvemento  

De conformidade co estudo realizado no apartado anterior desta Memoria,a demanda previsible ao ano 

horizonte inicial (2031) do PXOM é de 10.479 vivendas no ano 2031, sendo 2.556 vivendas novas en 18 anos 

(2011 a 2029), o que representa 142 vivendas/ano. 

A esta demanda previsible, calculada mediante un proceso evolutivo das vivendas nos últimos anos, debemos 

de aplicarlle dous factores correctores que inciden notablemente no número de vivendas demandadas pola 

poboación do concello de Chantada: 

a) INCORPORACIÓN DA VIVENDA AO PROCESO URBANIZADOR 

A dispoñibilidade como oferta residencial dunha vivenda non é inmediata porque os solos deben de 

incorporarse ao proceso urbanizador, desenvolvéndose a correspondente figura de planeamento de 

desenvolvemento, posteriormente os proxectos de urbanización e por último acadar a licenza de 

edificación, isto para solos urbanizables e non consolidados. No caso de solos nos que se poida edificar 

mediante licenza directa o proceso supón igualmente un desfase temporal; o prazo que transcorre dende 

que se solicita a licenza de edificación, e dispoñemos efectivamente dunha vivenda para vivir, estímase 
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en 2 anos.  

En consecuencia o presente PXOM debe albergar solo para 284 vivendas mais, (o dato calcúlase 

seguindo a proxección de crecemento dous anos máis acadando ao ano 2031 a cifra total de 10.763 

vivendas) que se realizarían de forma efectiva nos 20 anos sinalados, co ritmo de crecemento de 142 

vivendas/ano indicado. 

b) VIVENDAS BALEIRAS 

O concello de Chantada, segundo datos do INE do ano 2011, contaba cun parque habitacional de 5.968 vivendas, 

das cales o 21% estaban baleiras. 

Agora ben, a incidencia da vivenda baleira no caso do concello de Chantada, ten unha incidencia claramente menor, 

o tratarse de vivendas construídas polo incipiente ánimo inversor dos axentes domésticos nos últimos anos, que 

pasaron a formalizar o aforro na compra de vivenda, así como pola emigración retornada un factor a ter en conta no 

concello no que nos atopamos.  

En tal sentido, para a determinación da oferta previsible neste mercado de vivenda baleira o Plan Xeral establece, 

que o 10% das vivendas baleiras serán parte da oferta inmobiliaria nalgún momento do período de vixencia do plan, 

para un total de 163 vivendas. 

c) DEMANDA PREVISIBLE FINAL 

Agregando tódalas correccións realizadas a demanda previsible final resultante e de 2.677 vivendas o 

que representa 134 vivendas/ano. 

Táboa nº 35.- DEMANDA PREVISIBLE FINAL 

DEMANDA  
PROXECCIÓN 

2029 (+) 2 ANOS CONSTRUCCIÓN VIVENDAS BALEIRAS 

DEMANDA 

CORREXIDA 

VIVENDAS FINAL 

Vivendas 2.556 2.840 163 2.677 

Vivendas/ano 142 142 
 

134 

 

6.2.2 Capacidade máxima de acollida residencial 

Antes de avaliar a capacidade residencial prevista, procédese ao cálculo da capacidade máxima residencial 

resultante da ordenación establecida no PXOM, conforme aos seguintes criterios: 

a) CRITERIOS XERAIS DE CÁLCULO 

No presente apartado establécense os criterios utilizados para o cálculo da capacidade máxima residencial en 

solo urbano, en solo de núcleo rural e en solo urbanizable, entendéndose por capacidade residencial a suma 

das vivendas existentes, máis as novas vivendas susceptibles de edificarse en solo urbano, en solo de núcleo 

rural e en solo urbanizable, de conformidade coas condicións urbanísticas establecidas no PXOM, en cada 

clase e categoría de solo. 

Para os cálculos tivéronse en conta os seguintes tamaños medios de vivenda: 

a.1) Na tipoloxía "residencial plurifamiliar" adóptase, para os efectos de cálculo, unha superficie 

construída media de vivenda de 100 m2. 

a.2) Na tipoloxía “residencial unifamiliar”, considerouse unha vivenda tipo constituída por baixo + planta + 

aproveitamento baixo cuberta, o que representa unha superficie construída, por vivenda, de 150 m2, 

de uso exclusivo residencial. Para isto tívose en conta que, nin todas as vivendas unifamiliares teñen 

baixo e planta, nin a totalidade da superficie construída destínase ao uso residencial, xa que 

frecuentemente a baixo cuberta destínase a rocho e a planta baixa a garaxe (con capacidade mínima 

para dous automóbiles), adega e rocho.  

Polo tanto en vivenda unifamiliar adóptase unha superficie media destinada a uso residencial de 150 m².  

b) CRITERIOS DE CÁLCULO DA CAPACIDADE MAXIMA DE NOVAS VIVENDAS, EN SOLO 

URBANO CONSOLIDADO 

Nas zonas de tipoloxía residencial plurifamiliar, en solo urbano consolidado, a capacidade de acollida 

máxima de novas vivendas obtívose pola suma de: 

b.1) A capacidade de acollida máxima de novas vivendas que presentan os soares vacantes, de acordo 

coas condicións de edificación das zonas de ordenanza en que se localizan os citados soares. 

b.2) A capacidade máxima de novas vivendas que presentan os soares edificados, na altura que falta ata 

acadar a altura máxima permitida polo PXOM. Neste último caso considérase que, da totalidade dos 

solares edificados que aínda non esgotaron a altura máxima permitida, se “substituirán” 

probablemente os edificios nos que a actuación resulte potencialmente rendible; é dicir cando a 

altura construída actualmente sexa igual ou inferior á metade da altura máxima permitida. Nestes 

supostos as novas vivendas, que consolidarán a altura máxima permitida, incluíronse no computo da 

oferta previsible de novas vivendas. Pola contra nos edificios cuxa altura construída sexa superior á 

metade da altura máxima permitida, considérase pouco probable a súa substitución no ano horizonte 

do PXOM e, polo tanto, exclúense do computo de novas vivendas ao ano horizonte. Nesta tipoloxía 

non computan, como uso residencial, as plantas baixas dos edificios por destinarse a usos non 

residenciais como: comercial, oficinas, hostaleiro, garaxe-aparcadoiro, etc. 
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Nas zonas de tipoloxía residencial unifamiliar, a capacidade de acollida máxima de novas vivendas 

obtense polo número de parcelas baleiras susceptibles de acoller novas vivendas unifamiliares, coas 

condicións establecidas nas correspondentes zonas de ordenanza.  

c) CRITERIOS DE CÁLCULO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE VIVENDAS NOVAS, EN SOLO 

URBANO NON CONSOLIDADO 

En solo urbano non consolidado, a capacidade máxima de vivendas novas obtívose en función da 

edificabilidade máxima de uso residencial permitida, e demais condicións establecidas polo PXOM á 

correspondente área de reparto. 

d) CRITERIOS DE CÁLCULO DA CAPACIDADE MAXIMA DE VIVENDAS NOVAS EN SOLO DE 

NÚCLEO RURAL 

Nos núcleos rurais a capacidade de acollida de novas vivendas obtívose: 

d.1) NAS ZONAS HISTÓRICO-TRADICIONAIS. A capacidade de acollida máxima de novas vivendas 

obtense polo número de parcelas baleiras susceptibles de acoller novas vivendas unifamiliares, coas 

condicións establecidas na correspondente zona de ordenanza. 

d.2) NAS ZONAS COMÚNS: A capacidade de acollida máxima de novas vivendas obtense polo número 

de parcelas baleiras susceptibles de acoller novas vivendas unifamiliares, coas condicións 

establecidas na correspondente zonas de ordenanza. 

e) CRITERIOS DE CÁLCULO DA CAPACIDADE MAXIMA DE VIVENDAS NOVAS EN SOLO 

URBANIZABLE 

En solo urbanizable a capacidade máxima de vivendas novas obtense en función da edificabilidade 

máxima de uso residencial permitida, e demais condicións establecidas polo PXOM á correspondente 

área de reparto. 

f) DETERMINACIÓN DA CAPACIDADE MÁXIMA DE ACOLLIDA RESIDENCIAL  

De acordo cos criterios citados nos apartados anteriores, procedeuse ao cálculo da capacidade 

residencial prevista en solo urbano, en solo de núcleo rural e en solo urbanizable. Os datos 

correspondentes están contidos na Táboa nº 36 desta Memoria. Dos datos contidos en ditos cadros 

obsérvase que a ordenación establecida no termo municipal de Chantada conta cunha capacidade 

residencial máxima de 11.915 vivendas, das cales o 66,50% son vivendas existentes, e o 33,50% 

restante serían vivendas novas. 

 

 

 

 

 

 

 

Táboa nº 36. CAPACIDADE MÁXIMA DE ACOLLIDA RESIDENCIAL 

VIVENDAS 

2.480

1.740

740

1.194

318

7.923

11.915

DE SOLO RESIDENCIAL (m2)

CLASE E CATEGORÍA SUP. EDIFICABLE

TOTAL SUELO URBANO 296.378,77

78.878,77

217.500,00

990.375,00

TOTAL 1.505.714,02

TOTAL SUELO DE NÚCLEO RURAL 179.100,00

TOTAL SUELO URBANIZABLE 39.860,25

S Urbano Consolidado

S Urbano Non consolidado

VIVENDAS EXISTENTES

 

 

6.2.3 Oferta real 

O equilibrio do mercado do solo depende de dous factores analizados nas páxinas anteriores desta memoria: 

A oferta e a demanda.  

Nos apartados anteriores, sobre a determinación da capacidade máxima de acollida residencial, estímase que a 

capacidade será de 11.915 vivendas.  

Estes datos poden suxerir que a cantidade de solo vacante clasificado e suficiente para atender a demanda de 

vivenda.  

Agora ben, ¿Pode considerarse a totalidade da capacidade de acollida como oferta real de solo? 

Para atender á dita demanda o que se necesita é oferta real de solo, aqueles terreos nos que en primeiro lugar 

os seus propietarios estean dispostos a integrar dentro do mercado inmobiliario por ter necesidade de edificar 

ou por outros condicionantes. 

A utilización que un propietario pode facer do seu solo establécese, con carácter vinculante, nos plans xerais e 

non en base ao que o seu propietario puidera desexar o en función da necesidade que demande nese momento 

o mercado. 

No tocante á oferta, o mercado de solo debe de dispor da oferta de vivendas suficiente para absorber a 

demanda previsible, tendo en conta todos aqueles factores presentes no eido particular no que nos atopemos. 

O Concello de Chantada, cabeceira comarcal, elemento estruturante do territorio tal e como recolle o 

documento das DOT, ten que dispor dunha “oferta de solo inmediata” e dunha “oferta de solo diferida” no 

tempo. 

E desta maneira, como se xustifica a necesidade de que en ningún momento da vixencia deste PXOM, se pode 

equiparar a oferta máxima á demanda, xa que nese caso, fréase o mercado inmobiliario, supoñendo un 

incremento non xustificado do prezo de venda e en consecuencia impedirase o crecemento do concello. 

Para lograr este obxetivo marcado o presente PXOM establece, en función da clasificación, situación 

xeográfica, complexidade para por un solo no mercado…, ou outros condicionantes, uns factores de corrección 

de dita capacidade máxima que permiten axustar a oferta real dispoñible e así, comparándoa coa demanda 
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previsible, xustificar a proporcionalidade do PXOM e a necesidade ou non de clasificar solo urbanizable. 

a) OFERTA REAL EN SOLO URBANO CONSOLIDADO 

No solo urbano consolidado establécese un factor corrector para explicar esta desviación entre a 

capacidade máxima existente e a oferta real, no que o 80%, do solo que o presente PXOM integra nesta 

categoría de solo, un total de 1.392 vivendas, será parte da oferta inmobiliaria nalgún momento do ano 

horizonte do plan. 

b) OFERTA REAL EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

En canto o solo urbano non consolidado debemos considerar que para que este solo sexa 

inmediatamente utilizado deben poñerse en marcha mecanismos de xestión. 

Na comunidade autónoma de Galicia pode considerarse a xestión do solo un problema agravado, pola 

fragmentación da propiedade e a multitude de propietarios para un único sector, polo que se considera 

que da totalidade de oferta dispoñible, será oferta real, nunha posición moi optimista o 70% do solo 

clasificado como urbano non consolidado, un total de 518 vivendas. 

c) OFERTA REAL EN SOLO DE NÚCLEO RURAL. 

Para a determinación da oferta previsible nesta categoría de solo o plan debe de ter en conta a 

particularidade do rural galego, recollendo a capacidade de acollida residencial derivada da propia 

ordenación, dos solares baleiros entre edificacións pero que non teñen nada ou pouco que ver coa futura 

oferta real, contribuíndo en pouca medida a dar resposta a demanda requirida. 

Neste sentido o presente PXOM que establece, nunha posición moi optimista, que o 50% das parcelas 

baleiras e ocupadas con capacidade de acollida de novas vivendas serán parte da oferta inmobiliaria 

nalgún momento do período de vixencia do plan, para un total de 597 vivendas. 

Táboa nº 37. OFERTA REAL EN SOLO URBANO E NÚCLEO RURAL 

2.480 1.910

1.740 80% 1.392

740 70% 518

1.194 50% 597

3.674 2.507

TOTAL SUELO URBANO

VIVENDAS

% OFERTA 

REAL

OFERTA 

REALDE SOLO

CLASE E CATEGORÍA

TOTAL SUELO DE NÚCLEO RURAL

TOTAL

S Urbano Consolidado

S Urbano Non consolidado

 

 

 

6.2.4  DETERMINACIÓN DA OFERTA REAL E NECESIDADE DE CLASIFICAR SOLO URBANIZABLE 

De acordo cos criterios citados nos apartados anteriores, procedeuse ao cálculo da oferta residencial real en 

solo urbano e solo de núcleo rural, para valorar a necesidade ou non de clasificar solo urbanizable. 

Os datos correspondentes están contidos na Táboa nº 37, e na Táboa nº 38, onde se reflicte en cifras o proceso 

descrito nos apartados anteriores. Como se pode observar o solo urbano consolidado ofertará ao mercado 

1.392 vivendas, o solo urbano non consolidado 518 vivendas e o solo de núcleo rural 597 vivendas.  

Dos datos contidos en ditos cadros observase que a ordenación establecida no termo municipal de CHANTADA 

conta cunha oferta residencial previsible total de 2.507 novas vivendas, o que xustifica a necesidade de 

clasificar solo urbanizable residencial, para achegarnos as 2.677 vivendas demandadas. 

Agora ben, para determinar a oferta real en solo urbanizable debemos ter en conta os mesmos principios 

explicados anteriormente para o solo urbano non consolidado polo que se considera que da totalidade de oferta 

dispoñible, será oferta real, nunha posición novamente moi optimista o 60% do solo clasificado como 

urbanizable, que cubrirá as 2.677 vivendas de demanda prevista. 
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Táboa nº 38 DEMANDA PREVISIBLE E OFERTA REAL 

DEMANDA

PREVISIBLE

2.677

DE SOLO VIVENDAS VIVENDAS

CLASE E CATEGORÍA CAPACIDADE MAXIMA OFERTA REAL

TOTAL SUELO URBANO 2.480 1.910

1.740 1.392

TOTAL SUELO DE NÚCLEO RURAL 1.194 597

TOTAL SUELO URBANIZABLE 318 190

S Urbano No consolidado

TOTAL 3.992 2.697

740 518

S Urbano Consolidado

 

6.3 ESTUDO COMPARATIVO DOS ESTÁNDARES RESULTANTES DA ORDENACIÓN DO PXOM COS 

ESTABLECIDOS POLA LOUG 

6.3.1 Reserva establecida no PXOM para Vivendas de Protección Oficial 

Segundo o disposto no Art. 47.11 LOUG, os plans xerais deberán prever unhas reservas de solo para a vivenda 

suxeita a algún réxime de protección pública que, como mínimo, comprenderán os terreos necesarios para 

realizar o 30% da edificabilidade residencial prevista.  

Non obstante, o apartado 11.b do citado artigo 47 permite que o Plan Xeral, fixe de maneira excepcional unha 

reserva inferior para determinados municipios ou actuacións, sempre que, cando se trate de actuacións de nova 

urbanización, se garanta no instrumento de ordenación o cumprimento íntegro da reserva dentro do seu ámbito 

territorial de aplicación e unha distribución da súa localización respectuosa co principio de cohesión social. 

En tal sentido, segundo a Resolución de 13 de xaneiro de 2015, pola que se fixan as porcentaxes de reserva de 

solo para vivenda protexida, ao obxeto de adecuar o porcentaxe de reserva total de solo para vivenda protexida 

(PRTC) de aqueles concellos nos que o PXOM fijx unha reserva basada nos datos estimados de demanda, o 

Instituto Galeg o de Vivienda e Solo publicará anualmente, mediante resolución, o porcentaxe de reserva 

aplicable a cada concello en base aos inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade 

Autónoma de Galicia, así como o porcentaxe medio para o conxunto da Comunidade Autónoma. 

Dita Resolución, reduce esta porcentaxe no conxunto de Galicia a un 4,71%, e en particular para o concello de 

Chantada a un 2,22%. Posto que ámbalas dúas cifras son considerablemente inferiores ao 30% inicial, 

estímase no presente documento unha porcentaxe media do 5,00%. 

6.3.2 Edificabilidades máximas para cada distrito de solo urbano e cada sector de solo urbanizable 

En aplicación do disposto no art.49.1 LOUG, e en concordancia co establecido no art. 46 LOUG, nos apartados 

seguintes realízase o estudo comparativo das edificabilidades establecidas polo PXOM, no conxunto do solo 

urbano non consolidado de cada distrito e en cada sector de solo urbanizable delimitado, e das edificabilidades 

establecidas na LOUG. 
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6.3.2.1 Solo urbano non consolidado 

a) SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DE USO RESIDENCIAL, HOTELEIRO E TERCIARIO 

O municipio de Chantada contaba no ano 2013 cunha poboación de 8.649 habitantes, é dicir; superior a 

5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes, polo que lle corresponde, de conformidade co establecido 

no Art. 46.2 LOUG, unha superficie edificable total en solo urbano non consolidado de uso residencial, 

hoteleiro ou terciario, que non poderá superar 0,85 m² edificable por cada m² de solo. 

 A Táboa nº 39 da presente Memoria, conteñen a edificabilidade establecida polo PXOM en cada distrito 

de solo urbano non consolidado, que en ningún caso supera, a edificabilidade de 0,85 m²/m², establecida 

legalmente. 

 

Táboa nº 39. DISTRITO 1. USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

 

AR SUP A.R. SUP Comp. EDIF. M2 EDIF V. Colectiva Viv. Unif. Viv.VPO comercial A.Tipo

D1-AR1 10.164,40 10.164,40 0,4375 4.446,93 1.367,43 2.223,46 188,99 667,04 0,4155

D1-AR2 31.854,23 24.439,30 0,5575 13.624,91 4.189,66 6.812,45 579,06 2.043,74 0,4107

D1-AR3 17.130,13 16.798,13 0,7050 11.842,68 6.572,69 3.552,80 532,92 1.184,27 0,6614

D1-AR4 6.249,82 6.249,82 0,7000 4.374,87 2.968,66 0,00 156,25 1.249,96 0,6142

D1-AR5 15.524,74 14.431,74 0,7550 10.895,96 6.957,85 435,84 389,14 3.113,13 0,6612

D1-AR6 19.911,00 19.713,73 0,6775 13.356,05 9.444,09 1.335,61 567,35 2.009,00 0,6278

D1-AR7 16.463,67 11.548,30 0,8800 10.162,50 5.802,13 0,00 305,38 4.055,00 0,5140

D1-AR8 4.912,61 4.598,61 0,9125 4.196,23 2.847,44 0,00 149,87 1.198,92 0,8007

D1-AR9 4.160,35 4.160,35 0,9375 3.900,33 2.646,65 0,00 139,30 1.114,38 0,8226

D1-AR10 4.510,90 2.598,79 1,1700 3.040,58 2.063,25 0,00 108,59 868,74 0,5914

D1-AR11 14.832,51 14.832,51 0,6425 9.529,89 6.610,94 0,00 347,94 2.571,00 0,5678

D1-AR12 6.305,51 4.805,07 0,8600 4.132,36 2.804,10 0,00 147,58 1.180,67 0,5750

D1-AR13 20.354,20 10.671,10 0,8700 9.283,86 6.299,76 0,00 331,57 2.652,53 0,4002

TOTAIS 172.374,07   145.011,85      0,7088 102.787,16 60.574,67 14.360,17 3.943,94 23.908,39 0,5473
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6.3.2.2 Solo urbanizable 

a) SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CONTIGUO A SOLO URBANO DE USO RESIDENCIAL, 

HOTELEIRO E TERCIARIO 

De conformidade co establecido no art. 46.3 LOUG, o municipio de Chantada ten unha poboación 

superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes, polo que lle corresponde unha superficie 

edificable total, en cada sector de solo urbanizable delimitado de uso residencial, hoteleiro ou terciario, 

que non poderá superar os 0,60 m² edificables por cada m², de solo. 

O PXOM establece os seguintes ámbitos de solo urbanizable delimitado: 

o SUD-R1: Edificabilidade máxima: 0,60 m²/m². 

o SUD-T1: Edificabilidade máxima: 0,60 m²/m². 

6.3.3 Superficie de sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes e de equipamento comunitario 

público 

No presente apartado realízase o estudo comparativo das superficies de espazos libres e zonas verdes e de 

equipamento comunitario de sistemas xerais resultantes do PXOM, e dos estándares establecidos na LOUG. 

a) CONSIDERACIÓNS XERAIS 

En aplicación do disposto no art. 47.1 LOUG, o PXOM establece as superficies de solo necesarias para a 

implantación dos sistemas xerais ou conxunto de dotacións urbanísticas ao servizo de todo o municipio, 

diferenciando as reservas para o sistema xeral de espazos libres e zonas verdes, e para equipamento 

comunitario. As devanditas reservas establecéronse, de acordo coa capacidade residencial do PXOM. 

O número de vivendas adoptado (vivendas) para o cálculo das superficies das dotacións públicas do 

sistema xeral, está contido na Táboa n.º 31, e é a suma da capacidade residencial máxima en solo 

urbano, en solo urbanizable delimitado e en solo de núcleo rural. 

Excluíuse do cálculo, o solo urbanizable non delimitado, para evitar duplicar a superficie das dotacións, xa 

que o art.º 66.3.c) LOUG obriga aos "plans de sectorización" de uso residencial a establecer, entre outras 

dotacións, as reservas de solo destinadas a sistemas xerais de espazos libres e equipamento 

comunitario, que estarán, en función da Edificabilidade máxima permitida. Polo tanto, a determinación das 

reservas de solo citadas corresponden ao Plan de Sectorización e, en consecuencia, o presente PXOM 

non ten en conta no cálculo de dotacións, a capacidade residencial do solo urbanizable non delimitado. 

b) SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 

b.1) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS LEGALMENTE 

De acordo coas disposicións contidas no art. 47.1.a) LOUG, a reserva de solo con destino ao sistema 

xeral de espazos libres e zonas verdes de dominio e uso público, non poderá ser inferior a 15 m² por cada 

100 m² edificables de uso residencial. 

b.2) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS POLO PXOM  

De conformidade cos datos contidos na Táboa nº 31, o PXOM destina ao sistema xeral de espazos libres 

e zonas verdes, considerando os espazos existentes e novos, unha superficie total de 232.444 m². 

b.3) COMPARACIÓN 

De conformidade cos datos contidos na Táboa nº 36 do presente PXOM establece unha superficie 

máxima edificable de uso residencial de 1.505.714,02 m², o que representa unha reserva mínima de solo 

destinado ao sistema xeral de espazos libres e zonas verdes de: 1.505.714,02 m² / 100 m² x 15 m² = 

225.857,10 m². A superficie actual máis a reservada é de 232.444 m², o que representa un estándar de 

15,44%, superior á mínima esixida legalmente. 

c) SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO 

c.1) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS LEGALMENTE 

De acordo coas disposicións contidas no Art. 47.1.b) LOUG, a reserva de solo destinada ao sistema xeral 

de equipamento comunitario de titularidade pública, non será inferior a 5 m² por cada 100 m² edificables 

de uso residencial. 

c.2) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS POLO PXOM 

De conformidade cos datos contidos na Táboa nº 32, o PXOM destina ao sistema xeral de equipamentos, 

considerando os equipamentos existentes e novos, unha superficie total de 109.962 m². 

c.3) COMPARACIÓN 

De conformidade cos datos contidos na Táboa nº 36 o presente PXOM establece unha superficie máxima 

edificable de uso residencial de 1.505.714,02 m²., o que representa unha reserva mínima de solo 

destinado ao sistema xeral de equipamentos de: 1.505.714,02 m² / 100 m² x 5 m² = 75.285,70 m². A 

superficie actual máis a reservada é de 109.962 m², o que representa un estándar de 7,30%, superior á 

mínima esixida legalmente. 
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6.3.4 Superficies dotacións locais en cada distrito de solo urbano e en cada sector de solo urbanizable 

6.3.4.1 Consideracións xerais 

En aplicación do disposto no Art. 49.1 LOUG, en concordancia co establecido no Art. 47.2 LOUG, no presente 

apartado xustifícase que no conxunto do solo urbano non consolidado de cada distrito se cumpren os 

estándares de reservas mínimas para dotacións urbanísticas locais de espazos libres e zonas verdes públicas, 

de equipamentos públicos e de prazas públicas de aparcadoiro de vehículos, establecidas no Art. 47.2 LOUG. 

O Art. 47.2.a) LOUG, establece que as reservas de solo destinadas a espazos libres e equipamentos, defínense 

no uso residencial ou hoteleiro en función da superficie edificable e, no caso dos espazos libres cun mínimo do 

10 % da superficie do ámbito, e no uso terciario ou industrial en función da superficie do ámbito. 

As reservas de prazas de aparcadoiro establécense (Art. 47 2.c) LOUG), nos usos residencial, hoteleiro, 

terciario e industrial, en función da superficie edificable. 

6.3.4.2 Dotacións locais en solo urbano non consolidado 

a) DOTACIÓNS LOCAIS DE ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS 

a.1) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS LEGALMENTE 

En aplicación das determinacións contidas no Art. 49 1 LOUG e no Art. 47.2 LOUG, no conxunto do solo 

urbano non consolidado de cada distrito deberán establecerse, como mínimo, as seguintes reservas de 

solo para espazos libres públicos de carácter local: 

o  En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 18 m² de solo/100 m² edificables e, como mínimo, o 10 

% da superficie total do ámbito. 

o  En ámbitos de uso terciario ou industrial: 10 % da superficie total do ámbito. 

a.2) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS NO PXOM  

A Táboa nº 40 contén a superficie estimada mínima de espazos libres e zonas verdes, nas áreas de 

reparto comprendidas en solo urbano non consolidado de cada distrito. 

a.3) COMPARACIÓN 

A Táboa nº 40 contén os estándares establecidos legalmente e os estándares obtidos do PXOM . Da súa 

comparación compróbase que os estándares do PXOM cumpren ou superan aos estándares legais. 

b) DOTACIÓNS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

b.1) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS LEGALMENTE 

En aplicación das determinacións contidas no Art. 49 1 e no Art. 47.2.b) LOUG, no conxunto do solo 

urbano non consolidado de cada distrito deberán establecerse, como mínimo, as seguintes reservas de 

solo para equipamentos públicos: 

o  En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 10 m² de solo por cada 100 m² edificables e, como 

mínimo, o 10 % da superficie total do ámbito. 

o  En ámbitos de uso terciario ou industrial: 2 % da superficie total do ámbito. 

b.2) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS NO PXOM  

A Táboa nº 40 contén a superficie estimada mínima de equipamentos, nas áreas de reparto 

comprendidas no solo urbano non consolidado de cada distrito. 

b.3) COMPARACIÓN 

A Táboa nº 40 contén os estándares establecidos legalmente e os estándares obtidos do PXOM . Da súa 

comparación compróbase que os estándares do PXOM cumpren ou superan aos estándares legais. 

c) DOTACIÓNS LOCAIS DE PRAZAS DE APARCADOIROS DE VEHÍCULOS 

En aplicación das determinacións contidas no Art. 49 1 e no Art. 47.2 da LOUG, no conxunto do solo 

urbano non consolidado de cada distrito establecido no PXOM deberán establecerse, como mínimo, as 

seguintes reservas de prazas de aparcadoiro: 

c.1) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS LEGALMENTE 

o En ámbitos de uso característico residencial, hoteleiro ou terciario: 2 prazas de aparcadoiro por 

cada 100 m² edificables, das que, a lo menos, a cuarta parte serán de dominio público. 

o En ámbitos de uso industrial: 1 praza de aparcadoiro por cada 100 m² edificables, das que, a lo 

menos, a cuarta parte serán de dominio público. 

c.2) RESERVAS DE SOLO ESTABLECIDAS NO PXOM  

A Táboa nº 40 contén a reserva de prazas de aparcadoiro correspondente ás áreas de reparto 

comprendidas en solo urbano non consolidado de cada distrito. 

c.3) COMPARACIÓN 

A Táboa nº 40 contén os estándares establecidos legalmente e os estándares obtidos do PXOM. Da súa 

comparación compróbase que os estándares do PXOM cumpren ou superan aos estándares legais. 
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Táboa nº 40.- DISTRITO 1. DOTACIÓNS LOCAIS EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DE USO 

CARACTERISTICO RESIDENCIAL  

 

D1-AR1 10.164,40 0,4375 4.446,93 1.300 450 89

D1-AR2 24.439,30 0,5575 13.624,91 2.800 1.800 272

D1-AR3 16.798,13 0,7050 11.842,68 2.500 1.500 237

D1-AR4 6.249,82 0,7000 4.374,87 1.000 475 87

D1-AR5 14.431,74 0,7550 10.895,96 2.500 1.200 218

D1-AR6 19.713,73 0,6775 13.356,05 885 0 267

D1-AR7 11.548,30 0,8800 10.162,50 2.400 1.100 203

D1-AR8 4.598,61 0,9125 4.196,23 1.000 450 84

D1-AR9 4.160,35 0,9375 3.900,33 750 600 78

D1-AR10 2.598,79 1,1700 3.040,58 1.788 0 61

D1-AR11 14.832,51 0,6425 9.529,89 0 0 191

D1-AR12 4.805,07 0,8600 4.132,36 800 600 83

D1-AR13 10.671,10 0,8700 9.283,86 1.000 2.150 186

TOTAIS 145.011,85 0,7088 102.787,16 18.723 18.718 10.325 10.279 2.056 2.056

AP PXOM

DOTACIÓNS LOCAIS

ZV PXOM ZV LOUG EQ PXOM EQ LOUG AP. LOUGSUP Comp. E(m²/m²)AR M2 EDIF

 

 

6.3.4.3 Dotacións locais en solo urbanizable delimitado 

De acordo coas disposicións contidas no Art. 47.2 LOUG, o Plan Parcial que desenvolva a ordenación do 

correspondente sector, establecerá as seguintes reservas de solo con destino a dotacións locais: 

a) DOTACIÓNS LOCAIS DE ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS. 

o En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 18 m² de solo por cada 100 m² edificables e, como 

mínimo, o 10 % da superficie total do ámbito. 

o En ámbitos de uso terciario ou industrial: 10 % da superficie total do ámbito. 

b) DOTACIÓNS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

o En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 10 m² de solo por cada 100 m² edificables. 

o En ámbitos de uso terciario ou industrial: o 2 % da superficie do ámbito. 

c) DOTACIÓNS LOCAIS DE APARCADOIRO DE VEHÍCULOS 

o En ámbitos de uso característico residencial e hoteleiro : 2 prazas de aparcadoiro por cada 100 m² 

edificables, das que a lo menos, a cuarta parte serán de dominio público. 

o En ámbitos de uso terciario: 2 prazas de aparcadoiro por cada 100 m² edificables, das que a lo 

menos, a quinta parte serán de dominio público. 

o En ámbitos de uso industrial: 1 praza de aparcadoiro por cada 100 m² edificables, das que a lo 

menos, a cuarta parte serán de dominio público. 

6.4 Xusticación das medidas adoptadas en materia de xestión urbanística 

6.4.1 Consideracións xerais 

No plano da xestión, a viabilidade do PXOM producirase coa determinación do proceso que deberá seguirse 

para facer efectiva a súa execución. Así, o PXOM establece toda unha serie de determinacións que teñen como 

finalidade garantir a materialización das actuacións establecidas neste. 

As devanditas determinacións perseguen, sempre que sexa posible, a obtención mediante cesión gratuíta dos 

terreos destinados polo PXOM a dotacións públicas, mediante os mecanismos e técnicas de xestión 

establecidos legalmente. 

Por outra banda, o PXOM no documento de "Estratexia de Actuación" establece a relación de actuacións 

urbanísticas preferentes, para os efectos de coordinar as actividades establecidas no Plan e garantir a súa 

materialización. 

6.4.2 Criterios xerais de xestión 

Como se expuxo anteriormente, as determinacións de xestión establecidas no PXOM adoptáronse tendo en 

conta os mecanismos, técnicas e procedementos establecidos legalmente, seleccionando aqueles que, de 
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acordo coas circunstancias urbanísticas e coa capacidade económica e de xestión municipal, se consideraron 

máis axeitados para garantir a materialización das actuacións establecidas. 

6.4.2.1 Solo urbano 

Para definir os criterios de xestión en solo urbano, pártese de diferenciar o solo urbano consolidado do solo 

urbano non consolidado. 

O solo urbano consolidado ao chegar ao final do proceso de conversión en urbano, as actuacións a desenvolver 

son mínimas. Pola contra o solo urbano non consolidado, ao estar sometido a un proceso de execución integral, 

precisa desenvolverse no seo dun polígono previamente delimitado. 

a) SOLO URBANO CONSOLIDADO 

Como se expuxo anteriormente, en solo urbano consolidado as actuacións previstas refírense a obras 

accesorias e de escasa entidade que poden executarse simultaneamente coas de edificación ou 

construción. 

Nesta categoría de solo cando fose necesario adaptar a configuración física das parcelas delimitaranse, 

de acordo co establecido no Art. 122º da LOUG, "zonas de normalización de fincas", que poderán estar 

contidas no presente PXOM ou delimitarse con posterioridade de oficio ou a instancia de parte. 

b) SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

O solo urbano non consolidado polo seu baixo nivel de desenvolvemento urbanístico, por precisar 

procesos de reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 

equitativa de beneficios e cargas, por preverse unha ordenación urbanística substancialmente diferente 

da realmente existente, ou o tratarse de áreas de recente urbanización xurdidas á marxe do plan, está 

suxeito a un proceso de desenvolvemento de execución integral. Iso implica a necesidade de determinar 

no PXOM: 

b.1) AS ÁREAS DE REPARTO E OS APROVEITAMENTOS TIPO 

De conformidade co establecido no Art. 111º. 1 da LOUG, o PXOM delimita en solo urbano non 

consolidado áreas de reparto de beneficios e cargas. 

Para cada área de reparto, de acordo cos criterios de cálculo establecidos no Art. 113º da LOUG, o 

PXOM fixa o correspondente aproveitamento tipo. 

Mediante a definición das áreas de reparto e a fixación do correspondente aproveitamento tipo, o 

PXOM establece os "aproveitamentos susceptibles de apropiación", necesarios para garantir o reparto 

equitativo das cargas e dos beneficios derivados da ordenación. 

b.2) OS ÁMBITOS DOS POLÍGONOS E O SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Dentro de cada área de reparto, en solo urbano non consolidado con ordenación detallada, o PXOM 

establece a delimitación dos polígonos de execución, así como o sistema de actuación máis axeitado 

para a súa execución. 

c) CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO 

Os criterios establecidos para a delimitación das áreas de reparto en solo urbano non consolidado, 

conxugan as determinacións contidas nos Arts. 111º e 112º da LOUG, coa estratexia propia do PXOM. 

Polo tanto a delimitación das áreas de reparto efectuouse tendo en conta o equilibrio de beneficios e 

cargas entre as distintas áreas, así como a proporcionalidade entre edificabilidade resultante e as cargas 

e dotacións previstas. 

Para garantir o cumprimento do exposto anteriormente, o PXOM delimita, no seu caso, áreas de reparto 

descontinuas de conformidade co establecido no Art. 111.3 LOUG. 

d) CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS 

A execución do PXOM en solo urbano non consolidado precisa a delimitación de polígonos ao 

configurarse estes, como os ámbitos territoriais que comportan a execución integral do plan e son 

delimitados polo presente PXOM ou polo plan que conteña a ordenación detallada, de forma que permitan 

o cumprimento conxunto dos deberes de cesión, de xusta distribución de cargas e beneficios e de 

urbanización na totalidade da súa superficie (Art. 123º. 1 da LOUG). 

De acordo co establecido anteriormente o presente PXOM establece en solo urbano non consolidado con 

ordenación detallada os ámbitos dos polígonos, así como o sistema de actuación máis axeitado para a 

súa execución. 

Nas áreas de reparto de pequena superficie, os ámbitos dos polígonos coinciden normalmente cos 

ámbitos daquelas. Pola contra as áreas de reparto de maior dimensión poderanse dividir en polígonos. 

Nestes casos os criterios utilizados para a súa delimitación deberán tratar de compatibilizar as esixencias 

legais (diferenzas de aproveitamento entre polígonos non superior ao 15% do aproveitamento tipo da 

correspondente área de reparto) coa consecución de ámbitos pertencentes a poucos propietarios. 

De conformidade co establecido no Art. 111.3 LOUG, o PXOM establece, no seu caso, en solo urbano non 

consolidado polígonos descontinuos, coa única finalidade de incluír terreos destinados a sistemas xerais. 

6.4.2.2 Solo urbanizable 

Para definir os criterios de xestión en solo urbanizable, partiuse de diferenciar o solo urbanizable delimitado e o 

solo urbanizable non delimitado. 

a) SOLO URBANIZABLE DELIMITADO. 

Os criterios de xestión establecidos en solo urbanizable delimitado, baséanse nas disposicións contidas 

nos Arts. 111º e 114º da LOUG. Por conseguinte para a determinación das áreas de reparto e do cálculo 

de aproveitamento tipo nesta categoría de solo, pártese de que as áreas de reparto establecidas inclúen 

un ou varios sectores completos e os sistemas xerais que se integran neles ou que se lles adscriben para 

os efectos da súa xestión. Iso implica que nalgúns casos as áreas de reparto establecidas son 

descontinuas. 

O aproveitamento tipo de cada área de reparto determinouse de acordo cos criterios establecidos no Art. 

114º da LOUG. 

b) SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO. 
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En solo urbanizable non delimitado, as áreas de reparto definiranse por medio dos Plans de Sectorización 

que o ordenen e desenvolvan, conforme aos criterios sinalados no presente PXOM, incluíndo 

obrigatoriamente os terreos necesarios para sistemas xerais e dotacións públicas, así como os enlaces 

do sector cos sistemas xerais viarios e sistemas xerais de infraestruturas de servizos. 

6.4.3 Coeficientes de ponderación 

O PXOM, tal e como indica o art. 113.3 da LOUG, debe establecer coeficientes de ponderación, a efectos de 

valorar as diferenzas de aproveitamento lucrativo entre os distintos usos dunha mesma área de reparto e definir 

o aproveitamento tipo da mesma. 

Para a obtención dos coeficientes de ponderación o presente PXOM utilizou en primeiro lugar o baremo do 

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para a obtención dun orzamento de execución material maiorado 

ademais por todos os custos intervenientes no proceso edificatorio como son os proxectos, direccións de obra, 

seguros, licenzas, gastos xerais, beneficio do construtor. 

En segundo lugar realizouse unha labor de toma de testemuñas na contorna dos sectores de solo urbano non 

consolidado co fin de conseguir un valor de venda do produto rematado axustado. 

En canto ás vivendas suxeitas a protección pública, tívose en conta os prezos máximos de venta, incluído a 

parte proporcional de garaxe e rocho, establecidos para o concello de Chantada polo Decreto 402/2009, do 22 

de outubro que toma como referencia ao módulo básico estatal previsto no artigo 9 do Real decreto 2066/2008. 

O método empregado é o da normativa catastral establecido polo Real Decreto 1020/1993, de 25 de Xuño. 

Así calculados os coeficientes para cada uso e tipoloxía relaciónanse a continuación.

 

 

Táboa nº 41 - COEFICIENTES DE PONDERACIÓN USO PREDOMINANTE VIVENDA COLECTIVA 

USO 

V.VENTA 

(€/m2) 

V.CONSTRUCCIÓN 

(€/m2) 

V. RESIDUAL 

(€/m2) COEF. 

RESIDENCIAL 

COLECTIVA 

LIBRE 

1500,00 928,91 571,09 1,0000 

RESIDENCIAL 

VPO 
1387,61 928,91 458,71 0,8032 

RESIDENCIAL 

UNIFAMILIAR 
1500,00 952,72 547,28 0,9583 

COMERCIAL 600,00 259,83 340,17 0,5956 

* Inclúe a parte proporcional de aparcadoiro en planta soto. 
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Táboa nº 42- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN USO PREDOMINANTE VIVENDA UNIFAMILIAR 

USO 

V.VENTA 

(€/m2) 

V.CONSTRUCCIÓN 

(€/m2) 

V. RESIDUAL 

(€/m2) COEF. 

RESIDENCIAL 

COLECTIVA 

LIBRE 

1500,00 928,91 571,09 1,0435 

RESIDENCIAL 

VPO 
1387,61 928,91 458,71 0,8382 

RESIDENCIAL 

UNIFAMILIAR 
1500,00 952,72 547,28 1,0000 

COMERCIAL 600,00 259,83 340,17 0,6216 

 

* Inclúe a parte proporcional de aparcamento en planta soto. 

 

Estes coeficientes poderán ser modificados de maneira xustificada no momento que se execute o sector, debido 

os constantes cambios do mercado inmobiliario. 

En consecuencia o aproveitamento tipo establecido nas fichas correspondentes poderá ser modificado, tamén 

de maneira xustificada pola modificación destes coeficientes ou polas diferentes condicións volumétricas e de 

uso. 
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Táboa nº 43- APROVEITAMENTO TIPO 

V. colectiva 1.367 1,0435 1.427

V. VPO 189 0,8382 158

V. Unifamiliar 2.223 1,0000 2.223

Comercial 667 0,6216 415

V. colectiva 4.190 1,0435 4.372

V. VPO 579 0,8382 485

V. Unifamiliar 6.812 1,0000 6.812

Comercial 2.044 0,6216 1.270

V. colectiva 6.573 1,0000 6.573

V. VPO 533 0,8032 428

V. Unifamiliar 3.553 0,9583 3.405

Comercial 1.184 0,5956 705

V. colectiva 2.969 1,0000 2.969

V. VPO 156 0,8032 125

V. Unifamiliar 0 0,9583 0

Comercial 1.250 0,5956 745

V. colectiva 6.958 1,0000 6.958

V. VPO 389 0,8032 313

V. Unifamiliar 436 0,9583 418

Comercial 3.113 0,5956 1.854

V. colectiva 9.444 1,0000 9.444

V. VPO 567 0,8032 456

V. Unifamiliar 1.336 0,9583 1.280

Comercial 2.009 0,5956 1.197

V. colectiva 5.802 1,0000 5.802

V. VPO 305 0,8032 245

V. Unifamiliar 0 0,9583 0

Comercial 4.055 0,5956 2.415

V. colectiva 2.847 1,0000 2.847

V. VPO 150 0,8032 120

V. Unifamiliar 0 0,9583 0

Comercial 1.199 0,5956 714

V. colectiva 2.647 1,0000 2.647

V. VPO 139 0,8032 112

V. Unifamiliar 0 0,9583 

Comercial 1.114 0,5956 664

V. colectiva 2.063 1,0000 2.063

V. VPO 109 0,8032 87

V. Unifamiliar 0 0,9583 

Comercial 869 0,5956 517

V. colectiva 6.611 1,0000 6.611

V. VPO 348 0,8032 279

V. Unifamiliar 0 0,9583 

Comercial 2.571 0,5956 1.531

V. colectiva 2.804 1,0000 2.804

V. VPO 148 0,8032 119

V. Unifamiliar 0 0,9583 

Comercial 1.181 0,5956 703

V. colectiva 6.300 1,0000 6.300

V. VPO 332 0,8032 266

V. Unifamiliar 0 0,9583 

Comercial 2.653 0,5956 1.580

0,4002

4.510,90

0,5678

0,6278

14.832,51

0,5140

19.713,73

D1-AR12

D1-AR6

D1-AR7

D1-AR8

20.354,20D1-AR13

6.305,51 0,5750

4.160,35 0,8226

D1-AR5

4.598,61 0,8007

14.431,74

6.249,82

D1-AR9

D1-AR10 0,5914

16.463,67

D1-AR11

0,6612

APROV. 

LUCRATIVO EN 

USO E TIPOLOXÍA 

CARACTERÍSTIC

A (UA)

A.TIPO 

(UA/m2)

SUPERFICIE 

AREA 

REPARTO A 

EFECTOS DE 

CALCULO DE 

ATipo(m2)AREA DE REPARTO

SUPERFICIE 

MÁXIMA 

CONSTRUIBLE 

(m2)

M2 EN USO E 

TIPOLOXÍA 

CARACTERÍS

TICA (UA) COEF.

D1-AR1

D1-AR2

0,4155

D1-AR3 16.798,13

10.164,40

31.509,23

0,6614

0,4107

D1-AR4 0,6142
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6.4.4 Criterios para a determinación do aproveitamento 

En aplicación do esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o plan xeral deberá garantir a coherencia interna das 

determinacións urbanísticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio de 

beneficios e cargas derivados do plan entre as distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre o volume 

edificable e os espazos libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da comunidade nas 

plusvalías xeradas en cada área de reparto. 

En aplicación do esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o presente PXOM, dentro do mercado inmobiliario do 

municipio de CHANTADA, xustifica e demostra a coherencia interna das determinacións, a viabilidade da 

solución proposta e o equilibrio entre cada un dos sectores. 

Para iso analízase, dentro de cada área de reparto, cal é a relación de beneficios e cargas da mesma, 

xustificando neste punto a viabilidade económica e a resultas deste cálculo a proporción e o equilibrio entre 

cada unha delas. 

Segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o 

método residual estático establecido segundo a expresión establecida polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de 

Outubro, polo que se aproba o Regulamento de Valoracións da Lei do Solo. 

Para iso, nunha primeira aproximación, definiuse a ordenación urbanística de cada área de reparto, en función 

da súa localización, contorno, e cunha relación de espazo libre e espazo edificado proporcionado. 

En segundo lugar, partindo dos distintos aproveitamentos lucrativos e custos de urbanización resultado da 

ordenación establecida a cada área de reparto, conséguese polo método comentado na Lei do solo e no seu 

Regulamento. 

En terceiro lugar, analízanse os custos de reposición, demolición, posibles indemnizacións, sistemas xerais, de 

cada área de reparto para, naqueles casos deficitarios aumentar o aproveitamento materializable co fin de 

xustificar en primeiro lugar o equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo lugar a 

proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG. 

O resultado de tales operacións detállase no cadro que se relaciona a continuación. 
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Táboa nº 44- DISTRITO 1. USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL 

AR SUP A.R. SUP Comp. EDIF. M2 EDIF V. Colectiva Viv. Unif. Viv.VPO comercial A.Tipo

D1-AR1 10.164,40 10.164,40 0,4375 4.446,93 1.367,43 2.223,46 188,99 667,04 0,4155

D1-AR2 31.854,23 24.439,30 0,5575 13.624,91 4.189,66 6.812,45 579,06 2.043,74 0,4107

D1-AR3 17.130,13 16.798,13 0,7050 11.842,68 6.572,69 3.552,80 532,92 1.184,27 0,6614

D1-AR4 6.249,82 6.249,82 0,7000 4.374,87 2.968,66 0,00 156,25 1.249,96 0,6142

D1-AR5 15.524,74 14.431,74 0,7550 10.895,96 6.957,85 435,84 389,14 3.113,13 0,6612

D1-AR6 19.911,00 19.713,73 0,6775 13.356,05 9.444,09 1.335,61 567,35 2.009,00 0,6278

D1-AR7 16.463,67 11.548,30 0,8800 10.162,50 5.802,13 0,00 305,38 4.055,00 0,5140

D1-AR8 4.912,61 4.598,61 0,9125 4.196,23 2.847,44 0,00 149,87 1.198,92 0,8007

D1-AR9 4.160,35 4.160,35 0,9375 3.900,33 2.646,65 0,00 139,30 1.114,38 0,8226

D1-AR10 4.510,90 2.598,79 1,1700 3.040,58 2.063,25 0,00 108,59 868,74 0,5914

D1-AR11 14.832,51 14.832,51 0,6425 9.529,89 6.610,94 0,00 347,94 2.571,00 0,5678

D1-AR12 6.305,51 4.805,07 0,8600 4.132,36 2.804,10 0,00 147,58 1.180,67 0,5750

D1-AR13 20.354,20 10.671,10 0,8700 9.283,86 6.299,76 0,00 331,57 2.652,53 0,4002

TOTAIS 172.374,07   145.011,85      0,7088 102.787,16 60.574,67 14.360,17 3.943,94 23.908,39 0,5473  

 

 

Táboa nº 45- XUSTIFICACIÓN ART. 52.3 DA LOUG 

 

AR SUP A.R. Ventas Ventas/m2 constr Costes Costess/m2 constr Demol./Indem. Margen Bruto A.R. EQ.

D1-AR1 10.164,40 5.349.610,00 1.202,99 4.116.128,66 925,61 0,00 23,0574% -0,1276%

D1-AR2 31.854,23 16.390.641,50 1.202,99 12.608.116,39 925,37 114.532,70 23,0773% -0,0413%

D1-AR3 17.130,13 14.718.807,15 1.242,86 11.316.490,00 955,57 114.532,70 23,1154% 0,1237%

D1-AR4 6.249,82 4.756.616,48 1.087,26 3.657.550,93 836,04 0,00 23,1060% 0,0830%

D1-AR5 15.524,74 11.849.863,27 1.087,55 9.114.256,33 836,48 0,00 23,0856% -0,0057%

D1-AR6 19.911,00 16.024.095,25 1.199,76 12.318.343,73 922,30 84.839,04 23,1261% 0,1700%

D1-AR7 16.463,67 10.097.926,54 993,65 7.767.871,06 764,37 0,00 23,0746% -0,0532%

D1-AR8 4.912,61 4.562.386,14 1.087,26 3.509.510,48 836,35 193.008,82 23,0773% -0,0415%

D1-AR9 4.160,35 4.240.662,71 1.087,26 3.261.984,40 836,34 0,00 23,0784% -0,0366%

D1-AR10 4.510,90 3.305.899,42 1.087,26 2.542.286,98 836,12 133.621,49 23,0985% 0,0503%

D1-AR11 14.832,51 10.486.887,47 1.100,42 8.064.943,85 846,28 0,00 23,0950% 0,0351%

D1-AR12 6.305,51 4.492.941,43 1.087,26 3.456.838,32 836,53 48.782,45 23,0607% -0,1134%

D1-AR13 20.354,20 10.093.947,22 1.087,26 7.764.566,68 836,35 285.422,00 23,0770% -0,0428%

TOTAIS 172.374,07 116.370.284,59 1.119,52 89.498.887,81 861,05 974.739,20 23,0869%
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6.5 XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS CRITERIOS E LIMITES ESTABLECIDOS POLA 

LEXISLACIÓN URBANÍSTICA E SECTORIAL VIXENTES 

6.5.1 Xustificación do cumprimento dos criterios establecidos nos arts. 46.1, 47.3, 48 e 104 loug 

a) ART. 46.1 LOUG (LÍMITES DE SOSTIBILIDADE) 

En aplicación do disposto no Art. 46.1 LOUG, a ordenación establecida en solo urbano consolidado 

fomenta, na medida do posible, a conservación e recuperación do patrimonio construído, dos espazos 

urbanos relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos singulares, das formas tradicionais de 

ocupación do solo e dos trazos diferenciais ou distintivos que conforman a identidade local. 

En tal sentido a ordenación establecida en solo urbano consolidado procura manter as tramas urbanas 

existentes e fomenta que as edificacións de nova planta, así como as obras de reforma, rehabilitación ou 

ampliación das existentes, sexan coherentes coa tipoloxía arquitectónica característica do entorno, en 

particular en cuanto á altura, volume e fondo edificable. 

b) ART. 47.3 LOUG (CALIDADE DE VIDA E COHESIÓN SOCIAL) 

O Art. 47.3 LOUG establece que “o Plan efectuará as reservas de solo para dotacións urbanísticas nos 

lugares máis adecuados para satisfacer as necesidades da poboación, asegurando a súa accesibilidade, 

funcionalidade e integración na estrutura urbanística”. 

A localización das reservas de solo para dotacións públicas establecidas no PXOM , definiranse en solo 

urbano non consolidado ou en solo urbanizable cando se desenvolvan os correspondentes (Plans 

Especiais de Reforma Interior, Plans Parciais e Plans de Sectorización), os cales deberán cumprir dita 

esixencia, en aplicación do establecido no Art. 63.c) LOUG e Art. 66.3.c) LOUG.  

Nos ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable delimitado, con ordenación detallada no 

presente PXOM , tamén se aplicou na ordenación as esixencias do Art. 47.3 LOUG. 

c) ART. 48 LOUG (NORMAS DE CALIDADE URBANA) 

En aplicación do disposto no Art. 48 LOUG, a ordenación establecida no PXOM , responde aos criterios e 

condicións seguintes: 

c.1) CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE, SALUBRIDADE E FUNCIONALIDADE DAS VIVENDAS E 

USOS RESIDENCIAIS. 

De acordo coas disposicións contidas no Art. 48.1 LOUG, os usos residenciais cumprirán as condicións 

establecidas en: 

o O Real Decreto 316/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.  

o O Decreto 29/2010, de 4 de Marzo, polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de Vivendas 

en Galicia 

A ordenación establecida respecta as normas de deseño contidas en dito decreto, en relación coas 

dimensións, superficies e alturas, iluminación e ventilación, aseos, accesos (escaleiras e ascensores), 

patios, instalacións, etc. 

As condicións contidas no Art. 48 LOUG, compleméntanse coas esixencias dos textos normativos citados 

anteriormente e coas condicións especificas de edificación e uso, para os usos residenciais contidas na 

Normativa Urbanística do presente PXOM. 

A prohibición do uso residencial en soto e semisoto, contida no Art. 48.1 LOUG, recóllese na Normativa 

Urbanística do presente PXOM. 

c.2) VIARIOS PRINCIPAIS 

Os viarios principais de nova apertura establecidos en solo urbano non consolidado e en solo 

urbanizable, deseñáronse cunha anchura igual ou superior a 16 metros, de acordo co establecido no Art. 

48.2 LOUG. 

c.3) USOS, ACTIVIDADES E TIPOLOXIAS EDIFICATORIAS 

A ordenación establecida no PXOM procurou unha razoable e equilibrada articulación de usos, 

actividades e tipoloxías edificatorias compatibles, evitando a repetición de solucións urbanísticas e de 

tipoloxías edificatorias idénticas. Neste sentido as ordenanzas reguladoras contidas na normativa 

urbanística do presente PXOM, establecen as tipoloxías edificatorias e os usos característicos e 

pormenorizados en cada unha das zonas en que se dividiu o solo urbano, tratando de buscar o equilibrio 

e a compatibilidade de usos e tipoloxías edificatorias. 

c.4) BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS E URBANÍSTICAS 

En aplicación do disposto no art.º 48 4 LOUG e en concordancia co establecido na Lei 8/1.997, do 20 de 

agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e no Decreto 

35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da lei de 

accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, a ordenación establecida 

no presente PXOM respecta os criterios contidos nos devanditos textos legais, co obxectivo de lograr a 

accesibilidade integral a todas as persoas. 

A consecución do devandito obxectivo implica a eliminación gradual das barreiras arquitectónicas 

urbanísticas e da edificación, así como a determinación das condicións que deben cumprir as vías e 

espazos libres de uso público, así como os edificios de uso e concorrencia pública, e de uso residencial 

sexan de titularidade pública ou privada, para que resulten accesibles a todas as persoas e en especial a 

aquelas con mobilidade reducida. 

No apartado 6.4.7.10 desta Memoria, descríbense as medidas adoptadas no presente PXOM, para lograr 

a accesibilidade integral a todas as persoas. 

c.5) ALTURA MAXIMA DAS EDIFICACIÓNS 

En aplicación do disposto no art.º 48.5 LOUG, en solo urbano non consolidado e en solo urbanizable, o 

plan de desenvolvemento establecerá as alturas das edificacións en proporción ás anchuras da rúas 

previstas, coa finalidade de garantir as mellores condicións posibles de soleamento e ventilación natural 

das vivendas. 

Nas zonas de solo urbano consolidado que cumpren co art.º 48.5 LOUG o PXOM respecta a ordenación 

das devanditas zonas e nos solos urbanos non consolidados ou urbanizables con ordenación detallada 

no PXOM, tamén se respecta a devandita esixencia. 
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c.6) TENDIDOS ELECTRICOS 

En aplicación do establecido no Art. 48.6, no documento de Normativa Urbanística do presente Plan 

Xeral, establécense as zonas e casos, en que as liñas eléctricas aéreas deberán soterrarse.  

d) ART. 104 LOUG (NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA) 

Nos ámbitos con ordenación detallada, o PXOM respecta as normas de aplicación directa, relativas á 

adaptación das construcións e instalacións ao ambiente en que estivesen situadas, contidas no art.º 104 

LOUG, que se complementan coas condicións establecidas na NORMATIVA URBANISTICA do PXOM. 

Nos Plans Especiais de Reforma Interior establecidos en solo urbano non consolidado, así como nos 

Plans Parciais que desenvolvan o solo urbanizable delimitado tamén será de aplicación o disposto 

anteriormente, facéndose constar este extremo nas fichas correspondentes do solo urbano non 

consolidado e do solo urbanizable delimitado. 

6.5.2 Aptitude para o desenvolvemento urbanístico das áreas clasificadas como solo urbanizable 

Como se expuxo no apartado anterior, necesítase reservar 15,41 has de solo urbanizable para absorber a 

previsible demanda de solo residencial no ano horizonte. No presente apartado xustifícase a aptitude dos 

devanditos terreos para o desenvolvemento urbanístico, sobre a base do establecido nos Arts 15 e 32 da 

LOUG. 

O art.º 15 LOUG, define os terreos que deben incluírse na clasificación de solo rústico para ser preservados do 

proceso de desenvolvemento urbanístico e o art.º 32 establece, a categorización do solo rústico (solo rústico de 

especial protección e solo rústico especialmente protexido), definindo o réxime de aplicación a cada categoría e 

tipo de solo rústico de especial protección, de acordo cos valores a protexer. 

De acordo co contido dos devanditos artigos cómpre resaltar que no documento de "Estudo do Medio Rural" do 

presente PXOM, identificáronse as áreas do termo municipal de Chantada que, polos seus valores, deben 

preservarse do proceso de desenvolvemento urbanístico. As devanditas zonas que están grafadas nos planos 

de Información son as seguintes: 

 Zonas forestais 

 Zonas agropecuarias 

 Zonas de interese paisaxístico. 

 Zonas naturais 

 Marxes de ríos e regueiros 

 Zonas de interese cultural 

Os terreos clasificados como solo urbanizable, grafados nos planos de ordenación, situáronse lindantes co solo 

urbano para conseguir un desenvolvemento urbano harmónico e optimizar custos en infraestruturas e servizos 

e, en ningún caso, afectan aos solos rústicos de especial protección citados anteriormente. 

Dispoñibilidade de recursos de auga potable, capacidade de depuración de augas residuais e estudo de 

conexións 

En aplicación do establecido na Det 3.1.5 g) DOT, os apartados seguintes conteñen as análises 

correspondentes que permiten avaliar a garantía da existencia de reservas de auga abondo e da viabilidade da 

captación, tratamento e distribución de auga potable, de recollida de augas residuais e a súa depuración, 

reutilización ou vertedura ao medio receptora de forma sostible, para as necesidades presentes e futuras da 

poboación e actividades existentes. 

6.5.2.1.1 Dispoñibilidade de recursos de auga potable 

Como se indicou no apartado 4.3.5, o sistema de distribución de auga potable ao termo municipal de Chantada 

ten capacidade suficiente para abastecer os sectores de desenvolvemento futuro previstos no concello. 

 Polo tanto, o PXOM mantén o actual sistema xeral de abastecemento de auga e incorpora as actuacións 

proxectadas, sen prexuízo de que de acordo co crecemento previsible, se estendan as redes ás áreas de novo 

desenvolvemento ou se amplíe a capacidade dalgunhas das redes existentes e/ou dos depósitos de 

distribución. 

6.5.2.1.2 Capacidade de depuración 

Como se indicou no apartado 4.3.5, o saneamento actual está formado pola rede municipal no núcleo urbano de 

Chantada así como no polígono industrial existente, que verte as súas augas residuais na EDAR de Chantada a 

través dun bombeo. Esta rede recolle as augas do núcleo rural de Santo Estevo. 

A ordenación tamén establece a extensión das redes de saneamento ás áreas de novo desenvolvemento, en 

base á estrutura viaria establecida. 

O primeiro que hai que destacar é que, a rede existente no concello de Chantada é de tipo unitario, é dicir, non 

existe unha canalización para a evacuación de augas negras e outra para augas pluviais. Existen diversas 

canalizacións de cursos fluviais que nalgúns casos se mesturan coa rede de fecais, o cal provoca que a 

efectividade da EDAR diminúa. Este pasaba no ovoide da avenida Xoán XXIII, pero xa se está executando un 

proxecto para renovar a rede nese tramo e subsanar a situación. 

A EDAR de Chantada está ao límite da súa capacidade, ainda que esta redactado o proxecto de ampliación da 

mmesma e a dia de hoxe estase pendiente da execución do mesmo. 

6.5.2.2 Estudo de conexións cos sistemas xerais existentes e exteriores aos ámbitos de novo 

desenvolvemento 

Neste estudo realizase unha aproximación ás características das redes de abastecemento e saneamento das 

novas áreas de crecemento previstas en solo urbanizable delimitado 

a) ABASTECEMENTO DE AUGA 
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En concreto, será necesario prever a extensión das conducións de maior diámetro cara ás zonas de novo 

crecemento, para garantir o abastecemento de tódolos sectores, sobre todo da zona oeste do núcleo de 

Chantada. Ditas conducións funcionarán de reforzo da rede existente. 

Para abastecer os sectores urbanizables da zona leste, será preciso reforzar a rede pola estrada N-540, 

cun diámetro suficiente para abastecer no futuro a toda a poboación. Proponse estender a condución de 

160mm de diámetro existente na praza de Santa Ana. 

Para realizar o dimensionamento da rede de abastecemento aos sectores urbanos non consolidados e 

urbanizables, haberá que estudar os usos e necesidades de consumo de auga que terán as industrias, as 

plantacións, os núcleos habitados, etc. Todo iso será a base para xustificar posteriormente o cálculo e 

dimensionamento da rede e equipos complementarios. 

Sen prexuízo de que se realicen estudos máis detallados á hora de establecer unha futura demanda, 

recollemos a continuación unhas condicións xerais a ter en conta para a previsión do consumo: 

Existen multitude de criterios para definir a dotación mínima de auga potable en zonas residenciais. 

Segundo as “Normas para a redacción de Proxectos de Abastecemento e Saneamento de poboacións” 

(N.R.P.A.S.P., M.O.P.U., 1975), as dotacións serán, salvo xustificación en contra, as recollidas na seguinte 

táboa: 

POBOACIÓN DOTACIÓN 

(hab.) (L/h/d) 

< 1.000 100 

1.000-6.000 150 

6.000-12.000 200 

12.000-50.000 250 

50.000-250.000 300 

> 250.000 400 

 

Por outra banda, as “Instrucións e Recomendacións Técnicas Complementarias para a elaboración dos 

Plans Hidrolóxicos de concas intercomunitarias” (O.M. de 24 de setembro de 1992) determina para o 

horizonte de 2012, e para unha poboación de menos de 10.000 habitantes cunha actividade industrial-

comercial baixa, unha dotación de 220l/hab./día. En calquera caso, de acordo co disposto no Decreto 

311/1992, de 12 de novembro, da Xunta de Galicia, non será inferior a 50 litros por habitante e día, cun 

mínimo de 200 litros/día por vivenda. 

Para ter en conta a variación dos consumos ao largo do ano respecto ao valor medio, úsase un 

coeficiente punta, cuxos valores se fixan no seguinte cadro: 

 

 

COEFICIENTE 

PUNTA Nº DE VIVENDAS 

10 hasta 50 

5 50-250 

3,5 250-500 

2,5 500-1500 

2 1500 
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No caso de dotacións para zonas industriais, os valores poden ser moi variados atendendo do tipo de 

industria que se estea analizando. Segundo as “N.R.P.A.S.P.”, para o caso de polígonos con industria 

variada débese asignar unha dotación de 1,5l/s/Ha. Dito valor é un valor moi elevado, polo que da lugar a 

grandes sobredimensionamentos. Por iso, na elaboración do Plan Hidrolóxico Nacional adoptouse un 

valor de 4.000m³/ano/Ha para os novos polígonos. No caso de tratarse de industrias específicas, é 

preferible usar datos referentes a elas e estudar o caso de forma particular. 

No caso da dotación de regadío, aínda que dependerá moito do clima, do terreo e do tipo de cultivo, 

pódese estimar entre 5 e 7 l/m² por día. 

No caso da dotación contra incendios, cumprirase co que establece a norma básica NBE-CPI-82, 

segundo a cal a rede subministrará auga a dúas bocas de incendios separadas 200m como máximo e no 

lugar máis desfavorables (afastado do depósito, nun alto, cunha avaría nas arterias, etc) durante dúas 

horas. 

A separación dos hidrantes, en centros comerciais e en concentracións de poboación importantes, non 

será de máis de 100m; en zonas rurais pode chegar ata 200m. 

Os hidrantes de 500l/m, aéreos deben de ter unha saída de 70 mm e outras dúas de 45 mm. No depósito, 

o volume de reserva específico para incendios será de 120 ou 240 m³ e duración dúas horas. 

En canto ao dimensionamento, na análise que se expón a continuación, en base ás directrices anteriores, 

analízanse as dimensións mínimas que precisarán as redes fundamentais de conexión cos servizos 

existentes, que abastecerán a estas zonas de novo crecemento. 

Nesta táboa está reflectido o rango de diámetro que será preciso empregar na conexión da rede 

fundamental á existente. 

O cálculo dos mesmos realizouse tendo en conta as dotacións antes comentadas. Considerouse unha 

velocidade mínima de 0,6 m/s e unha velocidade máxima de 1,5 m/s, de maneira que obtivemos uns 

diámetros máximo e mínimo respectivamente. Estes números son meramente orientativos e non se 

tiveron en conta en ningún momento os diámetros comerciais existentes de cada material. 

 

Táboa nº 46 CADRO DE RANGOS DE DIÁMETRO DE ABASTECEMENTO 

DENOMINACIÓN

Nº 

VIVIENDAS Cp HABITANTES

CAUDAL 

(L/S)

CAUDAL 

(M3/DÍA)

Q MEDIO 

(L/S)

Q PUNTA 

(L/S)

Q MEDIO 

(M3/DÍA) D min D med D max Tuberia

Sector SUD-R1        318,00   3,5 954 3,86 333,90 2,76 9,66 238,50 57 70 91 pvc D80  

Como é lóxico, no momento en que se desenvolvan os urbanizables delimitados planificados, deberanse 

fixar entre as compañías, os promotores da construción e os técnicos do concello o deseño definitivo da 

rede, así como os posibles reforzos que sexa preciso facer na existente. Porén, a través do plan 

indícanse as principais medidas que sería necesario adoptar. 

O sistema xeral de abastecemento de auga gráfase nos planos de ordenación correspondentes do 

presente PXOM. 

b) SANEAMENTO. 

No futuro desenvolvemento dos solos clasificados como urbanizables delimitados, é conveniente que as 

novas redes de saneamento formuladas sexan de tipo separativo e que nos casos nos que sexa factible, 

as augas pluviais se vertan directamente ás canles dos ríos, construíndo nos casos en que se considere 

conveniente estanques de tormenta, que eviten que a contaminación que arrastan as primeiras augas da 

chuvia pasen aos ríos. 

Os diámetros que deberán empregarse para a conexión das novas redes ao servizo de sumidoiros 

existente, terán unhas dimensións mínimas de 300 mm. 

No caso do caudal de augas pluviais hai diversos procedementos para a obtención do mesmo aínda que 

o máis común é o método racional que establece a relación entre a chuvia caída e o caudal a desaugar, 

aplicando a seguinte expresión: 

Q = (C x I x A)/360 

Q: caudal de auga de chuvia (m³/s) 

C: coeficiente de escorrentía 

I: intensidade de chuvia (mm/h) 

A: área da cunca (Ha) 

Resulta fundamental complementar o sistema xeral de saneamento coa construción dos proxectos de 

saneamento que están previstos. Ademais, a ordenación tamén establece a extensión das redes de 

saneamento ás áreas de novo desenvolvemento, en base á estrutura viaria establecida. 

O sistema xeral de saneamento gráfase nos planos de ordenación correspondentes do presente PXOM. 

6.5.3  Xustificacion das proteccións outorgadas ás zonas de solo rústico 

Sobre a base do "Estudo do Medio Rural" definíronse os valores que presenta o solo rústico e de acordo cos 

devanditos valores no apartado 4.4.3 da presente Memoria, estableceuse a división do solo rústico en zonas. 

No presente apartado defínense os criterios de protección establecidos en cada unha das zonas en que se 

dividiu o solo rústico. 

a) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA 

O PXOM inclúe na categoría de solo rústico de protección agropecuaria, de conformidade co disposto no 

art.º 32 2.a) LOUG, as áreas do municipio que son obxecto de protección pola súa produtividade agrícola 

ou gandeira, posta de manifesto pola existencia das explotacións que a avalan ou polas propias 

características ou potencialidade dos terreos, así como polos que sexan obxecto de concentración 

parceira a partir da entrada en vigor da LOUG e polos terreos concentrados con resolución firme 

producida nos dez anos anteriores a esta data. 

Os criterios establecidos para a protección dos terreos integrados nesta categoría de solo baséanse na 

preservación dos devanditos terreos pola súa produtividade, así como en garantir a utilización racional 

dos recursos naturais e o desenvolvemento urbanístico sostible (art. 37 LOUG). A regulación 

pormenorizada deste tipo de solo, desenvólvese nas Normas Particulares do solo Rústico, contidas no 

documento de "Normativa Urbanística”. 



 

 PXOM de CHANTADA (LUGO) 

FICHAS ÁREAS DE REPARTO (SUNC) Aprobación inicial 

- 99 - 

b) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL 

O PXOM inclúe na categoría de solo rústico de protección forestal, de conformidade co disposto no art. 

32 2.b) LOUG, as áreas do municipio destinadas a explotacións forestais e polos terreos que sustentan 

masas arbóreas que deban ser protexidas por cumprir funcións ecolóxicas, produtivas, paisaxísticas, 

recreativas ou de protección do solo, e igualmente aqueles terreos de monte que, aínda cando non 

sustentan masas arboradas, se protexen por cumprir as devanditas funcións e, en todo caso, polas áreas 

arbóreas formadas por especies autóctonas, así como por aquelas que sufrisen os efectos do lume a 

partir da entrada en vigor da LOUG ou nos cinco anos anteriores a esta. 

Os criterios establecidos para a protección dos terreos integrados nesta categoría de solo baséanse na 

preservación dos devanditos terreos pola súa alta produtividade, así como para garantir a utilización 

racional dos recursos naturais e o desenvolvemento urbanístico sustentable (Art.37 LOUG). 

A regulación pormenorizada deste tipo de solo, desenvólvese nas Normas Particulares do solo Rústico, 

contidas no documento de "Normativa Urbanística" 

c) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE AUGAS 

O PXOM inclúe na categoría de solo rústico de protección de augas, de conformidade co disposto no art. 

32 2.d) LOUG, os terreos do municipio situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, definidos na 

lexislación reguladora das augas continentais como canles naturais, ribeiras e marxes das correntes de 

auga e, como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas zonas 

de servidume. 

Así mesmo inclúense neste tipo de solo rústico, as zonas de protección que para tal efecto se delimitan 

no presente PXOM. Tamén teñen a devandita consideración, os terreos situados fóra dos núcleos rurais e 

do solo urbano, con risco de inundación, e aqueles baixo os cales existan augas subterráneas que deban 

ser protexidas. 

A protección destes espazos ten como obxectivo preservar o dominio público hidráulico e o seu ámbito 

(art. 38 LOUG). 

A regulación pormenorizada deste tipo de solo, desenvólvese nas Normas Particulares do Solo Rústico, 

contidas no documento de "Normativa Urbanística" 

d) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS 

Comprende, de conformidade co disposto no art. 32.2.f) LOUG, os terreos sometidos a algún réxime de 

protección por aplicación da Lei 9/2001, de conservación da natureza ou da lexislación reguladora dos 

espazos naturais, a flora e a fauna. Igualmente teñen a devandita consideración os terreos que os 

instrumentos de ordenación do territorio, as Normas Provinciais de Plan, ou o presente PXOM consideran 

necesario protexer polos seus valores naturais, ambientais, científicos ou recreativos. 

A protección destes espazos baséase na preservación dos seus valores naturais, ecolóxicos, ambientais, 

paisaxísticos, científicos ou recreativos que xustifican a devandita protección. 

A regulación pormenorizada deste tipo de solo, desenvólvese nas Normas Particulares do Solo Rústico, 

contidas no documento de "Normativa Urbanística" 

e) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAXÍSTICA 

O PXOM inclúe na categoría de solo rústico de protección paisaxística, de conformidade co disposto no 

art. 32.2.g) LOUG, os terreos do municipio necesarios para preservar as vistas panorámicas do territorio, 

dos cursos dos ríos ou dos vales e dos monumentos ou de edificacións de singular valor. 

A regulación pormenorizada deste tipo de solo, desenvólvese nas Normas Particulares do Solo Rústico, 

contidas no documento de "Normativa Urbanística". 

f) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 

Comprende, de conformidade co disposto no art. 32.2.h) LOUG, o solo afecto a zonas de interese 

patrimonial, artístico ou histórico, contempladas no presente PXOM, que inclúe: 

o Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico e/ou 

ambiental, etnográfico ou cultural. 

o Os elementos illados que sen estar identificados nos Planos polo seu pequeno tamaño, teñen 

recoñecido o seu interese histórico, artístico e/ou cultural, por aplicación das disposicións contidas no 

Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro, polo que se protexen os hórreos e cabazos de máis de 100 

anos e no Decreto 571/1963, de 14 de Marzo, polo que se protexen os escudos, emblemas, pedras 

heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico de máis 

de 100 anos. 

o Os depósitos e zonas arqueolóxicas. 

o Ás zonas, enclaves, edificios, construcións, restos ou depósitos que, se é o caso, sexan 

inventariados polos Organismos Competentes en materia de Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural. 

A regulación pormenorizada deste tipo de solo, desenvólvese nas Normas Particulares do Solo Rústico, 

contidas no documento de "Normativa Urbanística" 

g) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

Comprende, de conformidade co disposto no art.º 32.2.c) LOUG, os terreos rústicos destinados á 

localización de infraestruturas e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación, como son 

as de comunicacións e telecomunicacións, as instalacións para o abastecemento, saneamento e 

depuración de auga, as de xestión dos residuos sólidos, as derivadas da política enerxética ou calquera 

outra que xustifique a necesidade de afectar unha parte do territorio, conforme ás previsións dos 

instrumentos de ordenación do territorio e do presente PXOM. 

A protección deste solo ten por obxecto a preservación das infraestruturas existentes e de nova creación 

(art. 37 LOUG). 

A regulación pormenorizada deste tipo de solo, desenvólvese nas Normas Particulares do Solo Rústico, 

contidas no documento de "Normativa Urbanística" 

6.5.4 Xustificacion do cumprimento da lexislación sectorial 

6.5.4.1 Medio ambiente 
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De conformidade co establecido na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados 

plans e programas no medio, o presente PXOM foi sometido a "Avaliación Ambiental Estratéxica", polo que na 

documentación medio ambiental do presente PXOM, se xustifica o cumprimento da lexislación de carácter 

medioambiental vixente. 

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental traspón ao ordenamento xurídico español a revisión 

da normativa comunitaria e reforma o proceso de avaliación ambiental de plans, programas e proxectos 

unificando nunha soa norma dúas disposicións: a Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas no medio ambiente e o Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo 

que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos e modificacións 

posteriores ao citado texto refundido. A Lei 21/2013, do 9 de decembro, na súa Disposición transitoria primeira 

establece un réxime transitorio de aplicación para aqueles plans e programas cuxa avaliación ambiental 

estratéxica iniciásese con anterioridade á entrada en vigor da lei. Polo que o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Chantada (en adiante PXOM) sométese ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (en 

adiante AAE) nas condicións que establece a Lei 9/2006 de plans e programas. 

6.5.4.2 Augas 

Os terreos do municipio de Chantada cubertos por augas non accidentais, como os ríos, encoros, lagos, lagoas, 

zonas húmidas e pantanosas e as súas marxes regúlanse no presente PXOM polas disposicións contidas na 

Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, así como polo establecido no art.º 32.d) LOUG. 

En función da entidade dos cursos de auga que discorren polo termo municipal, procedeuse á clasificación dos 

citados cursos de auga, coa finalidade de definir as correspondentes zonas de protección. 

En aplicación do establecido na lexislación sectorial citada anteriormente, a protección das marxes dos terreos 

cubertos por augas non accidentais defínese por: 

a) UNHA ZONA DE SERVIDUME: De 5 metros de anchura para uso público. 

b) UNHA ZONA DE POLICÍA: Grafada nos planos de ordenación coa anchura correspondente e, como máximo, 

de 100 metros de anchura. 

Na normativa urbanística do PXOM e máis en concreto nas "Normas Particulares do Solo Rústico de Protección 

de Augas", establécese a regulación das zonas de protección. 

6.5.4.3 Espazos naturais 

Para a determinación dos espazos naturais existentes en Chantada, tívose en conta o decreto 72/2004, de 2 de 

abril, polo que se declaran determinados espazos como zona de especial protección dos valores naturais. Pola 

que se declara zona de especial protección o espazo natural de “Monte Faro”, Lugar de Importancia 

Comunitaria para formar parte da Rede Natura 2000. 

Este espazo regúlase polas disposicións contidas na Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación de espazos 

naturais e da flora e fauna silvestres. 

A delimitación do devandito espazo, recóllese nos correspondentes planos de ordenación e a súa regulación 

está contida na Normativa urbanística do PXOM e máis en concreto nas "Normas Particulares do Solo Rústico 

de Protección de Espazos Naturais". 

6.5.4.4 Estradas 

A regulación das estradas que atravesan ou discorren polo termo municipal de Chantada, así como a protección 

das súas marxes regúlanse, en función da Administración Titular da estrada, pola Lei 37/2015, de 29 de 

setembro,, de estradas estatais, pola Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e pola Ordenanza 

Reguladora de Uso e Defensa das estradas Provinciais. 

De acordo coas devanditas leis, o presente PXOM establece a área de influencia das estradas, a cal está 

integrada polas seguintes zonas: 

a) ZONA DE DOMINIO PÚBLICO 

b) ZONA DE SERVIDUME 

c) ZONA DE AFECCIÓN 

En cada unha destas zonas, cuxas dimensións variarán en función da Administración titular da estrada e do tipo 

de vía, o PXOM establece as limitacións en canto a edificación e uso, co fin de garantir a protección das 

estradas e as súas marxes, e permitir, en caso de necesidade novas ampliacións. 

6.5.4.5 Patrimonio cultural 

Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico e/ou ambiental, 

etnográfico ou cultural existentes no termo municipal de CHANTADA, así como os depósitos e zonas 

arqueolóxicas, regúlanse polas disposicións contidas na Lei 8/1995, de 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de 

Galicia, na Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, no Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro (polo que se 

protexen os hórreos e cabazos de máis de 100 anos) e no Decreto 571/1963, do 14 de Marzo (polo que se 

protexen os escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de 

interese histórico-artístico de máis de 100 anos). 

De conformidade coas disposicións contidas nas devanditas Leis e para os efectos de conseguir unha 

adecuada protección do patrimonio cultural, o PXOM diferenza: 

a) PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO 

Nos edificios, conxuntos e elementos de interese arquitectónico e etnográfico, o presente PXOM 

establece varios niveis de protección, en función dos valores a protexer, así como os ámbitos de 

protección que abranguen normalmente ao elemento protexido e que se estende ao seu ámbito 

inmediato, coa finalidade de garantir o mantemento do significado do elemento protexido, o libre acceso e 

a súa contemplación. 

En función do nivel de protección asignado o PXOM establece o correspondente réxime de obras e usos. 

b)
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 PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO. 

Para conseguir unha axeitada protección do patrimonio arqueolóxico, o PXOM en función dos valores a 

protexer establece as seguintes zonas: 

a.1) ZONA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. 

a.2) ZONA DE RESPECTO. 

En cada unha destas zonas, o PXOM establece as limitacións en canto a edificación e uso, co fin de 

garantir unha axeitada protección. 

6.5.4.6 Cemiterios 

A protección dos cemiterios e a zona inmediata a estes, así como as condicións que deben cumprir os novos 

cemiterios, regúlanse polas disposicións contidas no Decreto 134/1998, do 23 de abril, sobre policía mortuoria e 

no Decreto 3/1999 do 7 de xaneiro, que modifica parcialmente o anterior. 

6.5.4.7 Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas 

En aplicación das disposicións contidas na Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de 

barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (en diante LASB) e no Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo 

que aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras 

na Comunidade Autónoma de Galicia (en diante RASB), a ordenación establecida no presente PXOM respecta 

as disposicións contidas nos devanditos textos legais, ao obxecto de lograr a accesibilidade integral a todas as 

persoas e en especial a aquelas con mobilidade reducida. De acordo coas disposicións da LASB e o RASB, o 

PXOM diferenza dous tipos de barreiras: Barreiras arquitectónicas urbanísticas e barreiras arquitectónicas na 

edificación. 

6.5.4.8 Barreiras arquitectonicas urbanisticas 

Coa finalidade de eliminar e impedir a formación de barreiras arquitectónicas urbanísticas, o presente PXOM 

establece, de conformidade coas disposicións contidas na LASB, as condicións que deben cumprir as vías e 

espazos libres de uso público. 

Para os efectos do presente PXOM, diferenciáronse dentro do concepto de vías e espazos libres de uso público 

os seguintes ámbitos e elementos: 

a) URBANIZACIÓNS 

Dentro deste concepto englóbanse as condicións que debe cumprir a urbanización dos itinerarios peonís e 

mixtos, dos parques e xardíns, e dos aparcadoiros. 

a.1) ITINERARIOS 

o As seccións do viario establecidas no PXOM permiten cumprir coas dimensións esixidas na LASB, 

respecto a itinerarios peonís (beirarrúas) e mixtos, vaos peonís e para vehículos e pasos peonís. 

o As vías públicas deberán ser adaptadas de acordo coas condicións esixidas no art. 15 do RASB. 

o As características dos itinerarios peonís ou mixtos de peóns e vehículos, o seu deseño e trazado, 

así como as súas condicións deberán cumprir co disposto no art. 16 do RASB. 

o A comunicación vertical dos itinerarios realizarase mediante ramplas ou ascensores que cumprirán 

as condicións establecidas no Art.17 do RASB. 

o Nas zonas destinadas a estacionamento de vehículos lixeiros, sexan de superficie ou subterráneas, 

que se sitúen en vías ou espazos de uso público ou dean servizo a equipamentos comunitarios, 

reservaranse con carácter permanente e tan próximo como sexa posible dos accesos peonís, prazas 

debidamente sinalizadas para vehículos acreditados que transporten persoas en situación de 

mobilidade reducida. 

a.2) MOBILIARIO URBANO. 

o Para os efectos de aplicación do Regulamento sobre accesibilidade e supresión de barreiras 

(RASB), consideraranse elementos do mobiliario urbano o conxunto de obxectos existentes nas vías 

e espazos públicos que se achen superpostos ou pegados aos elementos de urbanización ou da 

edificación de forma que sexa posible o seu traslado ou modificación sen alteracións substanciais 

daquelas, tales como semáforos, postes de sinalización e similares, cabinas telefónicas, fontes 

públicas, papeleiras, veladores, toldos, marquesiñas, quioscos, colectores, varandas, morróns, 

controis de aparcadoiro e calquera outros de natureza análoga. 

o Os elementos de mobiliario urbano deseñaranse e colocaranse de maneira que non obstaculicen a 

circulación de calquera tipo de persoas e permitan, se é o caso, ser usados coa máxima comodidade. 

Para estes efectos cumprirán as condicións esixidas na base 1.4 do código de accesibilidade do 

RASB. 

o As sinais de tráfico, semáforos, postes de iluminación ou calquera outro elemento vertical de 

sinalización que se emprace nun itinerario ou espazo de acceso peonil deberán ser deseñadas e 

colocadas de forma que resulten adaptadas, emprazándose de maneira que non obstaculicen a 

circulación de calquera tipo de persoas e permitan, se é o caso, ser usados coa máxima comodidade, 

debendo cumprir coas condicións establecidas na Leus e Regulamento de accesibilidade e supresión 

de barreiras. 

o Os elementos saíntes que se empracen nas aliñacións das fachadas de edificios que interfiran un 

itinerario ou espazo peonil, tales como marquesiñas, toldos e outros análogos, deberán evitar en todo 

caso ser un obstáculo para a libre circulación de todo tipo de persoas, debendo cumprir coas 

condicións establecidas na LASB e RASB. 

a.3) ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

o Para os efectos de aplicación do Regulamento sobre accesibilidade e supresión de barreiras, 

considéranse elementos de urbanización calquera compoñente das obras de urbanización, 

entendendo por estas os referentes á pavimentación, xardinaría, saneamento, rede de sumidoiros, 

iluminación, redes de telecomunicación e redes de subministración de auga, electricidade, gases e 

aquelas que materialicen as indicacións contidas no presente PXOM. 

o Os elementos de urbanización integrados en espazos de uso público posuirán con carácter xeral 
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unhas características de deseño e execución tales que non constitúan obstáculo á liberdade de 

movementos das persoas con limitacións e mobilidade reducida, debendo ademais, se é o caso, 

axustarse ás condicións de adaptación establecidas na base 1.2 do código de accesibilidade do 

RASB. 

b) PARQUES, XARDÍNS E ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS 

Os parques, xardíns e demais espazos libres de uso público deberán ser adaptados de acordo coas 

seguintes condicións de accesibilidade: 

o Disporán dun itinerario adaptado que permita un percorrido polo seu interior e o acceso aos 

elementos singulares do espazo e aos servizos hixiénicos segundo as esixencias sinaladas na base 

1.1 do Regulamento sobre accesibilidade e supresión de barreiras. 

o Os elementos de urbanización (pavimentos, saneamento, iluminado, electricidade, subministración 

de auga, etc) que forman parte do citado itinerario estarán adaptados, de acordo coa base 1.2 do 

citado regulamento. 

o O mobiliario urbano (sinais de tránsito, postes de iluminación ou calquera outro elemento vertical 

de sinalización) será adaptado de acordo coa base 1.4 do código de accesibilidade e co previsto no 

Art.19 e Sección 6ª do Regulamento citado anteriormente. 

o Os parques, xardíns e demais espazos libres de uso público deberán cumprir as prescricións sobre 

itinerarios, comunicación vertical, ramplas, ascensores e escaleiras previstas nos Arts. 16º e 17º do 

Regulamento citado no apartado a) anteriormente. 

o Os aseos de uso público que se dispoñan nestes espazos deberán dispoñer polo menos dunha 

unidade adaptada composta como mínimo por un inodoro e un lavabo que poida ser accesible a 

calquera tipo de persoa, a cal poderá ser substituída pola adaptación, como mínimo, dun inodoro e un 

lavabo no interior dos aseos para cada sexo. 

o Para acceder a estes servizos hixiénicos deberá existir un itinerario adaptado conforme ás 

condicións establecidas no Regulamento sobre accesibilidade e supresión de barreiras. 

6.5.4.9 Barreras arquitectónicas na edificación 

Coa finalidade de eliminar e impedir a formación de barreiras arquitectónicas na edificación e para os efectos de 

garantir nestas a axeitada accesibilidade aos distintos locais e pezas, instalacións ou servizos propios que as 

compoñen, o presente PXOM, de conformidade coas determinacións da LASB e o RASB, establece os tipos de 

edificios nos que serán de aplicación as disposicións contidas nos textos legais citados. 

a) EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

De acordo coas disposicións contidas na LASB e no RASB, consideraranse edificios de uso público, os 

edificios de titularidade pública ou privada destinados aos seguintes usos: 

o INDUSTRIAL (cando conte con 50 ou máis traballadores). 

o TERCIARIO. 

o COMERCIAL (Cando a superficie sexa igual ou maior de 500 m2). 

o OFICINAS (Cando conte con máis de 50 traballadores) e en oficinas bancarias (Cando a superficie 

sexa igual ou maior de 500 m2). 

o HOTELEIRO. 

o ESPECTÁCULOS, HOSTALEIRO E RECREATIVO. 

o DOTACIONAL. 

o EQUIPAMENTOS: Docente, sanitario asistencial, sociocultural, deportivo, relixioso e servizos 

públicos (agás os non previstos no art.º 27º da RASB). 

o GARAXES E APARCADOIROS COLECTIVOS. 

o COMUNICACIÓNS: Estacións ferroviarias e de autobuses, portos, etc. 

Por outra parte, en función dos tipos de obras, as disposicións contidas na LASB e o RASB serán de 

aplicación: 

o Nos edificios de uso público de nova planta. 

o Nos edificios de uso público existentes, ás obras de restauración, rehabilitación, ampliación ou 

reforma que comporte un cambio de uso ou afecten a un 20% ou máis da superficie inicial do edificio. 

o Aos edificios que se encontren declarados bens de interese cultural ou incluídos no catálogo do 

presente PXOM, non lles será de aplicación o previsto na LASB e no RASB, sempre que as 

modificacións necesarias afecten a elementos obxecto de protección. Para estes casos estarase ao 

disposto no art.º 29º.b) RASB. 

En canto á accesibilidade e mobilidade, os edificios de uso publico deberán cumprir as condicións 

establecidas nos Arts. 15 ao 17 da LASB e Arts. 30º a 32º da RASB, e en concreto as que fan relación a: 

o Os accesos ao interior dos edificios dende as vías públicas. 

o A mobilidade vertical entre espazos, instalacións e servizos comunitarios emprazados en edificios 

de uso público, a comunicación entre plantas que deberá realizarse, como mínimo, mediante un 

elemento ascensor ou rampla que se axustará ás condicións establecidas no art. 31 RASB. Así como 

todo aquilo que se refire a escaleiras, escaleiras mecánicas, tapices rodantes, ascensores, etc. 

o A mobilidade ou comunicación horizontal entre espazos, instalacións e servizos comunitarios 

emprazadas en edificios de uso público. Para tal efecto deberá terse en conta o disposto no art.º 32º 

do RASB en relación cos itinerarios, portas, corredores e ramplas. 

b) EDIFICIOS DE TITULARIDADE PRIVADA E USO RESIDENCIAL 

En función do tipo de obra e da obrigatoriedade ou non de instalar ascensores, os edificios de titularidade 

privada e uso residencial deberán cumprir as seguintes condicións: 

o Os edificios de nova construción nos que sexa obrigatoria a instalación de ascensor, dispoñerán 

como mínimo dos itinerarios a que se refire o art. 39 apartado 1 do RASB. 

o Os edificios de nova construción nos que non sexa obrigatoria a instalación de ascensor deberán 

dispoñer dos itinerarios coas condicións e excepcionalidades previstas no art. 39 apartado 2 do 
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RASB, quedando excluídas, en todo caso, da devandita condición as vivendas unifamiliares. 

o Os ascensores cumprirán as condicións establecidas no Art. 39º e na base 4 do código de 

accesibilidade do RASB. 

o Os proxectos de reforma, rehabilitación ou restauración de edificios, servizos ou instalacións de 

titularidade privada e uso residencial deberán cumprir os requisitos establecidos no Art.40 do RASB. 

c) EDIFICIOS DE TITULARIDADE PUBLICA E USO RESIDENCIAL. 

Os edificios, instalacións e servizos de titularidade pública e uso residencial de nova construción, así 

como os proxectos de reforma, rehabilitación ou restauración destes deberán, ademais de axustarse á 

normativa propia das vivendas de protección oficial de promoción pública, cumprir como mínimo coas 

esixencias de accesibilidade establecidas anteriormente para vivendas de uso residencial de titularidade 

privada. 

6.5.4.10 Normas de habitabilidade 

En aplicación das disposicións contidas no Decreto 29/2010, de 4 de marzo da Xunta de Galicia sobre 

habitabilidade das vivendas, a ordenación establecida no presente PXOM respecta as normas contidas 

en dito decreto e en concreto as seguintes: 

a) COMPOSICIÓN E DIMENSIONADO DAS VIVENDAS 

Tanto a ordenación gráfica como as condicións de edificación establecidas no documento de “Normativa” 

do PXOM, respectan os parámetros relativos a ocupación, frontes e fondos edificables, alturas, etc, coa 

finalidade de que os volumes resultantes garantan vivendas coa composición e dimensionado establecido 

no citado decreto. 

As condicións citadas recóllense nas Normas relativas ao uso residencial, nas Normas de edificación e 

nas Normas particulares do Documento de Normativa Urbanística do PXOM. 

b) ILUMINACIÓN E VENTILACIÓN 

A ordenación establecida, tamén regula as condicións a que deben suxeitarse as pezas que integran a 

vivenda, así como as condicións que deben cumprir os patios para conseguir unha óptima iluminación e 

ventilación das estancias. Estas condicións recóllense nas Normas de edificación do documento de 

Normativa do PXOM. 

c) ACCESOS A VIVENDAS 

O dimensionado e condicións que deberán cumprir os accesos ás vivendas, así como as escaleiras e os 

ascensores regularanse polas disposicións contidas no decreto de habitabilidade de vivendas, as cales se 

recollen nas normas relativas ás condicións de accesibilidade e seguridade) do documento de Normativa 

do PXOM. 

d) INSTALACIÓNS MÍNIMAS 

Tal e como establece o decreto de habitabilidade de vivendas, nos edificios destinados a vivenda será 

obrigatorio contar con instalacións de auga fría e quente, sumidoiros e saneamento de augas residuais, 

electricidade e antena colectiva de televisión e radiodifusión. As condicións destas e outras instalación 

recóllense nas normas relativas a condicións de dotación de servizos nos edificios do documento de 

normativa do PXOM. 

 

 

6.5.5 Xustificación da coherencia das determinacións do PXOM  

6.5.5.1 Coas Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT) 

O contido do PXOM correspóndense coas determinacións contidas nas Directrices de Ordenación do Territorio 

(DOT), formuladas pola Xunta de Galicia ao abeiro da Lei 10/1995, e aprobadas definitivamente mediante o 

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro. No presente apartado, realízase a correspondencia entre os contidos do 

PXOM e o disposto nas DOT, de acordo coa determinación 1.4 das mesmas. 

As DOT inclúen ao municipio de Chantada dentro do sistema de asentamentos como cabeceira do sistema 

urbano intermedio, por presentar a dimensión necesaria para exercer as funcións de acollida de servizos 

supramunicipais da zona occidental. Chantada representa o papel de nodo de estradas comarcal, o que pode 

redundar na súa conversión nunha área máis atractiva para o asentamento de actividades loxísticas e 

industriais de ámbito comarcal que complementen a estrutura produtiva do espazo intermedio situado entre as 

dúas capitais provinciais do interior, xunto co resto de cabeceiras do Sistema urbano intermedio desta área do 

sur lucense e do norte ourensán. Este papel, xunto coa súa tradicional vocación comercial e a presenza de 

servizos tanto públicos como privados converten Chantada nun punto óptimo para a concentración de 

actividades terciarias e industriais como corresponde a unha cabeceira do Sistema urbano intermedio. 

De conformidade co apartado 8.5 das DOT o Plan Xeral considera a perspectiva global e integral da paisaxe e 

segue as definicións e criterios xerais recollidos nas DOT para o mantemento da calidade paisaxística dos 

contornos rurais e para a disposición de mecanismos axeitados para converxer nun desenvolvemento 

equilibrado ao tempo que se mantén a calidade ambiental, evitando a expansión desordenada e a 

desintegración funcional. 

Neste senso, o PXOM considera que a Unidade de paisaxe rural debe ser ordenada tendo en conta que é o 

resultado da interacción da sociedade co medio e que a súa conservación esixe o mantemento dos usos 

tradicionais e a posta en valor dos seus elementos físico- naturais característicos. 

En resumo, os criterios establecidos no PXOM, son coherentes coas determinacións establecidas nas DOT. 

a) Frear os procesos de urbanización difusa centralizando as actuacións residenciais previstas no 

núcleo urbano do municipio, para optimizar o nivel de rentabilidade social dos recursos.  

b) Consolidar a identidade do núcleo de Chantada, impulsando proxectos que melloren a calidade 

urbana e a súa capacidade competitiva. 

c) Fortalecer os eixos de conexión das principais infraestruturas do municipio. 

d) Fortalecer os equipamentos e dotacións dos núcleos rurais do municipio co fin de proporcionar unha 

oferta de calidade, adecuada ás necesidades de poboación. 

e) Manter o carácter e a calidade do patrimonio ambiental paisaxístico e cultural do municipio, 
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harmonización, conservación e desenvolvemento. 
6.5.5.1.2 Obxectivos relativos á actividades socioeconómicas 

De conformidade co establecido na Det. 3.1.5.h) DOT, nos apartados da memoria relativos a actividades 

socioeconómicas desenvólvese a análise, caracterización e diagnóstico das principais actividades económicas 

do municipio. 

6.5.5.1.3 Obxectivos relativos á cuantificación e análise do parque de vivendas 

De acordo co establecido na Det 3.1.4 DOT nos apartados relativos ao parque de vivendas procedeuse á 

cuantificación e análise do Parque de Vivendas de Chantada, coa finalidade de fundamentar, no seu caso, as 

previsións de necesidades de novas vivendas ao ano horizonte do PXOM. Para o cálculo tivéronse en conta as 

vivendas baleiras e sen uso, realizando unha valoración das medidas que de ser o caso, haxa que adoptar para 

a substitución ou a mellora de edificacións non habitables ou ruinosas, así como de estímulo á rehabilitación. 

6.5.5.1.4 Obxectivos relativos á previsións de crecemento da vivenda 

Nos apartados relativos a previsión de vivendas realízanse as previsión de novas vivendas ao ano horizonte do 

PXOM (12 anos contados a partir da aprobación definitiva do mesmo), que de acordo co establecido nas 

Determinacións 3.1.4 e 3.1.5.h das DOT deberán fundamentarse nas previsións do ritmo da evolución das 

condicións sociodemográficas e socioeconómicas. 

6.5.5.1.5 Obxectivos relativos á clasificación de solo 

No PXOM, de conformidade co establecido nas DOT defínense os obxectivos, criterios e solucións adoptadas, 

tanto de ordenación como de carácter ambiental, para o municipio de Chantada. 

a) SOLO URBANO 

A delimitación deste solo tamén obedece tamén aos criterios da Det 3.1.2 DOT que establece que 

unicamente poderán ter a consideración de ámbitos aptos para o desenvolvemento urbano aqueles solos 

que reúnan os requisitos de necesidade e idoneidade e que, de acordo coa lexislación urbanística, sexan 

clasificados como solo urbano ou urbanizable.  

b) SOLO DE NÚCLEO RURAL 

Para a clasificación do solo dos núcleos rurais tivéronse en conta os criterios establecidos na Det 3.1.6 

DOT, que se complementan cos criterios establecidos no Art. 13 LOUG. 

De acordo coa “Análise sobre o Modelo de Asentamento da Poboación” e cos criterios establecidos nas 

determinacións 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 e 3.1.11 das DOT e no Art. 13.2 LOUG, os núcleos rurais existentes en 

Chantada delimitáronse de acordo cos seguintes criterios: 

o As súas peculiaridades urbanísticas e morfolóxicas, en concreto a súa estrutura morfolóxica, a 

funcionalidade e a variación tipolóxica existente no sistema de asentamentos rurais. 

o O tamaño medio da parcela edificable, criterios de compactación, tipoloxía construtiva, 

funcionalidade e dinámica dos núcleos ou a disposición das edificacións e as actividades económicas 

que se desenvolvan ligadas ao medio rural. 
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o Coa súa capacidade de acollida da demanda prevista do uso residencial no medio rural, a partir 

dos estudos sobre necesidades de crecemento e dinámicas recentes de transformación contidas na 

“Análise do Modelo de Asentamento da Poboación”  

o Na delimitación dos asentamentos rurais de tipo polinuclear, tívose en conta a existencia de lazos 

de cohesión que garantan a súa integración como tales. 

o A delimitación do perímetro dos núcleos rurais, realizouse atendendo ás condicións topográficas e 

estrutura da propiedade e, do seu nivel de integración, nas dotacións e servizos existentes no 

mesmo, axustándose ás infraestruturas e pegadas físicas dos elementos naturais existentes. 

o Ademais, de acordo co establecido na Det 3.1.10 DOT, co fin de evitar crecementos liñais, 

deséñanse a escala 1:2000 os viarios internos dos núcleos rurais nos que será posible consolidar as 

novas edificacións. 

o A ordenación proposta contribúe a impulsar o desenvolvemento sostible do medio rural co 

obxectivo de evitar o seu despoboamento e envellecemento mediante a incorporación das 

determinacións orientativas 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13 e 3.3.14 dispostas polas DOT. 

c) SOLO RÚSTICO 

Para a clasificación do solo rústico adoptáronse os criterios establecidos nas directrices de ordenación do 

territorio (DOT) e na LOUG. 

A Det 3.3.14 DOT define como solo rústico: “aqueles terreos que atendendo aos seus elementos 

singulares de carácter produtivo agrogandeiro- forestal, ecolóxico, paisaxístico, ou como consecuencia da 

necesidade de previr riscos, preservar o dominio público ou manter espazos aberto, terán como destino 

preferente os usos que lle son propios, e así, quedar á marxe do proceso urbanizador, co que se poderán 

incorporar á xestión urbanística do solo preservando os seus valores e manténdoo libre de edificación. 

Estes criterios compleméntanse cos establecidos no Art. 15 da LOUG. 

Por outra, en aplicación da Det 3.3.15 DOT, o PXOM, ademais de definir as diferentes tipoloxías de solo 

rústico de todo o termo municipal atendendo aos criterios establecidos na LOUG, tivo en conta, tamén, as 

delimitacións e determinacións emitidas polas administracións sectoriais con competencia nos usos 

inherentes á natureza deste solo rústico, establecéndose un réxime de usos en que se salvagarde a 

funcionalidade de cada unha das clasificacións e o seu uso sustentable. 

Compatibilizando a esixencia da LOUG e das DOT, os tipos de solo rústico de especial protección (SREP) 

establecidos en Chantada, son os seguintes: 

o SREP Agropecuaria 

o SREP Forestal 

o SREP de Espazos naturais 

o SREP de Augas 

o SREP de Infraestruturas 

o SREP Paisaxística 

o SREP de Patrimonio Cultural 

d) SOLO URBANIZABLE 

As reservas de solo urbanizable residencial localizáronse lindeiros cos solos urbanos, coa finalidade de 

permitir o desenvolvemento harmónico do núcleo urbano e optimizar os custos de infraestruturas, 

servizos e dotacións públicas, o que implica tamén ao respecto do contido da Det 3.1.5.a) DOT que, 

prohibe establecer crecementos residenciais desvinculados dos asentamentos preexistentes.  

6.5.5.1.6 Obxectivos e criterios ambientais adoptados 

a) RELATIVOS AO CICLO INTEGRAL DA AUGA 

No que se refire ao ciclo integral do auga o obxectivo fundamental persegue COMPATIBILIZAR A 

ORDENACIÓN PROPOSTA CO CICLO HÍDRICO, optimizando os recursos de auga no marco dun 

modelo territorial eficiente. A consecución deste obxectivo obedece aos seguintes criterios:  

o Previr os riscos naturais mediante a delimitación e protección das zonas inundables, a rede 

hidrográfica e o seu entorno. 

o Protexer a rede hidrolóxica municipal e o seu entorno. De conformidade co establecido na Det 

4.7.15 DOT, o PXOM preserva do proceso urbanizador o entorno dos ríos, regatos e encoros do 

termo municipal, quedando sometidos ao réxime de usos que, para esta clase de solo, establece a 

lexislación urbanística e sectorial vixentes, limitándose especialmente os usos en zona de fluxo 

preferente. 

o Favorecer a infiltración natural da auga de choiva e o seu retorno ao medio, regulando a creación 

de superficies permeables. 

o Optimizalos recursos de auga mediante a construción de redes de saneamento e abastecemento 

máis eficientes. 

o Fomentar, de acordo co establecido na Det 4.7.27 DOT, o aforro e a eficiencia no uso de auga. 

b) RELATIVOS Á CALIDADE DO AIRE, O CAMBIO CLIMÁTICO E A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

O obxectivo principal baséase en MINIMIZAR OS EFECTOS DA ORDENACIÓN ESTABLECIDA SOBRE 

A CALIDADE DO AIRE E O CAMBIO CLIMÁTICO, E A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, mediante a 

adopción dos seguintes criterios e solucións: 

o Frear o modelo territorial disperso. 

o Planificar de maneira integrada os usos do solo e o transporte, para mellorar a accesibilidade e 

reducir a mobilidade obrigada, mellorar a calidade do aire e reducir a contaminación acústica, o que 

implica:  

- De acordo co establecido na Det 4.1.5 DOT, a eliminación progresiva de travesías e de tráficos de 

longo percorrido do núcleo urbano. 

- A redución gradual da utilización de vehículos privados e a potenciación, de acordo co contido da Det 

4.1.7 DOT, da implantación de varios modos de transporte diferentes (peonil, bicicleta, autobús, 
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vehículo particular), así como a mellora do servizo do transporte públicos, dando prioridade aos modos 

de transporte colectivo. 

- A adecuación do sistema viario aos novos modos de transporte. Dado que o viario urbano existente 

é, en xeral, de pequena sección para unha calzada de dúas direccións, aparcadoiros e beirarrúas de 

anchura suficiente, foméntase o deseño de rúas de dirección única coa finalidade de: reducir a 

intensidade de tráfico e a contaminación acústica, e potenciar o carácter peonil do viario urbano, 

aumentar a capacidade de aparcadoiro, aumentar o ancho de beirarrúas para permitir a implantación 

de arboredo e mellorar as condicións estéticas e ambientais actuais. 

- Estudar as áreas de risco e as principais fontes de contaminación atmosférica e establecer medidas 

para reducir as emisións. 

- Regular a iluminación público para reducir o consumo enerxético e minimizar a contaminación 

lumínica. 

- Considerar impactos atmosféricos nas licenzas urbanísticas. 

c) RELATIVOS AO METABOLISMO URBANO ENERXÉTICO 

De conformidade co establecido na Det 4.6.12 DOT, exponse en relación co metabolismo urbano 

enerxético os seguintes obxectivos:  

o Fomentar a integración do concepto de eficiencia enerxética na organización do núcleo urbano, no 

deseño urbanístico, na edificación, nos sistemas de mobilidade e accesibilidade e na xestión urbana, 

tanto en sectores residenciais de nova construción como nos tecidos urbanos preexistentes. 

o Fomentar a definición dun nivel mínimo de enerxías renovables e un determinado grao de 

autosuficiencia enerxética que permita combinar a xeración local coas medidas de aforro e eficiencia. 

o Fomentar a adaptación da morfoloxía urbana, ás tipoloxías e ao deseño dos espazos exteriores ás 

condicións bioclimáticas. 

o Deseñar, onde resulte posible e de interese, estruturas urbanas compatibles cos sistemas 

centralizados de calefacción. 

d) RELATIVOS A RESIDUOS 

De acordo coa Det. 4.8.5 DOT, o PXOM establece como obxectivo, a redución tanto do consumo de 

materiais como da produción de residuos, así como a reciclaxe de residuos urbanos. Para a consecución 

destes obxectivos adóptanse os seguintes criterios e medidas: 

d.1) DE CARÁCTER XERAL 

o Implantar a recollida selectiva municipal para todo tipo de residuos. 

o Analizar o sistema de recollida de lixo municipal, inventariar os medios e garantir as dotacións 

necesarias para unha correcta xestión dos residuos. 

o Fomentar a reciclaxe e a reutilización e facilitar a dispoñibilidade de instalacións adecuadas para o 

seu depósito e tratamento. 

d.2) EN RELACIÓN COS RESIDUOS XERADOS NA EDIFICACIÓN 

O PXOM fomenta: 

o O emprego de materiais locais tradicionais na construción (naturais, renovables), evitando 

materiais de alto impacto ambiental (Det 4.8.5.a) DOT) 

o A redución dos movementos de terras (Det 4.8.5.b) DOT) 

o A redución, en xeral, do consumo de materiais na edificación, incrementando o uso de materiais 

renovables ou con menor consumo enerxético na súa fabricación e posta en obra, ou reciclaxes ou 

reutilizados (Det 4.8.5.c) DOT) 

o O establecemento de medidas para fomentar o emprego de materiais reciclados ou reciclables e 

técnicas construtivas que posibiliten a reciclaxe/desmonte, así como a coordinación coa 

regulamentación da produción e xestión dos residuos de construción e demolición. (Det 4.8.5.d) DOT) 

o O dimensionado e a localización axustada dos espazos necesarios para os sistemas de recollida 

selectiva de residuos. (Det 4.8.5.e) DOT) 

d.3)  RELATIVOS Á BIODIVERSIDADE 

o Conservar a biodiversidade do territorio 

o Ordenar o medio natural mediante unha análise e un diagnostico idóneos que permitan asignar 

diferentes categorías de protección. 

o Regular as actividades de lecer e recreativas nas áreas de valor natural. 

o Inventariar todas as áreas destacables polos seus valores ambientais, paisaxísticos, culturais e 

produtivos. 

o Fomentar a conservación dos usos sustentables dos recursos cinexéticos do territorio. 

o Introducir criterios de sustentabilidade no deseño dos espazos libres e zonas verdes. 

o Garantir a conectividade biolóxica mediante a continuidade física da rede de espazos de interese 

natural. 

o Inventariar o territorio segundo as áreas de maior fraxilidade ambiental. 

d.4)  RELATIVOS AO PATRIMONIO 

o Integrar, protexer e divulgar o patrimonio arqueolóxico, cultural ou etnográfico 

o Inventariar os elementos de valor arqueolóxico, cultural ou etnográfico existentes en Chantada. 

o Establecer os perímetros de protección acomodados para cada área ou elemento de valor e 

preservalos do proceso construtivo. 

o Difundir e divulgar os valores educativos do patrimonio cultural, arqueolóxico e etnográfico. 

d.5)  RELATIVOS Á PAISAXE 

o Protexer e integrar a paisaxe no planeamento. 

o Conservar e mellorar a paisaxe en todo o territorio municipal mediante a identificación das 

unidades de paisaxe e o establecemento de medidas preventivas e correctoras para a súa 
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protección. 

o Inventariar as áreas con máis fraxilidade paisaxística e tomar este factor como límite para aquelas 

actuacións con impactos significativos. 

o Preservar os valores paisaxísticos de interese, o patrimonio cultural e a identidade municipal. 

o Estudar o impacto paisaxístico daquelas actuacións que poidan afectar visualmente aos elementos 

e áreas catalogadas ou protexidas. 

d.6)  RELATIVOS ÁS NECESIDADES DE CRECEMENTO 

En relación coas necesidades de crecemento o obxectivo principal fundaméntase no FOMENTO DOS 

PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDADE, o que leva:  

En aplicación do contido da Det 3.1.16 DOT, prestar especial atención ás características propias e 

diferenciadoras de cada núcleo ou asentamento, tales como a inserción topográfica, a relación coa súa 

contorna máis próxima, as actividades realizadas nesa contorna próxima e a súa encadre parroquial, 

morfoloxía viaria e parcelaria, tipoloxías arquitectónicas, elementos patrimoniais e paisaxe que entre eles 

compoñen. 

Implantar criterios de sustentabilidade e eco-eficiencia (Orientación, configuración arquitectónica, 

regulación de materias, illamentos, etc.) nas planificacións e deseño das novas áreas de crecemento e 

nas edificacións. 

En concordancia co establecido na determinación 3.1.16 DOT, o PXOM adopta, no núcleo os seguintes 

criterios: 

o Previsión de espazos destinados a cumprir funcións ecolóxicas como a redución ou mitigación da 

contaminación, a integración en corredores ecolóxicos ou a drenaxe e, no seu caso, depuración de 

augas de escorrenta. 

o Limitación de usos nas zonas con risco de inundación, de face a garantir a protección de canles, 

evitando e diminuíndo os danos ambientais e sobre bens e persoas, seguindo as prescricións 

establecidas na planificación hidrolóxica e nos plans de xestión de inundacións. 

o Preferencia das actuacións que se desenvolvan en continuidade cos armazóns urbanos xa 

existentes, respectando en calquera caso as zonas ou espazos que deban preservarse do 

desenvolvemento urbanístico polos seus valores naturais ou polo seu necesario destino ás funcións 

ecolóxicas anteriormente citadas. 

o Fomento á aproximación a modelos de ordenación urbana de densidade media ou alta que 

contribúan a alcanzar niveis de masa critica suficientes para facilitar as relacións sociais e viabilizar a 

implantación de dotacións, servizos e actividades terciarias e de lecer, tanto públicas como privadas. 

De acordo co contido da Det 3.1.5 DOT, fomento da perspectiva do metabolismo urbano, perseguindo nos 

novos desenvolvementos a aproximación, na medida do posible, da autosuficiencia en enerxía e o 

autosubministro hídrico. 

e) ESTUDO DA PAISAXE URBANA 

De conformidade co establecido na Det 8.6 DOT, o PXOM na análise do modelo de asentamento realiza 

un estudo da paisaxe urbana. 
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7 TRAMITACIÓN DO PXOM 

7.1 TRAMITACIÓN PREVIA 

O concello de Chantada adxudicou o contrato de redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal en marzo de 

1993. O contrato inicial sufriu diversas modificacións ao longo dos últimos anos co motivo dos cambios 

lexislativos acaecidos, cambios que se produciron na lexislación urbanística e tamén na lexislación medio 

ambiental. Recóllense a continuación as fases contractuais (abreviadas) do PXOM executadas, no senso da 

tramitación do propio Plan Xeral: 

 Sinatura do contrato.(1993) 

 Información Urbanística e Avance e Exposición Pública do Avance.(1998) 

 Adaptación do PXOM á LSG.(2000) 

 Documento para aprobación inicial. (2000) 

 1ª Aprobación inicial i exposición ao público.(2001) 

APROBACIÓN DA LEI 9/2002, DE 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN 

DO MEDIO RURAL DE GALICIA. 

 Revocación da aprobación inicial e adaptación do documento as determinacións contidas na nova 

lexislación e realización da cartografía. (2002) 

 Suministro de cartografía dixital e entrega do diagnóstico adaptado á Lei 9/2002 (2004) 

 Entrega do documento para aprobación inicial. (2005) 

 Entrega do documento coas correccións do Informe de Urbanismo (2006) 

 Adaptación do documento ás determinacións do informe de estradas do Estado (2009) 

 Aprobación Inicial e Exposición ao Público. (2009)  

APROBACIÓN DA LEI 2/2010, DO 25 DE MARZO, DE MEDIDAS URXENTES DE MODIFICACIÓN DA LEI 

9/2002, DO 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL 

O concello procedeu a revocar a nova aprobación inicial do PXOM no pleno 30/09/2010, polo que o documento 

debe adaptarse plenamente,  tal e como indica o apartado 3 da disposición transitoria primeira da citada Lei 

2/2010. 

7.2 INFORMES SECTORIALES PREVIOS A APROBACIÓN INICIAL 

7.2.1  Informe del Ministerio de FOMENTO (demarcación de carreteras del estado en Galicia)  previo a la 

aprobación inicial. 

El informe al PGOM de CHANTADA se propone desfavorablemente, con fecha de 1 de julio de 2008, en tanto 

no se recojan en su documentación las modificaciones indicadas en los siguientes apartados. 

a) La unidad de carreteras del estado en Relación con las autovías que el Ministerio de Fomento tiene 

proyectadas en el término municipal de CHANTADA informa: 

 A-72 (Monforte de Lemos- Chantada) 

 A-56 (Lugo-Orense) 

Se adjuntan planos en planta de las alternativas y de la opción seleccionada  de trazado en el Estudio 

Informativo de la autovía A-72 y del trazado aprobado en el estudio Informativo de la autovía A-56 para que se 

amplíe la reserva prevista en los planos de Ordenación Municipal nº V.1 del PGOM a una anchura de 100 

metros a cada lado de su eje. Deberá clasificarse el suelo de esta reserva viaria únicamente como suelo rustico 

de protección de infraestructuras, sin coincidencia con otro tipo de clasificación. Las reservas viarias para los 

enlaces se corresponderán con la presentada en los planos que se adjuntan. 

Se contrasta y revisa la documentación adjunta con la grafiada en los planos  introduciéndose las 

modificaciones necesarias, clasificándose como suelo rustico de protección de infraestructuras hasta la línea 

límite de edificación como así lo indica el informe previo para aprobación inicial del PGOM emitido por la 

Dirección General de Urbanismo. 

En la Sección III.-“LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD” de la Normativa Urbanística del PGOM de CHANTADA, 

deberá de indicarse que independientemente de la clasificación de suelo por el que discurre la A-72 y la A-56, 

todos los terrenos de la zona de afección definida en el Art. 23 de la ley 25/1988 situados por delante de la línea 

límite de edificación, deben de formar parte de la ordenanza de aplicación de suelo rustico de protección de 

infraestructuras y deberán de estar convenientemente representados en los planos de ordenación del Plan 

General. La línea de edificación en la A-72 Y LA a-56, se situara de acuerdo con lo establecido en la ley 

25/1988 en su articula 25.1 para la autovía. También será de aplicación  lo establecido en los arts. 84,85 y 86 

del Real Decreto 1812/1994. 

Se incluye en los planos de ordenación con la clasificación de suelo rustico de protección de infraestructuras los 

terrenos situados por delante de la línea límite de edificación, que para las vías de alta capacidad; A-72 y A-52 

serán de  50 metros desde la arista exterior de la calzada mas próxima, según lo indica el Art. 25.1  de la ley 

25/1988 y de 100 para la variante de población de la carretera nacional N-540 (Art. 25.4)  

Lo indicado anteriormente queda recogido en el Art. 193 de la Normativa del PGOM. 

b) La Carretera dependiente del Ministerio de Fomento actualmente existente en el termino municipal 

de CHANTADA es la N-540. Esta unidad de Carreteras de Lugo por la que el Servicio de Conservación y 

Explotación se refiere, informa: 

Deberá de corregirse en los planos de Ordenación Municipal en los que se ha representado como carretera 

nacional la antigua N-540, ya que ha sido autorizada su cesión al ayuntamiento por resolución de la Sra. 

Ministra de Fomento con fecha de 7 de marzo de 2008. 

Se modifica la titularidad de la antigua N-540, actualmente municipal. Esta corrección queda debidamente 

reflejada en los planos de ordenación.  

La dirección general de carreteras tiene clasificada como variante de población a la variante de Chantada CN-
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540, con los condicionantes que se indica en el Art.25.4 de la ley 25/1998, por lo tanto, la línea límite de 

edificación  en toda la longitud de la variante se situará a 100 metros, medidos horizontalmente a partir de la 

arista exterior de la calzada. Esta prescripción se recoge en el Art. 192 “líneas de edificación y cierre en suelo 

rustico” de la sección III  “Limitaciones de la propiedad” y deberá de hacerse extensivo a  toda la longitud de la 

variante, es decir, también a suelo urbano y de núcleo rural, Art. 193 y 194. 

Se incluye en los planos de ordenación los 100 metros de la línea límite de edificación con la clasificación de 

suelo rustico de protección de infraestructuras según lo especificado en el Art.25.4 de la ley 25/1988. en la 

Normativa del PGOM queda reflejado en el Art. 193.- LINEA DE EDIFCACION Y CIERRE EN SUELO 

RUSTICO, 194.- LINEAS DE EDIFICACION Y CIERRE EN SUELO URBANO y 195.- LINES DE EDIFICACION 

Y CIERRE EN SUELO DE NUCLEO RURAL 

Independientemente de la clasificación de suelo por el que discurre la N-540, todos los terrenos de la zona de 

afección definida en el Art. 23 de la ley 25/1988 situados por delante de la línea límite de edificación, deben de 

formar parte de la ordenanza de aplicación de suelo rustico de protección de infraestructuras y deberán de estar 

convenientemente en los planos del PGOM. La línea de edificación en la N-540 se situara de acuerdo con lo 

establecido en la ley 25/1988 en su articulo 25.1 para la carretera convencional y en el Art. 25.4 para la variante. 

También será de aplicación para la línea de edificación lo establecido en los arts. 84,85 y 86 del real decreto 

181271994, mientras que para la línea de cierre se respetara lo establecido en el Art. 94 g) del real decreto 

1812/1994. todas estas líneas deberán indicarse expresamente en la Normativa Urbanística. 

Quedan incluidas en la normativa del PGOM y en los planos de ordenación todas las especificaciones  

establecidas en la ley 25/1988 relativas a las carreteras del estado. 

En cuanto a la clasificación de suelo rústico de protección de infraestructuras, esta debe ceñirse, tal y como 

indica la LOUG, al suelo, fuera del suelo urbano y fuera del cuelo clasificado como núcleo rural tradicional, al 

comprendido entre la línea límite de edificación y la propia infraestructura.   

En todos los terrenos clasificados como suelo rustico de protección de infraestructuras incluso en las zonas que 

coincida con otros suelos rústicos de especial protección, estarán permitidas las actuaciones de mejora en la 

carretera, figurando como usos y actuaciones permitidas en estos terrenos los de ampliación de la vía e 

instalación de los elementos funcionales de la carretera definidos en el Art. 55 del real decreto 1812/1994. 

Queda incluida en la normativa del PGOM en el artículo. 328 relativo a los usos y actuaciones permitidas en los 

suelos rústicos de protección de infraestructuras, el contenido de este apartado 

En los núcleos rurales para establecer los retranqueos de las nuevas edificaciones respecto a las carreteras del 

estado, será de aplicación de forma general lo indicado en el apartado 3º de este informe en cuanto a la línea 

limite de edificación. En aquellos casos justificados por existir una línea consolidada, y aplicando siempre el 

criterio mas restrictivo posible, podrá ponerse, para su aprobación por parte del Ministerio de Fomento, la 

modificación de la misma con respecto a la norma general. Esta alineación oficial se deberá de grafiar y acotar 

en los planos y se situara siempre fuera de los terrenos que han sido expropiados por la construcción de las 

carreteras dependientes de este ministerio. 

Se estudia de manera pormenorizada cada uno de los núcleos rurales afectados por la carretera nacional N-

540. 

Se incluye en el presente documento los núcleos rurales a escala 1.2.000 afectados y se recoge en el artículo 

195 de la normativa urbanística las prescripciones realizadas. 

En cuanto a la apertura de las nuevas vías (Art.197) se informa que independientemente de la clasificación de 

suelo, para la construcción y/o modificación de las conexiones con las carreteras del Estado, debe de cumplirse 

lo establecido en la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios (BOE de 24 de enero 

de 1998) y la Orden de 27 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la 

instrucción de Carreteras. Una vez redactado el correspondiente proyecto de construcción se remitirá a la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia para su tramitación y autorización, si procede. 

Queda recogida en el Art. 197.2.- LIMITACIONES A LA APERTURA DE NUEVAS VIAS,  las especificaciones 

de este punto del informe. 

En cuanto al Parque Empresarial y a los sectores de suelo urbanizable SUD-I1, SUD-I2, y SUND-I3, será de 

aplicación lo indicado en el informe de esta unidad de fecha 14-03-08 al Plan de Sectorización del Sector 

Industrial A para la ampliación del parque empresarial “Os Activos de Chantada” de marzo de 2007 del que se 

adjunta copia. 

Se incluye las correcciones del informe con fecha 14-03-08 relativo al Plan de Sectorización del sector Industrial 

para la ampliación del Parque Empresarial de Chantada y que será de aplicación para los suelos urbanizables 

SUD-I1, SUD-I2 y SUD-I3.  

En el Art.198 “Protección Acústica” de la normativa se indica que para las nuevas construcciones próximas a las 

carreteras del Estado, la necesidad de que con carácter previo al otorgamiento de licencia de edificación  se 

lleven a cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables, así como la 

obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de medios de protección acústica 

imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente (Ley 37/2003 de 17 de noviembre de ruido BOE 18-11-2003) y en su caso, en la normativa 

autonómica.  

Queda recogido en los arts: 

194.- LINEA DE EDIFICACIÓN Y CIERRE EN SUELO URBANO, 

196.- LINEA DE EDIFCACION Y CIERRE EN SUELO URBANIZABLE 

197.- LIMITACIONES A LA APERTURA DE NUEVAS VIAS 

7.2.2  2º Informe sectorial de carreteras de FOMENTO (demarcación de carreteras del estado en Galicia)  

previo a la aprobación inicial. 

El informe al PGOM de CHANTADA es favorable, con fecha de 27 de Enero de 2009. 
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7.3 DOCUMENTO DE INICIO 

Con data do 15 de novembro de 2013,comunícase á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o 

inicio da tramitación do PXOM do Concello de Chantada, acompañando dita comunicación dun documento de 

inicio. 

Este documento foi exposto ao público na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, abríndose un prazo de consultas do 20 de novembro de 2013 ao 20 de decembro de 2013. Ao 

mesmo tempo consultouse aos membros do Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

e á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. 

7.3.1 Fase de consultas 

Durante o período de consultas recibiuse resposta do Ente público Augas de Galicia e a Subdirección Xeral de 

Residuos e Solos Contaminados., cuxo resumo se expón a continuación: 

a) ENTE PÚBLICO AUGAS DE GALICIA 

Informa que ao respecto da xestión do dominio público hidráulico e da planificación hidrolóxica deberá 

consultarse á Confederación Hidrográfica do Cantábrico dado que o concello de Chantada está no ámbito 

territorial da súa demarcación. Ademais, referente ao abastecemento e saneamento indican que deberá 

terse en conta o Plan de Abastecemento de Galicia, así como o Plan de Saneamento de Galicia 2000-

2015, actualmente en fase de actualización. 

b) SUBDIRECCIÓN XERAL DE RESIDUOS E SOLOS CONTAMINADOS 

En primeiro lugar, require a xustificación dos instrumentos urbanísticos ás determinacións dos plans da 

Xunta de Galicia en materia de residuos. Así, de acordo co artigo 21.3 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, 

de residuos de Galicia, o PXOM terá que conter: 

o Análise e diagnose da situación existente en materia de residuos domésticos. 

o Principios que rexerán a xestión dos residuos de competencia municipal (os dos fogares e os dos 

comercios e servizos asimilables a domésticos) de cara ás previsións de crecemento industrial e 

residencial. Sinala que a normativa en vigor define como servizo potestativo a xestión dos residuos 

comerciais non perigosos orixinados pola actividade comercial e os residuos domésticos xerados 

polas industrias. Ademais establece unas pautas para os residuos de construción e demolición, de 

aparellos eléctricos e electrónicos procedentes de fogares e os vehículos abandonados. 

o Plan de infraestruturas de xestión de residuos (puntos limpos, xestión de plásticos agrícolas, 

vertedoiros, etc). 

o Identificar a existencia ou previsión dunha ordenanza sobre residuos.Se se vai establecer un 

sistema de xestión para os residuos comerciais non perigosos e residuos domésticos xerados nas 

industrias. 

o Ademais, deberá incluírse o custo real do servizo municipal de xestión de residuos domésticos, no 

que se terá en conta a vixilancia das operación e o mantemento posterior ao peche dos vertedoiros. 

En segundo lugar fai mención á xestión do solo que, de acordo co artigo 47 da Lei 10/2008, do 3 de 

novembro, informa da prohibición de executar desenvolvementos urbanísticos en solos contaminados ata 

que a Consellería competente considere que deixan de selo. Ademais, para a tramitación do plan 

urbanístico esixe presentar un informe da calidade do solo a desenvolver, cuxo contido mínimo se detalla 

no informe, requirindo que se incorpore ao Informe de sustentabilidade ambiental. 

Finalmente relaciona a normativa de referencia en materia de residuos que terá que terse en conta para a 

elaboración do PXOM. 
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7.4 DOCUMENTO DO PXOM PARA INFORME PREVIO Á APROBACIÓN INICIAL 

Partindo dos obxectivos xerais propostos no Documento de Inicio, procedeuse á elaboración do documento do 

PXOM para Informe Previo á súa Aprobación Inicial ao que se incorporaron as suxerencias citadas 

anteriormente. 

Con data do 25 de xaneiro de 2016 a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo emite o Informe 

Previo á Aprobación Inicial, do cal se extraen as seguintes consideracións: 

7.4.1 Respecto do modelo territorial e a estrutura xeral e orgánica 

Cómpre xustificar a conformidade cos artigos 2 e 10.1.a) do RDL.2/2008, do 20 de xuño, texto refundido da Leí 

do solo e coas determinacións 3.1.2 e 3.1.4 das DOT, sobre a previsión de novos desenvolvementos 

urbanísticos, fundamentada na necesidade real de ocupar zonas que reúnan os requisitos de idoneidade e 

necesidade para atender ás demandas razoadamente previsibles, segundo o ritmo da evolución das condicións 

demográficas e socioeconómicas do ámbito de influencia. 

Realízase a xustificación indicada no apartado 2.6.2.3 da presente memoria. 

a) Estrutura xeral e orgánica do territorio 

1. Os límites do concello non coinciden cós grafados polo IGN. 

2. Non achega memoria para xustificar a coherencia e conformidade coas determinacións e criterios 

establecidos polo Decreto 19/2011 polo que se aproban as Directrices de Ordenación do Territorio {en adiante 

DOT) segundo a súa determinación 1.4. 

3. Segundo o artigo ll.2 do Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos 

sectoriais de incidencia supramunicipal deberá adaptarse o contido do planeamento urbanístico ás 

determinacións contidas nos proxectos sectoriais referidos nos antecedentes. 

4. Segundo a determinación 3.1 .5. d) as DOT o PXOM debe establecer as condicións para intervir na actual 

dispersión do asentamento, procurando a compactación e densificación para acodar novas centralidades 

urbanas. A proposta dos solos urbanizables residencias SUD-R1 e SUND-R1 ocupan unha zona periférica do 

nordeste da vilo en contacto con zonas de baixa ocupación, sen que estea suficientemente acreditada a 

necesidade do solo urbanizable residencial á vista do decrecemento anteriormente exposto e da gran cantidade 

de espazos baleiros no solo urbano. 

5. Se ben resulta correcta a estratexia de centralizar os usos industriais, de conformidade coa determinación 3.2 

das DOT e consonte ao Documento de Referencia, debe xustificarse a necesidade da delimitación dun sector 

industrial SUD-I1 a corán do solo urbano industrial existente tendo en conta que a súa ampliación no foi aínda 

ocupada. Tampouco se considera xustificada a clasificación como solo urbanizable non delimitado industrial os 

sectores situados ao sur do parque empresarial (SUND-I1) e ao carón do corredor Chantada Lalín (SUND-I2) 

que non figuran no Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais de Galicia. Deberá xustificarse a 

necesidade de dispoñer de toda esa superficie. 

Realízanse as correccións indicadas, eliminando o SUD-I1, e tódolos sectores de solo urbanizable non 

delimitado, tanto residenciais como industriais. Se ben, respecto do SUD-R1 cómpre incidir na idoneidade do 

emprazamento ao tratase de solos colindantes co solo urbano de Chantada, cunha topografía axeitada para o 

desenvolvemento urbanístico e necesarios para o crecemento da poboación e da actividade económica do 

municipio. Polo tanto, mantense este sector, pasando a albergar usos terciarios. 

b) Dotacións urbanísticas 

1. O PXOM debe incluír o análise e planificación da auga conforme a determinación excluínte 3.1.5.g) das DOT, 

sobre da existencia de reservas suficientes e a viabilidade da captación, tratamento e distribución de auga 

potable, da recolleita de auga residual e a súa depuración e reutilización ou verquido, para as necesidades 

presentes e futuras da poboación e actividades, de acordo coa planificación hidrolóxica e as determinacións do 

apartado 4.8 das DOT. 

2. Compútanse como sistema xeral de equipamentos na táboa 32 da memoria do PXOM, elementos con 

titularidade privada, polo que non se adecúan ao indicado no artigo 47 b) da LOUG: Estación de servizo {08-SE-

ES01); Deportivo do poboado de FENOSA (08-SE-D01); Clube Fluvial de Belesar (27-SE-D01). 

3. Non se cumpre a superficie mínima de sistema xeral de espazos libres e zonas verdes do artigo 47 da LOUG. 

Dos datos da táboa no 31 da memoria do PXOM, a superficie total do sistema xeral suma 232.444 m2, cando 

coa porcentaxe mínima da citada leí, debe contar cunha superficie superior a 233.026 m2. 

4. Nos planos de estrutura xeral e orgánica non figuran os equipamentos PEP-SE-02, PEP-SE-AD03, 

PEPSESC01 e PEP-SE-SC04. 

Realízanse tódalas correccións sinaladas. 

7.4.2 Respecto da clasificación e determinación do solo 

a) Solo urbano 

Non se acredita que determinados ámbitos do solo urbano proposto, reúnan os requisitos para a súa 

clasificación como solo urbano. 

Modifícase a clasificación destes ámbitos, pasando nuns casos a formar parte do solo de núcleo rural colindante 

(Basán pequeno), a solo urbano non consolidado (terreos contiguos ao D1-AR-06), ou a solo rústico no caso 

dos terreos entorno á rúa Costiña (entre a Avda. de Portugal e a estrada do Seixo) e os situados ao sur do río 

Asma, na beira leste do da antiga N-540. No caso dos terros situados entre o SUD-R2 e a estación de 

autobuses, intégranse estes no sector de solo urbanizable. 

Respecto dos terreos correspondentes coa ampliación do polígono industrial dos Acivros estes contan, de 

conformidade co art. 128.2 da LOUG, coa correspondente acta de recepción e aceptación das parcelas 

dotacionais desde o 2 de xaneiro de 2013, polo que se manteñen ditos terreos como solo urbano consolidado. 

A normativa garantirá que non se orixinen fachadas cegas nos estremos de quinteiros ou bloques de 

edificacións cando a ordenación non prevea que podan ser tapados pala edificación da parcela colindante (caso 

do encontro de terreos con ordenanza RP2 e RUno quinteiro ao oeste do camiño dos pilos e sur da rúa Carlos 

Otero Díaz). 

Incorpórase esta indicación no art. 218 correspondente á Ordenanza RP. 

b) Solo urbanizable 
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Corríxese o erro detectado no artigo 279, e revísase a normativa ao eliminar tódolos solos urbanizables non 

delimitados. 

c) Solo de núcleo rural 

Non se xustifica que non se delimiten como núcleos rurais as seguintes entidades poboacionais recollidas 

no análise do modelo de asentamento: Melide, Señorín, (Camporamiro). A Eirexe (Líncora), A Veiga 

(Nogueira de Miño). A Pena do Cauto (San Fiz de Asma), Os Foreiros e O Ulleiro (San Salvador de Vilauxe). 

Inclúense estas entidades como solo de núcleo rural e revísanse as delimitacións dos núcleos indicados no 

informe, axustándoos ás pegadas físicas naturais, excluíndo certas edificacións desligadas do asentamento 

orixinario ou aquelas que non resultan congruentes coa tipoloxía edificatoria no núcleo. Inclúense noutros casos 

edificacións tradicionais que se atopaban fóra do perímetro do núcleo, e revísanse aquelas delimitacións que 

tenden á creación de desenvolvementos liñais, á unión artificiosa de asentamentos polinucleares ou á creación 

de bolsas vacantes perimetrais. 

Revísase o cumprimento dos parámetros de consolidación de acordo co artigo 13.3 da LOUG así como o 

cumprimento da distancia máxima de 50 metros para os núcleos indicados no informe. 

Segundo o Análise do Modelo de Asentamento Poboacional, o cálculo da consolidación dos núcleos rurais faise 

por comparación entre o existente en cada entidade de poboación e a ordenación prevista, mais non se aporta 

xustificación dos cálculos numéricos empregados para obter dita consolidación. 

Indícase no Análise do Modelo de Asentamento Poboacional e en cada unha das fichas que o grao de 

consolidación foi obtido segundo o método numérico ou simplificado, determinado pola Instrucción 4/2011, do 

12 de abril, sobre a metodoloxía de cálculo do grao de consolidación edificatoria na delimitación do solo de 

núcleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 

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

Revísase neste documento a parcela media existente en cada entidade, por resultar dun cálculo errado. Non é 

preciso modificar a parcela mínima establecida para cada tipo de núcleo rural. 

d) Solo rústico 

Non se reflicten nos planos de riscos (plano IV 19) as zonas inundables. Conforme ao artigo 32 d da LOUG 

terán consideración de Solo rústico de protección das augas os terreos situados fóra dos núcleos rurais e do 

solo urbano con risco de inundación. 

Parte do Rego do Monte, ao suroeste do núcleo de Queizán do Monte (1803), na parroquia de Monte, non conta 

coa delimitación do solo rústico de protección das augas aínda que o curso recoñecido aparece na cartografía 

do plano de ordenación do termo municipal. Caso similar no rego de Mondoeses ao sur do núcleo de Andemil 

(3601) na parroquia de Vilaúxe. 

Deberá actualizarse a referencia do solo rústico de protección de infraestruturas das estradas de titularidade 

estatal á lexislación de estradas do estado conforme á nova Lei 37/2015, de 29 de setembro, de estradas; e 

axustarse á definición da liña de edificación indicada nesa normativa. 

Realízanse estas correccións, se ben, cómpre indicar que o PXOM conta con informe favorable do 12 de marzo 

de 2009. 

 

7.4.3 Respecto da estratexia de actuación 

Non se cumpe axeitadamente o artigo 3 do Regulamento de valoracións do texto refundido da Lei de Solo, 

aprobado polo RD 1492/2011, de 24 de outubro, no informe de sustentabilidade económica, específicamente en 

relación co impacto económico para a Facenda local das actuacións de urbanización pois, non inclúe a 

estimación do importe dos ingresos municipais derivados dos principais tributos locais, en función da edificación 

e poboación potencial previstas, avaliados en función dos escenarios socio-económicos previsibles ata que se 

atopen rematadas as edificacións. 

Complétase o Informe de Sustentabilidade Económica cos datos indicados. 

7.4.4 Respecto da normativa urbanística 

As ordenanzas de equipamentos e de espazos libres e zonas verdes deben excluírse do título da normativa do 

solo urbano, por canto resultan de aplicación a outras clases de solo. 

En cada clase de solo, remítese aos artigos de aplicación correspondentes ás dotacións de equipamentos ou 

espazos libres e zonas verdes. 

Débense recoller na normativa urbanística as limitacións establecidas na determinación 3.1.13 das DOT para as 

actividades de turismo rural localizadas en solo rústico especialmente protexido, no que non proceden novas 

construcións, como pode interpretarse da normativa proposta. 

Indícase esta particularidade no cadro de usos e actvidades nas distintas categorías de solo rústico. 

A determinación da medición de altura máxima de edificacións en solo de núcleo rural que indica o artigo 251 da 

Normativa deberá axustarse ao indicado na LOUG (art. 29.d e en consecuencia o 42.c) e establecer 

xustificadamente os casos nos que proceda excepcionalidade. 

No artigo 219 da Normativa, referido á ordenanza RU (residencial unifamiliar) no seu punto f) hai un erro ao 

indicar dúos edificabilidades diferentes para o Grado 2 e ningunha para o Grado 3. 

A redacción do artigo 245 da normativa debe axustarse ao contido do artigo 26° da LOUG. 

No Capítulo IV do Título VIII da normativa deben eliminarse aqueJas referencias relativas a "PEONR 

establecidos no presente PXOM" pois supón unha incongruencia ao non prever este PXOM ningún ámbito a 

desenvolver a través desta figura de planeamento. 

Erros: No artigo 250 debe corrixirse á referencia feita ao artigo 314 da propia normativa, pois semella incorrecta. 

O artigo 263.2 debe referirse aos núcleos histórico tradicionais, comúns e complexos. 

Corríxense estas indicacións na normativa urbanística do PXOM. 

7.4.5 Respecto do catálogo 

Non se inclúen no catalogo os hórreos: non figuran fichas individualizadas ou colectivas e non figuran nos 

planos como elementos catalogados como deberan, segundo o artigo 75.1 da LOUG. 
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Debe revisarse o listado de elementos do Doc IX: Catálogo de bes a protexer ou recuperar, pois semella existir 

unha incongruencia entre o listado referenciado e as fichas aportadas no relativo ás parroquias de Esmoriz e 

San Salvador de Asma. 

Complétase o catálogo, recollendo tódolos hórreos detectados na labor de campo e revísase o listado do 

catálogo. 

Recóllense no documento tódalas cuestións de índole documental así como o resumo executivo do PXOM, de 

acordo co artigo 11.3 do RD lexislativo 2/2008 (Texto refundido da lei de solo) e co indicado no informe previo. 

7.5 DOCUMENTO DO PXOM PARA APROBACIÓN INICIAL 

Corrixidas as determinacións do Informe Previo, procedeuse á elaboración do presente documento do PXOM 

para á súa Aprobación Inicial. 
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