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A) PRINCIPAIS ACTUACIÓNS DO PROXECTO, 
OBXECTIVOS E RELACIÓN CON OUTROS PLANS E 

PROGRAMAS 
 

1 SITUACIÓN ACTUAL 

Realizarase dentro deste apartado unha análise da situación actual 

que se pretende abordar co desenvolvemento do proxecto sectorial, 

facendo especial fincapé en aqueles condicionantes da situación de 

partida, que se verán favorecidos coa actuación proxectada. 

A Cidade do Moble constituirá un parque empresarial disposto sobre 

un ámbito territorial de 37 Has, situado estratexicamente no municipio de 

A Estrada. 

Parte da necesidade de ter que configurar un área especializada, de 

concentración de empresas e servizos do sector do moble, de tal xeito que 

se favoreza o crecemento do sector. 

Estará especialmente deseñada e concibida para un 

desenvolvemento óptimo das súas funcións, de forma integrada e 

sinérxica, con potencialidades de desenvolvemento a curto, medio e longo 

prazo, tanto para a prestación conxunta de servizos á totalidade de 

empresas do sector da comarca, como para potencia-lo seu 

desenvolvemento a escala rexional e nacional. 

Comezase a traballa-la idea no ano 2003, cando XESTUR Pontevedra 

encargou a LKS a redacción dun Estudio de Viabilidade do Parque 

Empresarial de A Estrada.  Este estudio desenvolveuse en dúas fases: 

unha de análise técnico e outra de análise socioeconómico. 

Na primeira fase, de análise técnico da viabilidade do parque 

empresarial, estudáronse as condicións actuais nas que se encontra o área 

obxecto do estudio.  Esta análise realizouse estudando aspectos tales 
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como a orografía da zona, clasificación do solo no Planeamento Municipal, 

estrutura da propiedade e usos do solo, nivel de consolidación urbana e 

situación respecto ás redes de infraestruturas viarias e de servizos. Da 

análise técnica realizada concluíronse cales eran as necesidades de 

infraestrutura para a implantación do parque empresarial. 

Realizouse unha avaliación previa da situación preoperacional, tanto 

do medio físico como do medio humano, atendendo basicamente ós 

aspectos que se describen a continuación. 

 OROGRAFÍA: analizáronse as condicións topográficas da zona 

obxecto do estudio, para establecer se as condicións orográficas 

son aceptables para a edificación e para deseñar unha ordenación 

que minimice os desmontes e terrapléns. 

 SITUACIÓN URBANÍSTICA: recompilouse a información necesaria para 

coñece-la situación urbanística do sector no que se emprazará o 

parque empresarial. 

 ESTRUTURA DA PROPIEDADE: recompiláronse os datos catastrais do 

ámbito de actuación.  

 USOS DO SOLO. 

 NIVEL DE CONSOLIDACIÓN URBANA: neste apartado analizouse o 

entorno da zona estudada para determina-lo grao de 

consolidación urbana. 

 INSTALACIÓNS: rede de abastecemento de auga potable, 

saneamento de fecais, saneamento de pluviais e rede eléctrica. 

 DIMENSIÓNS DA ÁREA: estudouse se a área de emprazamento era o 

suficientemente ampla como para presenta-las economías de 

escala necesarias para a execución das instalacións propias dun 

parque empresarial. 
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 ANÁLISE AMBIENTAL: valoráronse as posibles afeccións ambientais 

que produciría a implantación do parque empresarial. 

O estudio socioeconómico plantexouse para conseguir aunar dous 

factores esenciais á hora de decidir sobre a viabilidade do parque 

empresarial.  Un que fai referencia á viabilidade técnico - económica e 

outro que fai referencia a aspectos sociais, demográficos e económicos do 

municipio. 

Neste sentido o estudio tiña por obxecto analiza-los aspectos 

demográficos e o tecido empresarial do concello e o seu entorno, 

conseguindo desta forma dar unha idea da situación do municipio para a 

creación e futura ocupación do parque empresarial. 

Realizáronse os seguintes traballos: 

 ESTUDIO DEMOGRÁFICO DO MUNICIPIO: baseado nos últimos datos 

fiables existentes. 

 ESTUDIO DO EMPREGO: dentro dos ámbitos territorial municipal e 

comarcal. 

 ANÁLISE DOS SECTORES DE ACTIVIDADE: facendo especial fincapé en 

aqueles máis destacados no Concello, tratando de esbozar así 

como se compón o tecido empresarial. 

 ANÁLISE DA SITUACIÓN DOS PARQUES INDUSTRIAIS COLINDANTES: 

considerando aqueles que poidan afectar á ocupación do polígono 

obxecto de estudio. 

Os resultados do mencionado paquete de estudios poderíanse 

resumir nos seguintes epígrafes: 

 O concello de A Estrada atópase no norte da provincia de 

Pontevedra, limítrofe coa provincia de A Coruña e cos termos 

municipais de Silleda, Forcarei, Cercedo, Campolameiro, Cuntis 
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e Valga. 

 A área de influencia próxima de A Estrada poderíase considerar 

como a formada pola súa propia comarca, Tabeirós-Terra de 

Montes, e polas comarcas contiguas: O Sar, Santiago e Arzúa 

(A Coruña), Deza, Caldas e Pontevedra (Pontevedra) e O 

Carballiño (Ourense). 

 A área de influencia distante vese condicionada pola traza da 

autopista A-9 e da estrada N-525 (ata o remate da autopista 

A-53), que fan de A Estrada un enclave estratexicamente 

privilexiado para atende-las necesidades que xurdan, tanto na 

zona Sur da fachada atlántica Galega como na zona Norte. 

Deste xeito a zona de influencia total poderíase considerar 

formada en particular polas cidades de Pontevedra, Vigo, 

Ourense e A Coruña e en xeral por toda Galicia. 

 A delimitación analizada neste estudio de viabilidade abarca 

404.000 m2, situados a ambos lados da estrada N-640 á altura 

do seu paso polo río Liñares.  A clasificación, naquelas datas 

indicaba que se trataba practicamente na súa totalidade de 

Solo Rústico Común, mentres que no PXOM, en fase de 

redacción no 2003, prevíase o cambio na clasificación de 

aproximadamente 226.000 m2, que pasarían a ser Solo 

Urbanizable non Delimitado. 

 Consultados axentes locais da propiedade inmobiliaria sobre o 

importe por metro cadrado no que se podería valora-la 

superficie ocupada, indican, que para o ano 2003, podería 

estar arredor dos 15€/m2. 

 A superficie total afectada suxeita á posible expropiación é de 

33 Has, o que representaba, con estimacións para o ano 2003, 

un total de 4,95 millóns de euros. 
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 A estimación dos custos da urbanización podería estar preto 

dos 50 €/m2, tratándose dunhas 38 Has de terreo, e 

baseándose na experiencia en parques de similares 

características e considerado as seguintes dotacións para auga 

potable e potencia eléctrica de 2,5 l/s/Ha e 250 KW/Ha 

respectivamente. 

 A pirámide de poboación de A Estrada reflicte una estrutura de 

idade bastante rexuvenecida (os picos sitúanse nas dúas 

escalas comprendidas entre os 20 e 35 anos); feito este que 

favorecería a posta en marcha dun proceso de 

desenvolvemento industrial na zona. 

 Da análise da estrutura sectorial da poboación ocupada, resalta 

a elevada porcentaxe que absorbe o sector da madeira, que no 

ano 2003 facturaba no concello 21 millóns de euros, 

presentándose como o sector con maior capacidade de 

desenvolvemento e cun potencial de crecemento aínda moi 

lonxe da súa saturación. 

Por tanto, a idoneidade da creación dun polígono que aglutine as 

necesidades deste sector, tanto da industria da madeira, que segundo 

datos de 2003, factura 3.150.000 €, como do subsector do moble que 

facturou 18.407.402 € e que foron e son ámbolos dous o motor económico 

do municipio, vese xustificado pola necesidade de: 

 Profesionaliza-lo sector. 

 Incrementa-la cooperación empresarial. 

 Crear un produto competitivo a nivel global, que non só se 

limitase á zona de influencia das empresas do Municipio. 

 Rompe-las restricións xeográficas. 

 Reduci-los custos de produción, mediante unha diminución dos 
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gastos de materias, elementos auxiliares e custos loxísticos. 

 Agrupa-lo “know-how” do sector e aproveita-las sinerxías 

existentes. 

Ademais das conclusións de dito estudio convén resalta-las 

seguintes razóns, para xustificar nun maior grao a realización deste 

Proxecto Sectorial para levar a cabo a Cidade do Moble de A Estrada: 

 Un claro liderado do entorno da Estrada na fabricación do moble e 

a súa comercialización, ademais das industrias de primeira 

transformación. 

 Iniciativas de cooperación empresarial nos últimos anos, a través 

da Asociación de Empresarios de Lagartóns, que entre outras 

tratan de incentiva-la creación de infraestrutura de solo 

urbanizado para a implantación de empresas do sector do moble. 

 A sinatura dun Convenio de Colaboración público privado en 

2005, orientado a tal fin. 

 A existencia das instalacións da Feira de Exposicións de A 

Estrada. 

 A celebración da Feira Anual do Moble. 

 A localización no ámbito de varias empresas do sector que se 

consolidan co Proxecto Sectorial. 

 Accesos, infraestrutura e aptitude do entorno. 

 Previsión concordante co futuro planeamento xeral do municipio. 
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2 OBXECTIVOS E ACTUACIÓNS XERAIS PROPOSTOS CO 

DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO SECTORIAL 

Os criterios e obxectivos do Proxecto Sectorial da Cidade do Moble 

serán os seguintes: 

 CREACIÓN DUNHA NOVA ÁREA INDUSTRIAL: esta ha de permiti-la 

conformación da futura Cidade do Moble da Estrada; isto dará 

resposta a unha análise previa de sinerxías e dotación de espazos 

de usos comúns para a localización de empresas relacionadas co 

sector do moble. 

 ESPECIALIZACIÓN DO POLÍGONO: buscarase establecer zonas 

específicas para actividades vinculadas ó sector do moble, con 

localización, xeometría, dimensións e usos especializados. 

 INTEGRACIÓN DAS INDUSTRIAS XA EXISTENTES: a ordenación proposta é 

compatible coas actividades en uso da zona, vinculadas 

principalmente á estrada N-640. 

 INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA: é este un dos criterios e 

obxectivos clave dado o limite natural constituído polo río Liñares, 

potenciando o corredor ecolóxico existente. 

 DOTACIÓN DO POLÍGONO DUN ACCESO RODADO ADECUADO: a idoneidade 

do desenvolvemento do polígono en ambos marxes da estrada N-

640 contraponse coa dificultade de dimensiona-lo acceso máis 

efectivo dende a mesma. 

Dentro do análise de sinerxías realízase unha priorización de 

iniciativas, valorando estas de cero a dez e obtendo como resultado as 

seguintes: 

INICIATIVA PUNTOS 

1 Crear unha Dirección de Xestión con dedicación profesionalizada e ascendencia 
no sector. 9,0 
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3 Difundir e introduci-la imaxe renovada de marca do Moble de A Estrada no 
consumidor final. 9,0 

17 Mellora da xestión de outros residuos (vernices, plásticos,envases metálicos…). 9,0 

18 Adapta-lo punto limpo do polígono ás necesidades das empresas do sector. 9,0 

15 Programar actuacións encamiñadas á consecución da implantación nas empresas 
do sector das normas de calidade ISO. 8,3 

7 Crear, seguir e manter unha páxina web, portal de venda e contacto cos 
clientes de A Estrada. 8,2 

23 Dispoñer de espazos adecuados para seminarios, encontros empresariais, 
formación continua no edificio de servizos centrais do polígono. 8,0 

10 
Organización e potenciación de visitas conxuntas a Feiras e Centros de 
Interese para o sector (en coordinación con Cámaras de Comercio e outros 
organismos). 

7,8 

14 Impulsar unha empresa conxunta ou departamento específico dos servizos 
centrais especializada en Prevención de Riscos Laborais. 7,8 

16 Crear unha planta de tratamento de residuos (biomasa) no Polígono. 7,8 

21 Incorporación do Ciclo Superior no Centro de FP. 7,8 

22 Mellora-la capacidade do Centro de FP con dotación de medios axeitados (por 
exemplo CNC). 7,8 

9 Estreita-la colaboración cos Centros de Deseño e Investigación existentes en 
Galicia, incluso invitando a localizarse parcialmente no Polígono. 7,8 

25 

Establecer accións de sensibilización e de xeración de novas ideas e 
proxectos que animen a ser emprendedor (por exemplo, concursos de ideas 
empresariais, charlas informativas en centros educativos, xornadas de portas 
abertas, carteira de proxectos latentes dentro das empresas…). 

7,8 

5 
Crear un “ ente” específico (consorcio…) de ventas (información de 
mercado, busca de distribuidores…) para as empresas asociadas (e en 
colaboración con outras institucións existentes). 

7,6 

13 Posta en marcha dun secadoiro. 7,4 

20 

Maior coordinación entre empresas, centros formativos e outros axentes 
do entorno (Asociacións, Fundacións, Sindicatos, CIS…) a impulsar desde a 
Dirección, no seu caso, ou con outro instrumento para crear unha carteira de 
formación regrada, ocupacional (iniciación profesional) e continua, coordinada e 
potente. 

7,1 

19 
Impulsar unha plataforma loxística de consolidación de rutas de longo 
percorrido incluíndo a xestión e espazo físico (empresa de nova creación ou 
asunción deste servizo por unha empresa xa establecida). 

6,8 

11 Xestión centralizada de compras. 6,7 

2 Deseña-lo emprazamento no polígono dun edificio - sede de servizos centrais e 
dirección do mesmo. 6,7 

4 Configurar un Centro de exposición permanente para o sector do moble. 6,5 

24 Promover un servizo de xeración de novas empresas con dispoñibilidade de 
espazos e titoría (análise de mercado, viabilidade, lanzamento, incubación…). 6,1 

6 
Reorienta-la actuación actual da Feira do Moble en función do resultado da 
Reflexión Estratéxica e dos mecanismos e instrumentos a xerar para impulsa-lo 
Polígono e o sector aliñando tódalas actuacións 

4,5 

8 Crear/compartir infraestruturas (físicas, delegados, representantes,…) en 
mercados con potencial para A Estrada 4,1 

12 Compra conxunta de madeira en verde (entre especies específicas). 2,8 
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3 RELACIÓN DO PROXECTO SECTORIAL CON OUTROS 

PLANS DE DISTINTO RANGO 

3.1 PLANS OU PROGRAMAS ESPECÍFICOS DO SECTOR 

3.1.1 O CLÚSTER DA MADEIRA DE GALICIA E O PLAN ESTRATÉXICO DAS ACTIVIDADES 

DE CARPINTERÍA E MOBILIARIO DE GALICIA. 

É destacable como figura no sector o Clúster da Madeira de Galicia 

que se constitúe co obxecto de lograr a unión, cooperación e integración 

do conxunto de empresas e axentes da Cadea da Madeira en Galicia, coa 

finalidade última de alcanzar un maior nivel de competitividade en todo o 

sector, establece-las bases de futuras actuacións conxuntas, constituír un 

auténtico foro de debate e acción, no fomento da cultura madeireira 

galega, e na defensa das súas intereses.  Como obxectivos concretos 

podemos fixarnos nos seguintes aspectos: 

 Establecer un sistema de cooperación sobre tódolos asociados que 

permita xuntar criterios, utiliza-los mesmos procedementos 

produtivos e coordina-las actuacións conxuntas. 

 Constituír un foro de debate e encontro que propicie a eliminación 

de posibles causas de ineficienza do sector e promova as 

actuacións necesarias para a mellora dos menos desenvolvidos. 

 Incrementa-la capacitación tecnolóxica e o nivel de calidade 

produtiva dos asociados, fomentando o desenvolvemento da 

actividade industrial en tódolos seus ámbitos. 

 Mellora-la cualificación e formación dos asociados, fomentando, 

coordinando e impartindo cursos, seminarios e programas 

educativos tendentes á formación profesional e cualificación dos 

agrupados. 

 Colaboración e coordinación coas administracións públicas, 
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Universidades, centros tecnolóxicos, empresas das cadeas laterais 

e de apoio ou calquera outro interlocutor, coa intención de lograr o 

óptimo desenvolvemento empresarial dos asociados tanto a nivel 

autonómico coma no exterior 

 Establecer con tódolos asociados normas de seguridade e 

prevención de riscos laborais, así como protección ambiental que 

tan especialmente afecta ó sector, para o rigoroso cumprimento 

das disposicións legais vixentes sobre o particular. 

 Canaliza-las necesidades dos asociados e dinamiza-las actuacións 

de grupo. 

Atendendo ós seus obxectivos, no ano 2003, o Cluster da Madeira 

xunto co CIS Madeira e coa colaboración da Universidade de Vigo 

realizaron un diagnóstico da cadea da madeira en Galicia e un Plan 

Estratéxico identificando os principais obxectivos do sector e programas de 

actuación.  En liña co Plan así establecido, atópase a busca de sinerxias 

mediante intercooperación e o desenvolvemento do sector que se pretende 

impulsar dende a Cidade do Moble en A Estrada. 

O Plan Estratéxico das Actividades Empresariais de Carpintería e 

Mobiliario de Galicia, realizado polo Cluster da Madeira de Galicia en 

colaboración coa Universidade de Vigo e o CIS-Madeira, inclúe dez 

programas para fomenta-la cooperación empresarial e a incorporación de 

técnicas innovadoras ó proceso produtivo da industria da carpintería e 

moble.  Recolle, ademais, a necesidade de mellora-la formación, as 

estratexias de motivación do capital humano e os mecanismos que 

favorecen a especialización produtiva.  En Galicia, hai preto de 2.500 

empresas de carpintería e mobiliario que facturan máis de 535 millóns de 

euros e dan emprego directo a máis de 12.000 persoas. 

O Plan Estratéxico das actividades empresariais de Carpintería e 

Mobiliario de Galicia centrouse nas actividades da segunda transformación 

da Cadea da Madeira que, pola súa importancia e potencialidade, requiren 
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dunha reflexión estratéxica e un plan de actuacións a longo prazo que 

melloren o seu rendemento competitivo.  Os principais motivos para levalo 

a cabo baséanse no peso significativo da Cadea da Madeira na industria 

galega e nos desequilibrios existentes na actualidade, entre as actividades 

de primeira transformación (aserrío, chapa e taboleiros, pasta de papel) e 

as actividades de segunda transformación (fundamentalmente carpintería, 

mobiliario e transformados de papel e cartón), que supoñen unha barreira 

para unha eficiente integración de tódalas actividades da Madeira e a 

consecución dun maior valor engadido, que permita a xeración de máis 

riqueza e emprego e contribúa a un desenvolvemento sostible e 

equilibrado en todo o territorio galego.  No tocante ó desequilibrio entre os 

dous niveis ou tipos de actividade cómpre ter en conta que tan só se 

transforma posteriormente en Galicia arredor dun 10 – 11% da madeira 

aserrada ou dos produtos de chapa e taboleiro. 

Segundo o Plan Estratéxico, no ano 2000 existían en Galicia preto 

de 2.500 empresas dedicadas a actividades relacionadas coa Carpintería e 

o Mobiliario.  Unha grande parte desas empresas, o 47,5% do total 

dedícanse á fabricación en serie de pezas de carpintería, parqué…  O 

seguinte grupo de empresas en importancia no sector son as dedicadas á 

fabricación de mobles para o fogar, representando un 38% do total.  A 

provincia de Pontevedra, por detrás de A Coruña, conta con 29,6% das 

empresas de Galicia que desenvolven actividades de Carpintería e 

Mobiliario. 

No Plan Estratéxico, tendo en conta datos do CIS-Madera e do 

DIRCE (Directorio Central de Empresas do INE), establécese finalmente 

que en Galicia existen cerca de 1.380 empresas dedicadas a actividades de 

carpintería (55% das empresas) e 1.100 dedicadas a actividades 

relacionadas co mobiliario (45% das empresas).  A Distribución Territorial 

mostraría finalmente que o 36% das empresas se concentran na provincia 

de A Coruña seguida de Pontevedra, co 29%, Lugo con 18% e finalmente 

Ourense co 17%. 
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A partir de análises, estudos, enquisas, realízase un diagnóstico do 

subsector que conduce ó establecemento dunha serie de factores clave, 

avaliados e ponderados por un grupo de empresarios.  A partir deste 

punto, realízase unha proposta de estratexias e liñas de acción que se 

consensúan novamente en comités de traballo empresariais.  Toda a 

información xerada no proceso intégrase nunha perspectiva de conxunto 

que permite definir 10 programas de actuación dentro do plan que se 

compoñen de preto de medio centenar de accións concretas.  Non 

obstante, derivado de Estratexias priorizadas e urxentes, poderán 

desenvolverse moitas outras actuacións no futuro, a medida que se van 

finalizando as primeiras. 
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Os 10 programas de actuación fundamentais son os seguintes: 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓNS FUNDAMENTAIS 

PG1 “COOPER-MADERA” Cultura de cooperación (entre empresas de 

Carpintería e Mobiliario, con outras 

empresas da cadea principal e das cadeas 

laterais e de apoio, cas Admons. Públicas, 

con outras cadeas e Cluster). 

PG2 “COOPER-CONOCIMIENTO” Cooperación específica entre o mundo 

empresarial e os centros de 

innovación/formación/tecnolóxicos/de 

investigación. 

PG3 “FOR-MOTIVA” Formación e motivación do capital humano. 

PG4 “ESTRATEGA” Mellora dos sistemas de dirección e 

xestión. 

PG5 “INNOVA-MADERA” Desenvolvemento de intanxibles como a 

innovación e o deseño. 

PG6 “INFO-MADERA Información técnica dos produtos de 

Carpintaría e Mobiliario e Garantía do 

Fabricante. 

PG7 “FABRI-GAL” Imaxe social e cultura de demanda de 

produtos da madeira transformados en 

Galicia. 

PG8 “MARKET-GAL” Implantación e no seu caso mellora de 

sistemas de marketing. 

PG9 “EXPANSIONA” Acceso a novos mercados de forma 

conxunta, tanto nacionais como 

internacionais. 

PG10 “ESPECIALIZA” Potencia-lo crecemento das empresas de 

menor dimensión e crear unha industria 

especializada arredor das actividades de 

Carpintaría e Mobiliario. 
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O proxecto sectorial Cidade do Moble de A Estrada ten en conta e fai 

seus os obxectivos do Plan Estratéxico que vimos de analizar no 

desenvolvemento do proxecto que estamos a estudar, tal e como 

poderemos ver en puntos seguintes deste documento. 

3.1.2 A FUNDACIÓN DA EXPOSICIÓN FEIRAS E CONGRESOS DE A ESTRADA 

A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, institución sen 

ánimo de lucro desenvolve habitualmente actuacións e actividades con 

obxecto de promociona-lo sector da madeira e o moble, piar 

socioeconómico básico desta comarca. 

Neste senso, a xerencia desta Institución organiza a FEIRA DO 

MOBLE DE GALICIA como promoción principal do moble galego en xeral e 

estradense en particular tanto local e autonomicamente como a nivel 

estatal e incluso internacional. 

Paralelamente, como veremos máis adiante, desenvolve actividades 

formativas e outras actividades de mellora do sector e promoción do 

mesmo, dende o ámbito local do concello cara ó exterior. 

3.2 PLANEAMENTO URBANÍSTICO DO CONCELLO DE A ESTRADA 

Con data de 11 de outubro de 1978, foron aprobadas de maneira 

definitiva as Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal de A Estrada 

pola Comisión Provincial de Urbanismo de Pontevedra do Ministerio de 

Obras Públicas e Urbanismo, sendo esta a normativa que rexeu en materia 

urbanística no concello de A Estrada ata hai ben pouco tempo. 

Esta definía unha serie de clasificacións do solo para o ámbito onde 

se pretende a implantación da Cidade do Moble: 

 SOLO NON URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE VÍAS: inclúe o trazado 

da estrada N-640 e a súa marxe de protección. 

 SOLO NON URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE LEITOS: correspondese 
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co curso do río Liñares e máis as súas zonas de respecto. 

 SOLO NON URBANIZABLE NORMAL: abrangue a maior parte da 

superficie do ámbito.  Fai referencia aquelas zonas de solo 

rústico sen ningún valor especial que protexer. 

Á vista desto, e segundo as Normas Subsidiarias de Planeamento 

Municipal, os terreos onde se quere implanta-lo parque non son 

compatibles co uso de solo que se quere levar a cabo nel. 

Coa entrada en vigor do Decreto 207/2006, de 16 de novembro, 

polo que se suspende a vixencia das normas subsidiarias de planeamento 

municipal de A Estrada (Pontevedra) e se aproba a ordenación urbanística 

provisional aplicable ata a entrada en vigor do novo plan, o Concello de A 

Estrada, no que a normativa urbanística se refire, queda a expensas do 

disposto por dita ordenación urbanística provisional.  Nela se reflexa o 

perímetro do solo urbano consolidado, o ámbito de aplicación de cada 

ordenanza provisional neste tipo de solo e o ámbito do solo urbanizable. 

Ademais, o Decreto 207/2006 define a período de vixencia da 

ordenación urbanística provisional que durará ata a entrada en vigor do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

No que a Solo Urbanizable se refire, a ordenación urbanística 

provisional mantén a ordenación urbanística establecida nos instrumentos 

de planeamento para diferentes ámbitos clasificados no seu día como tal, 

entre os cales como xa vimos antes non está a zona de implantación da 

Cidade do Moble, ó non estar clasificada como Solo Urbanizable polas 

Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal de A Estrada. 

Por outra parte, e con anterioridade a publicación do Decreto 

207/2006, o Concello de A Estrada tramitou o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal (PXOM), que foi Aprobado Provisional polo Concello en sesión 

plenaria de 30 de xaneiro de 2006. 
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O PXOM define no lugar de Lagartóns un área de Solo Urbanizable 

Non Definido de Carácter Industrial Nº 7 (S.UR.ND. I – 7), o cal 

presenta uns límites que inclúen os definidos no Proxecto Sectorial da 

Cidade do Moble de A Estrada, permitindo neste ámbito o usos que se 

queren levar a cabo no mesmo e polo que se elaborou dito Proxecto 

Sectorial. 

Polo tanto, á tramitación unicamente lle faltaría a fase final de 

Aprobación Definitiva por parte da Consellería de Medio Ambiente, 

territorio e Infraestructuras. 

Dita Consellería, mediante Orde de 5 de maio de 2006, acordou non 

outorgar a aprobación definitiva ó Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

Concello da Estrada.  Nela ínstase o Concello a corrixir unha serie de 

deficiencias, para logo de ser aprobadas novamente polo Pleno do Concello 

e tras os trámites oportunos, ser remitido novamente o plan á Consellería 

para a súa aprobación definitiva.  Sendo a situación actual do Plan Xeral 

de Ordenación Municipal A Estrada a de subsanación de ditas deficiencias. 

3.3 PLANS DE ORDENACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS E PLANS 

REITORES DE USO E DE XESTIÓN DOS ESPAZOS NATURAIS 

PROTEXIDOS 

Dentro da área de estudio non existe ningunha das figuras recollidas 

dentro das definidas na Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da 

natureza, de tal xeito que o Proxecto Sectorial para a posta en marcha da 

Cidade do Moble de A Estrada non se verá afectada por ningún plan de 

ordenación dos recursos naturais ni por plans reitores de uso e de xestión 

de espazos naturais protexidos. 

Nas proximidades da área de estudio si que existen dúas figuras 

clasificadas como Lugar de Interese Comunitario, das que é necesario 

realizar unha pequena mención: 

3.3.1 SISTEMA FLUVIAL ULLA – DEZA 
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Lugar de Interese Comunitario con 1.633 Ha de superficie, que dista 

do borde proxectado da Cidade do Moble da Estrada 2,7 km, e que está 

formado pola conca de varios ríos cunha altitude media de 15 metros 

sobre o nivel do mar e que abarca os concellos de: Catoira, A Estrada, 

Pontecesures, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Boqueixón, Dodro, Padrón, 

Rianxo, Teo, Touro, Vedra, Brión, Rois e Ames. 

Defínese como un ecosistema de cursos fluviais con importantes 

poboacións piscícolas, entre as que destacan o salmón atlántico e a 

lamprea.  Os hábitats máis importantes aquí definidos son: 

 “Esteiros”. 

  Pastizais de Spartina (Spartinion maritimi). 

 Uceiras secas europeas. 

 Uceiras ortomediterráneas endémicas con toxo. 

 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion 

ou do Sedo albi-Veronicion dillenii. 

 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus 

pyrenaica. 

Como especie de flora destacada aparece o narciso (Narcissus 

cyclamineus), mentres que dentro da fauna temos unha maior variedade 

de especies importantes: rato de almizcre (Galemys pyrenaicus), lontra 

(Lutra lutra), martiño peixeiro (Alcedo atthis), merlo rieiro (Cinclus 

cinclus), sábalo (Alosa alosa), zamborca (Alosa fallax), lamprea 

(Petromyzon marinus), salmón (Salmo salar), salamántiga (Chioglossa 

lusitanica) e mexillón de río (Margaritifera margaritifera). 

Cítase este espazo, tamén porque parte do río Liñares, que serve de 

límite nalgún dos seus tramos á Cidade do Moble, pertence a este LIC, 
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pero na súa parte baixa, próximo á desembocadura no Ulla; deste xeito, 

calquera afección sobre o leito, especialmente sobre a calidade da auga 

verase reflectida augas abaixo, polo tanto dentro do LIC. 

3.3.2 BRAÑAS DE XESTOSO 

LIC, cunha superficie de 1.077 Ha. cunha altitude media de 639 m, 

que dista do límite da Cidade do Moble 6,5 km e que pertence ós concellos 

de A Estrada, Forcarei e Silleda. 

Trátase de pequenas áreas de turbeiras e torgueiras con presenza 

de carballeiras de reducida extensión.  Na zona cría unha pequena 

poboación de sisón menor, ave característica de hábitats esteparios. 

Os principais hábitats que se poden atopar dentro das brañas son: 

 Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e 

Erica tetralix. 

 Uceiras secas europeas. 

 Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo. 

 Turbeiras de cobertor. 

 Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion. 

 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion 

ou do Sedo albi-Veronicion dillenii. 

 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus 

pyrenaica. 

Dentro das especies de flora é mester destaca-lo esfagno 

(Sphagnum pylaisii), mentres que na fauna temos pica papuda (Anthus 

campestris), sisón (Tetrax tetrax) e lagarto das silvas (Lacerta schreiberi). 
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B) ASPECTOS RELEVANTES DA SITUACIÓN ACTUAL: 
ANÁLISE DO ENTORNO ECOLÓXICO E ECONÓMICO 

 

4 CONSUMO DE SOLO 

4.1 TERRITORIO 

O emprazamento seleccionado para a Cidade do Moble de A Estrada 

atópase na parroquia de Lagartóns, nas proximidades do núcleo do mesmo 

nome, entre este e o curso do río Liñares, afluente do Ulla. A superficie do 

ámbito é de 37 Ha. 

Os lindes do ámbito están marcados pola presenza do núcleo de 

Lagartóns no Oeste, camiños existentes xunto a zonas forestais e de 

cultivo no Sur, e o vieiro do río Liñares no Norte e Leste.  O río delimita o 

parque nunha lonxitude duns 1.700 m.  O parque ten un desenvolvemento 

en dirección W-E duns 1.000 m e en dirección N-S duns 650m. 

O núcleo urbano da Estrada sitúase a un quilómetro en dirección 

Oeste pola estrada Nacional 640.  Esta estrada, que constitúe o principal 

eixo de comunicación da comarca xunto coa estrada C-541 que une A 

Estrada con Santiago, atravesa o ámbito de oeste a leste, dividíndoo na 

práctica en dúas metades aproximadamente iguais. 

Ademais da estrada, cruzan o ámbito varios camiños que teñen 

continuidade máis alá do propio parque, polo que se procurou mante-lo 

seu servizo na medida do posible a través dos novos percorridos peonís. 

4.2 USOS DO SOLO 

En referencia ós usos do solo son os que seguen: 

 REPOBOACIÓNS: trátase de masas adultas de Pinus pinaster e Pinus 

radiata; nalgún caso aparecen pés de Quercus robur e Betula 

celtiberica, existindo matogueira representada por: Cistus 
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psilosepalus, Pteridium aquilinum, Daboecia cantabrica e Rubus 

sp.  Existe tamén algún rodal composto por masas xuvenís de 

Pinus radiata. 

 PRADERÍAS: parcelas destinadas ó uso gandeiro para a produción 

de forraxes. 

 VEXETACIÓN DE RIBEIRA: formación en galería composta por 

especies ripícolas, coma o Alnus glutinosa, xunto a outras 

especies de carácter húmido (Quercus robur, Betula celtiberica…). 

 FRONDOSAS AUTÓCTONAS: rodais diseminados compostos 

principalmente por Quercus robur, Betula celtiberica e Salix 

atrocinerea.  Aparece tamén Castanea sativa e Quercus 

pyrenaica.  En ocasións aparecen masas mixtas con Pinus 

pinaster. 

 MATOGUEIRA – CLARAS – IMPRODUTIVO: xeralmente trátase de 

formacións de mato compostas das especies mencionadas no 

apartado de repoboación. 

 PARCELAS OCUPADAS: trátase de parcelas ocupadas por vivendas e 

por empresas xa asentadas na zona da Cidade do Moble, a 

maioría xa relacionadas co sector. 

 INFRAESTRUTURAS: superficie ocupada principalmente pola estrada 

nacional 640 e outros camiños de servizo para as parcelas 

existentes na actualidade. 
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A superficies ocupadas por cada unha das clases anteriores xunto 

coas súas porcentaxes pódense resumir na seguinte táboa: 

APROVEITAMENTO SUPERFICIE PORCENTAXE 

Repoboación 250.976 47,50% 

Pradería 90.201 17,07% 

Vexetación de ribeira 19.689 3,73% 

Frondosas autóctonas 12.310 2,33% 

Matogueira, claras e improdutivo 65.968 12,49% 

Parcelas ocupadas 77.965 14,76% 

Viais 11.241 2,13% 

TOTAL 528.350 100,00% 

 

4.3 URBANISMO 

O ámbito onde se pretende a implantación desta modificación 

presenta actualmente as seguintes clasificacións do solo: 

 SOLO NON URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE VÍAS: inclúe o trazado 

da estrada N-640 e a súa marxe de protección. 

 SOLO NON URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE LEITOS: correspondese 

co curso do río Liñares e máis as súas zonas de respecto. 

 SOLO NON URBANIZABLE NORMAL: abrangue a maior parte da 

superficie do ámbito.  Fai referencia aquelas zonas de solo 

rústico sen ningún valor especial que protexer. 

En principio, os terreos onde se pretende empraza-la Cidade do 

Moble non son compatibles co uso de solo que se quere levar a cabo nel. 

O Concello de A Estrada está tramitando o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal (PXOM) que se encontra nas fases previas a súa Aprobación 

Definitiva por parte da Consellería de Medio Ambiente, territorio e 

Infraestructuras. 
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O PXOM define un área de Solo Urbanizable Non Definido de 

Carácter Industrial Nº 7 (S.UR.ND. I – 7) no lugar de Lagartóns, o cal 

presenta uns límites que inclúen a superficie prevista para a Cidade do 

Moble de A Estrada, polo que unha vez que o PXOM sexa aprobado 

definitivamente, en principio, sería posible a implantación do parque en 

dito lugar. 

4.4 OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO 

O polígono proxectado non entra dentro da zona de servidume de 

uso público do río Liñares, xa que a marxe verde proxectada ás súas 

beiras é moi superior; tal e como se pode observar nos planos adxuntos si 

que se realizan actuacións puntuais en zonas de policía, zona que si que 

condicionará o uso do solo e as actividades que nel se desenvolvan, 

sempre seguindo as pautas marcadas polas Administracións competentes. 

En referencia ás estradas, tanto nas pertencentes á rede estatal 

como á rede provincial, respéctanse todas aquelas limitacións que 

aparecen na lexislación vixente. 

4.5 CHAIRAS DE INUNDACIÓN 

Debido á presenza de auga freática moi superficial en varios puntos, 

recollidos dentro do proxecto da Cidade do Moble, realizaranse unha serie 

de drenaxes previos ós recheos. 

A auga recollida conducirase ó río Liñares, ou ben ó regato 

Matamulleres que atravesa o parque á altura do vial central para o caso 

dos drenaxes da zona de cavorco central. 

Dentro da superficie de estudo existe, aproximadamente na zona 

central da mesma, un humidal recollido dentro do Inventario de Humidais 

de Galicia con código IHG 1140007, denominado Lagartóns cunha 

superficie de 900 m2, que ten coma referencia as coordenadas UTM X: 

544.395 e Y:4.727.591, que tras ser traspostas a un plano 
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xeoreferenciado aparecen na beiravía da estrada N-640.  Este humidal 

pertence ó grupo dos pantanos, esteiros, charcas estacionais, 

intermitentes de auga doce sobre solos inorgánicos, , e inclúe depresións 

inundadas (lagoas de carga e recarga), praderías inundadas 

estacionalmente e pantanos de ciperáceas. 

Tal e como se reflicte na última alternativa exposta neste informe, e 

que como se verá en epígrafes seguintes resultará se-la finalmente elixida, 

o humidal de Lagartóns manterase na súa totalidade e integrarase dentro 

da Cidade do Moble coma zona verde, do mesmo xeito que se fará coas 

Ribeiras do río Liñares e o regato Matamulleres. 

5 ECOSISTEMAS 

5.1 HÁBITATS 

Definindo hábitat como o ambiente no que vive unha poboación, ou 

como o espazo que reúne as condicións axeitadas para que a especie 

poida residir e reproducirse, perpetuando así a súa presenza, poderíamos 

dicir que dentro da área de estudio os hábitats existentes está 

relacionados cos usos actuais do solo, mencionados en apartados 

anteriores.  Deste xeito, un hábitat quedaría descrito por aquelas 

características que o definen ecoloxicamente, distinguíndoo de outros 

hábitats nos que as mesmas especies no poderían atopar acomodo. 

Os hábitats que aparecen entón poderíanse resumir, en orde de 

abundancia, nos seguintes: 

 REPOBOACIÓNS FORESTAIS: principalmente de especies de piñeirais 

caracterizadas por un sotobosque maioritariamente libre de 

vexetación en aquelas zonas nas que os tratamentos selvícolas se 

desenvolven con normalidade.  A fracción de cabida cuberta 

dependerá das clases de idade á que pertenza cada unha das 

masas.  Por outra banda, aquelas plantacións máis abandonadas 

presentarán un sotobosque cuberto de mato. 
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 BOSQUES AUTÓCTONOS: rodais moi desenvolvidos principalmente de 

carballos, aínda que en aqueles lugares onde a auga abonda máis 

aparecen bidueiros e salgueiros.  Nalgunhas zonas concretas 

poden aparecer pés de castiros e rebolo, e incluso mesturarse con 

pés de piñeiro do país. 

 BOSQUES DE GALERÍA: asociados principalmente ó curso do río 

Liñares, componse por especies típicas do bosque de ribeira como 

os bidueiros e os salgueiros, ambas moi relacionadas coas masas 

de auga.  É mester ter en conta que o leito do río Liñares atopase 

fora do ámbito delimitado como Cidade do Moble, pero aínda así 

poderíase facer referencia ó propio ecosistema acuático.  Tamén 

se pode englobar dentro deste epígrafe a vexetación asociada ó 

humidal de Lagartóns formada principalmente por amieiros e 

bidueiros, ademais de outros elementos que denotan a humidade 

da zona coma poden ser diversas especies de fentos. 

 PASTIZAIS: de carácter antrópico, empregan unha mestura de 

sementes de herbáceas con rendementos elevados para conseguir 

forraxe destinado ás explotacións gandeiras. 

 MONTE BAIXO: áreas que por diversas causas (pequenos lumes, 

talas sen posterior repoboación…)  se atopan despoboadas de 

árbores, e polo tanto como primeiro paso da súa evolución 

natural aparecen especies de mato como as uces, os toxos e as 

xestas. 

 ZONAS ALTERADAS POLO HOME: trátase de hábitats modificados polas 

actuacións humanas: edificacións, estradas, camiños, 

depuradora…, nas que só especies moi concretas e sempre 

vencelladas ás actividades do home. 

5.2 ESPECIES E COMUNIDADES 

As especies máis destacadas dentro da área de estudio son as que 
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seguen: 

5.2.1 FLORA 

Segundo Rivas – Martínez, a vexetación potencial do territorio está 

constituída pola serie zonal colina galaico – portuguesa acedófila do 

carballo: Ruscus aculeati – Querceto roboris sigmentum.  Como vexetación 

azonal, de ribeira dos ríos, teríase a asociación Senecio bayonenses – 

Alnetun glutinosa 

Durante a realización do traballo de campo observáronse entre 

outras as seguintes especies: 

 Quercus robur (Carballo). 

 Quercus pyrenaica (Rebolo). 

 Quercus suber (Sobreira). 

 Castanea sativa (Castiñeiro ou castiro). 

 Alnus glutinosa (Ameneiro). 

 Betula alba (Bidueiro). 

 Salix atrocinerea (Salgueiro). 

 Salix caprea (Salgueiro) 

 Fraxinus sp. (Freixo). 

 Sambucus nigra (Sabugueiro). 

 Rhammus frangula (Lagariño). 

 Crataegus monogyna (Espiño albar). 

 Pinus pinaster (Piñeiro do país). 

 Pinus radiata (Piñeiro insigne). 

 Eucalyptus globulus (Eucalipto). 

 Ilex aquifolium (Acivro). 

 Laurus nobilis (Loureiro). 

 Ulex minor (Toxo anano). 
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 Ulex gallii (Toxo molar). 

 Ulex europaeus (Toxo arnal). 

 Erica cinerea (Queiruga de tres follas). 

 Erica ciliaris (Carroncha). 

 Erica tetralix (Urce). 

 Erica umbellata (Mogariza). 

 Erica arborea (Urce branca). 

 Cytisus scoparius (Xesta negra). 

 Chamaespartium tridentatum (Carqueixa). 

 Genista sp. (Piorno). 

 Cistus psilosepalus (Carpazo). 

 Daboecia cantábrica (Breixo de Vizcaia). 

 Pteridium aquilinum (Fento común). 

 Juncus sp. (Xunco). 

 Rubus sp. (Silva). 

 Dryopteris affinis (Falso fento macho). 

 Robinia pseudoacacia (Falsa acacia). 

 Lolium multiflorum (Raigrás italiano). 

 Lolium perenne (Raigrás inglés). 

 Medicago sativa (Alfalfa). 

 Poa pratensis (Poa). 

 Trifolium repens (Trebo branco). 

 Trifolium pratense (Trebo violeta). 

 Plantago lanceolata (Llantén). 

Cabe destaca-la potencial presencia (non detectada no estudo de 

campo) de narcissus ciclamineus, incluida no Catálogo Gallego de Especies 

Amenazadas. 
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5.2.2 FAUNA 

En base ás observacións de campo e á descrición dos nichos 

posibles xunto coas interaccións sociais co medio, aportase un inventario 

de fauna para a superficie de estudio, que irá asociado á diversidade dos 

nichos ecolóxicos presentes. 

A continuación realizase un inventario de fauna; apoiándose para a 

súa elaboración, ademais do traballo de campo no Real Decreto 439/1990, 

de 30 de marzo, regulador do Catálogo Nacional de Especies Ameazadas, o 

Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de 

Especies Ameazadas, Directiva 92/43/CEE de Hábitats, Directiva 

79/409/CEE de Aves e o Atlas de vertebrados de Galicia. 

O nomeamento das diversas especies para esta zona, no é máis que 

a capacidade potencial das mesmas para estar presente, pero nunca unha 

afirmación rotunda da presenza das mesmas na área de estudio, a 

excepción das confirmadas por observación ou indicadores de presenza, o 

cal se especifica no seu caso. 

5.2.2.1 Reptís 

 Lacerta lepida (Lagarto arnal). Non ameazada, incluída no 

anexo III do convenio de Berna.  Catalogada como especie 

vulnerable no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, pero 

noutros lugares diferentes á zona de estudio. 

 Podarcis bocagei (Lagarta galega).  Non ameazada, incluída no 

anexo III do convenio de Berna. 

  Podarcis hispánica (Lagarta dos penedos). No ameazada, 

incluída no anexo III do convenio de Berna. Incluído no 

Catálogo Nacional de especies ameazadas como de interese 

especial. 

  Natrix maura (Cobra de auga). Recollida como de interese 

especial no catálogo nacional e como vulnerable no catálogo 
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galego, así como no convenio de Berna. 

5.2.2.2 Anfibios 

 Triturus boscai (Limpafontes común).  Aparece como especie 

de interese especial no Catálogo Nacional de Especies 

Ameazadas (Real Decreto 439/1990).  Citada tamén no anexo 

II da Directiva 92/43/CEE de Hábitats e no anexo I del 

Convenio de Berna. 

 Salamandra salamandra (Píntega).  Clasificada como especie 

vulnerable no Catálogo Galego de Especies Amenazadas. 

 Alytes obstetricans (Sapiño troiteiro). Clasificado como de 

Interese Especial no Real Decreto 439/1990.  Mencionado nos 

anexos II e IV da Directiva 92/43/CEE de Hábitats e no anexo 

II do convenio de Berna. 

  Bufo bufo (Sapo común). Non ameazado e de ampla 

distribución en Galicia. 

  Rana iberica (Ra patilonga).  Catalogada como especie 

vulnerable no Catálogo Galego de Especies Ameazadas e como 

especie de interese especial no nacional.  Recollida nos anexos 

II e IV da Directiva 92/43/CEE de Hábitats e no anexo II do 

Convenio de Berna. 

  Rana perezi (Ra verde). Abundante en toda Galicia. 

5.2.2.3 Peixes 

Non é segura a existencia de todas estas especies no tramo de río 

Liñares que bordea a zona de estudio, pero si o é a existencia delas en dito 

río ou no río Ulla do cal este é afluente. 

 Salmo trutta trutta (Reo). Especie moi parecida á troita de río, 

máis asociada que esta á desembocadura dos ríos.  En 

regresión pola presenza de embalses. 

 Salmo trutta fario (Troita). Especie máis representativa e 
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importante dos ríos de Galicia. 

 Chondrostoma polypelis (Boga).  Ampla distribución por toda 

Galicia.  En expansión pola súa gran capacidade para vivir en 

augas eutrofizadas, ó alimentarse de algas. 

 Chondrostoma arcasii (Bermejuela).  Moi presente en toda 

Galicia. 

 Tinca tinca (Tenca). Especie de escasa presenza en Galicia, 

esencialmente nas concas dos ríos Umia e Ulla. 

 Leuciscus cephalus (tamén Squalius carolitertii)  (Cacho ou 

escalo).  Aparece en case tódolos ríos de Galicia. A súa 

poboación decrece ó ser unha especie moi vulnerable ós 

cambios producidos por axentes externos. 

 Anguilla anguilla (Anguila). De ampla distribución por toda 

Galicia.  É unha especie moi prexudicada pola presenza de 

embalses e pola gran cantidade de capturas que se fixeron dela 

nas desembocaduras dos ríos. 

5.2.2.4 Mamíferos 

Debido á alteración levada a cabo por home, a zona é pouco 

propicia como hábitats para os grandes mamíferos, que non se farán notar 

sobre a zona máis que en paso ou predación, podendo sen embargo, 

apreciarse unha notable presenza de roedores.  Deste xeito, a lista 

seguinte ven condicionada por estas circunstancias, a pesar de que en 

áreas próximas, se poida localizar unha maior diversidade. 

 Roedores: 

 Erinaceus europaeus (Ourizo cacho). Incluído no Anexo III do 

Convenio de Berna, pero sen protección legal. 

 Talpa occidentalis (Toupa cega). Sen protección. 

 Galemys pyrenaicus (Rato de almizcre). É unha especie 

recollida no anexo II como estritamente protexida no Convenio 
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de Berna.  Aparece descrita como especie vulnerable no 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas, de interese especial 

no Catálogo Nacional e citada nos anexos II e IV. 

 Sorex coronatus (Musaraña grande). Non ameazada, moi 

abundante en Galicia e no resto de Europa.  

 Sorex granarius (Musaraña/ Furafollas ibérico). Non ameazada, 

moi abundante en Galicia e no resto de Europa. 

 Sorex minutus (Furafollas pequeno). Figura no anexo III do 

convenio de Berna. 

 Neomys anomalus (Murgaño de Cabrera). Non protexida, 

figura no anexo III del Convenio de Berna. 

 Crocidura russula (Musaraña común). Incluído no III Anexo do 

convenio de Berna.  Sen protección. 

 Crocidura suaveolens (Furaño xardineiro). Especie incluída no 

anexo III do Convenio de Berna. 

 Eliomys quercinus (Lirón careto), común non ameazada. 

 Microtus agrestis (Trilladeira dos prados). Non ameazada. 

 Pitymys lusitanicus (Corta dos prados) Confirmada presenza de 

galerías.  Non ameazada. 

 Arvicola sapidus (Rata de auga común). Non ameazada. 

 Rattus rattus (Rata de campo). Moi común, con ampla 

distribución. 

 Rattus norvegicus (Rata común).  Moi común. 

 Apodemus sylvaticus (Rato de campo). Pode aparecer en zonas 

de monte baixo.  No ameazada.  Atopadas numerosas galerías. 

 Oryctolagus cuniculus (Coello bravo). Especie moi común de 

importancia cinexética. 

 Lepus capensis (Lebre). Aparece no anexo III del Convenio de 

Berna. 

 Mus musculus (Rato caseiro). 
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 Quirópteros: 

Insectívoros, todos eles incluídos no Catálogo Nacional de especies 

ameazadas como de interese especial e recollidas no Anexo II do convenio 

de Berna.  Dadas as condicións ecolóxicas da zona de proxecto, non se 

identificou ningunha especie que poida habitar na mesma.  Non se 

descarta sen embargo, o paso en predación das especies:  

 Rhinolophus hipposideros (Morcego pequeno de ferradura).  

Aparece descrita como especie vulnerable no Catálogo Galego 

de Especies Ameazadas.  Catalogada tamén como de interese 

especial no Catalogo Nacional e citada no convenio de Berna, 

convenio de Bonn e Directiva 92/43/CEE. 

 Rhinolophus ferromequinum (Morcego grande de ferradura). 

Mesma situación legal que a especie anterior. 

 Pipistrellus pipistrellus (morcego común). Incluída no CNEA 

como de interese especial. Recollida na Directiva 92/43/CEE de 

Hábitats no anexo IV. 

 Outros mamíferos: 

 Mustela nivalis (Donicela). Non está protexida.  Incluída no 

anexo III do convenio de Berna.  Non ameazada. 

 Lutra lutra (Nutria). Incluída no CNEA como de interese  

especial e recollida no anexo II do Convenio de Berna. 

 Meles meles (Teixugo). Recollida no anexo III del Convenio de 

Berna e na lista vermella dos Vertebrados de España.. 

 Sus scrofa (Xabarín ou porco bravo). Carece de protección no 

Estado Español, pero está recollida no Anexo III do Convenio 

de Berna. 

 Vulpes vulpes (Raposo). Non ameazada. 

 Genetta genetta (Algaria).  Moi escasa en Galicia. Aparece 

recollida no Anexo III del Convenio de Berna. 
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 Sciurus vulgaris (Esquío). Abundante en toda Galicia. 

Confirmada a súa presenza na zona de forma ocular. 

5.2.2.5 Aves 

Na lista de aves farase referencia ó non posible, probable, ou 

confirmado aniñamento, posto que debido á gran mobilidade destes 

animais é difícil circunscribilos a unha zona concreta.  Una vez máis, a 

escasa calidade de hábitats, a excepción das marxes río Liñares, presentes 

na área de proxecto e a súa pobreza ecolóxica, repercute sobre a posible 

variabilidade da avifauna, sendo improbable o aniñamento de grandes 

rapaces sobre a zona, limitándose esta ás de pequeno tamaño. 

 Rapaces: 

 Buteo buteo (Miñato común).  Cría non posible, paso en 

predación.  Incluído no anexo II do convenio de Berna, no II de 

Bonn, no II de CITES, catalogada como vulnerable polo Real 

Decreto 439/1990. 

 Accipiter nisus (Gavilán). Cría posible. Incluída no CNEA como 

de interese  especial.  Aparece no anexo II do convenio de 

Berna, no II de Bonn, no II de Cites e no anexo I da Directiva 

79/409/CEE de Aves. 

 Outras aves: 

 Actitis hypoleucos (Bilurico bailón). Cría posible. Incluída no 

anexo II da Directiva 79/409/CEE de Aves, no anexo II do 

convenio de Berna e no anexo II do Convenio de Bonn. 

 Tyto alba (Curuxa). Cría posible.  Incluída no CNEA como de 

interese  especial.  Incluído no anexo II do convenio de Berna, 

no anexo II de Cites, e no anexo II da Directiva 79/409/CEE de 

Aves. 

 Asio otus (Buho pequeno). Cría posible. Incluída no CNEA como 

de interese especial.  Incluído no anexo II do convenio de 
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Berna, no anexo II de Cites, e no anexo II da Directiva 

79/409/CEE de Aves. 

 Athene noctua (Moucho común). Cría posible.  Incluída no 

CNEA como de interese especial; recollida no anexo II da 

Directiva 79/409/CEE, no anexo II do Convenio de Berna e no 

aneno II do Convenio CITES. 

 Strix aluco (Moucho real). Cría posible.  Incluída no CNEA como 

de interese  especial.  Incluído no anexo II do convenio de 

Berna, no II de Cites e no II da Directiva 79/409/CEE. 

 Delichon urbica (Andoriña do cu branco).  Cría probable.  

Clasificada de interese especial no Catálogo Nacional de 

Especies Ameazadas.  Aparece no anexo II da Directiva 

79/409/CEE de Aves e no anexo II do Convenio de Berna 

 Columba palumbus (Pombo torcaz). Cría probable. Especie 

cinexética citada nos anexos II/1 e III/1 da Directiva 

79/409/CEE.  

 Cuculus canorus (Cuco común).  Cría probable.  Citado no 

anexo III do Convenio de Berna e na Directiva 79/409/CEE de 

Aves. Recollida no CNEA como de interese  especial. 

 Picus viridis (Peto verdegal). Cría probable. Mencionase no 

anexo II do Convenio de Berna e no anexo II da Directiva 

79/409/CEE.  Incluída no CNEA como de interese especial. 

 Dendrocopos major (Paxaro carpinteiro). Cría posible. Incluída 

no CNEA como de interese  especial.  Aparece mencionado no 

Anexo II do Convenio de Berna e no anexo II da Directiva 

79/409/CEE. 

 Motacilla cinerea (Lavandeira real). Cría probable.  Incluída no 

CNEA como de interese especial.  Aparece mencionado no 

Anexo II do Convenio de Berna e no anexo II da Directiva 

79/409/CEE. 

 Motacilla alba (Lavandeira branca).  Cría probable.  Declarada 
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de interese especial no Catálogo Nacional de Especies 

Ameazadas.  Aparece no anexo II da Directiva 79/409/CEE de 

Aves e no anexo II do Convenio de Berna. 

 Troglodytes troglodytes (Carrizo).  Cría probable.  Incluído no 

anexo II do convenio de Berna e no anexo II da Directiva 

79/409/CEE de Aves.  Declarado de interese especial no 

Catálogo Nacional. 

 Prunella modularis (Azulenta común).  Ave moi vencellada ó 

mato, onde probablemente críe.  Aparece dentro do anexo II 

do convenio de Berna e no anexo II da Directiva Aves.  

Aparece tamén como de interese especial no Real Decreto 

439/1990. 

 Sylvia atricapilla (Papuxa das amoras) Cría probable en sebes.  

Incluído nos anexos II de Berna, II de Bonn e II da Directiva 

79/409/CEE.  Incluída no CNEA como de interese especial. 

 Sylvia cantillans (Papuxa paporrubia). Cría posible.  Incluída no 

CNEA como de interese especial.  Incluído nos anexos II de 

Berna, II de Bonn e II da Directiva 79/409/CEE. Estritamente 

protexida. 

 Phylloscopus collybita (Picafollas común). Cría posible. Incluída 

no CNEA como de interese especial.  Recollida nos anexos II de 

Berna, II de Bonn e II da Directiva 79/409/CEE.  Estritamente 

protexida. 

 Regulus ignicapillus (Estreliña riscada).  Cría probable.  

Incluída no CNEA como de interese especial. Incluído nos 

anexos II de Berna, II de Bonn e II da Directiva 79/409/CEE. 

 Saxicola torquata (Chasco común).  Cría probable en sebes. 

Aparece no Anexo II de Berna, no II da Directiva 79/409/CEE 

de Aves e no II do convenio de Bonn.  Incluída no CNEA como 

de interese especial.  Moi común no medio. 

 Phoenicurus ochruros (Carboeiro). Cría probable. Incluído nos 
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anexos II de Berna, II de Bonn e II da Directiva de Aves. 

Incluída tamén no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas 

como de interese especial. 

 Erithacus rubecula (Paporrubio). Cría probable en sebes. Moi 

común.  Incluída no CNEA como de interese especial.  Aparece 

tamén nos anexos II de Berna, II de Bonn e II da Directiva de 

Aves. 

 Turdus merula (Merlo común). Cría probable.  Incluído nos 

anexos II de Berna, III de Bonn e II da Directiva de Aves. 

 Aegithalos caudatus (Ferreiriño subeliño). Cría probable. 

Incluída no CNEA como de interese especial.  Incluída tamén 

no anexo II da Directiva Aves e no II do Convenio de Berna. 

 Parus cristatus (Ferreiriño cristado). Cría posible. Figura no 

anexo II do Convenio de Berna e no anexo II da Directiva 

79/409/CEE.  Incluída no CNEA como de interese especial. 

 Parus ater (Ferreiriño común) cría probable, aparece no Anexo 

II do Real Decreto 439/1990 como especie de interese 

especial, no anexo II do convenio de Berna e no anexo II da 

Directiva Aves. 

 Parus caeruleus (Ferreiro bacachís).  Cría probable.  Incluída 

no CNEA como de interese especial, no anexo II do convenio 

de Berna e no anexo II da Directiva Aves. 

 Parus major (Carboeiro común).  Cría probable.  Incluído no 

anexo II de Berna e no anexo II da Directiva Aves, considerada 

de interese especial polo CNEA.  Non ameazada.  

 Certhia brachydactyla (Gabeador común).  Cría probable.  

Figura no anexo II do Convenio de Berna e no anexo II da 

Directiva de Aves.  De interese especial no Real Decreto 

439/1990. 

 Emberiza cia (Escribenta riscada). Cría posible.  Incluída no 

Catálogo Nacional como de interese especial, e no Anexo II do 
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convenio de Berna e no anexo II da Directiva 79/409/CEE. 

 Emberiza cirlus (Escribano soteño/Escribenta liñaceira). Cría 

probable. Incluída no Anexo II do convenio de Berna, e no 

CNEA, como de interese especial.  

 Fringilla coelebs (Pimpín común).  Cría probable.  

Descatalogada o 9 de xuño de 1999, anteriormente clasificada 

como de interese especial no Real Decreto 439/1990.  Incluída 

no anexo II da Directiva 79/409/CEE de Aves e no anexo III do 

convenio de Berna. 

 Serinus serinus (Xirín). Cría probable en sebes.  Incluído no 

anexo III de Berna.  Sen protección. 

 Carduelis chloris (Verderolo común). Cría Probable.  Incluído no 

anexo III do convenio de Berna. 

 Carduelis carduelis (Xílgaro).  Cría probable.  Incluído no anexo 

III do convenio de Berna. 

 Acanthis cannabina (Liñaceira común).  Cría probable.  Incluída 

no anexo III de Berna. 

 Passer domesticus (Pardal común). Cría probable.  Especie moi 

común.  Sen protección, non ameazada. 

 Passer montanus (Pardal orelleiro).  Cría posible.  Non goza de 

protección legal.  Aparece no anexo III do Convenio de Berna. 

 Garrulus glandarius (Pega marzá). Cría probable.  Non 

ameazada. 

 Pica pica (Pega rabilonga).  Cría probable.  Amplamente 

estendida e sen problemas de conservación. 

 Corvus corone (Corvo viaraz). Cría probable.  Declarada como 

non ameazada. 

5.2.3 CONSIDERACIÓNS 

Neste caso, dada a vexetación existente na superficie sobre a que se 

pretende asenta-la Cidade do Moble, a superficie de estudio non é 
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destacable pola súa importancia como nicho ecolóxico, xa que se trata dun 

hábitat antropoxénico, sometido a alteracións, ademais da presenza da N-

640, elemento de carácter lineal que serve de barreira para o movemento 

da fauna.  No obstante, certas zonas, como son as formadas polo bosque 

de ribeira, a zona do humidal de Lagartóns e os rodais de vexetación máis 

densa, poden presentar unha maior importancia ecolóxica, polo uso que de 

elas fan as diferentes especies de animais. 

Tamén se debe ter en conta a presenza nas inmediacións de 

grandes fontes de alteración, como son as naves industriais existentes na 

área de estudio e a N-640, que por ser foco de ruídos, actúa desprazando 

a fauna cara outros lugares máis tranquilos.  Presentase deste xeito un 

listado de referencia, sendo a diversidade do medio ostensiblemente 

menor, ó desestabilizarse as cadeas tróficas con modificacións de 

territorios e desprazamentos de individuos. 

Por todo isto, pódese concluír unha baixa diversidade faunística 

sobre a zona de actuación, xa sexa pola escasa calidade dos nichos 

presentes, ou polas alteracións antropoxénicas ás que se atopa sometida a 

zona.  Comentar como excepción a franxa de vexetación que bordea ó río 

Liñares que polas súas peculiares características de formación en galería e 

de protección do curso fluvial, si que resulta un hábitat de interese para a 

fauna e flora asociada ós cursos de auga.  Do mesmo xeito, coa solución 

definitiva que se propón trátase de protexe-lo humidal e a súa vexetación 

asociada fomentando especialmente o desenvolvemento da flora e fauna 

autóctona. 

6 AUGA 

6.1 FONTES DE CONTAMINACIÓN 

No referente ás fontes de contaminación da auga, tanto superficial 

coma subterránea, na actualidade, as únicas posibles fontes de 

contaminación serían os particulares e as empresas asentadas na zona, xa 
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que cada unha xestiona as súas augas fecais de modo particular, ben 

mediante foxa séptica propia ou ben mediante infiltración no terreo, o que 

implica que nun momento dado, ben debido ó mal funcionamento do 

sistema empregado ou a un período punta no que se supere a súa 

capacidade de tratamento, podería contamina-las augas da zona estudada. 

De xeito esporádico, e non constatado, tamén se poderían dar 

vertidos incontrolados de sustancias líquidas, tales como as derivadas de 

procesos industriais, de mantemento de maquinaria ou calquera outra que 

un particular puidese verter sobre o terreo, xa que mediante os procesos 

de infiltración incorporaríase ó sistema hídrico. 

6.2 CALIDADE 

O abastecemento e a depuración das augas depende, na 

actualidade, dos tratamentos realizados polos Servizos Municipais, polo 

tanto eles son os encargados de realiza-los perceptivos controis de 

calidade dos mesmos. 

Con data do 3 de maio do 2006, realizouse, por parte da empresa 

redactora do proxecto da Cidade do Moble, unha análise de auga na zona 

prevista de captación que depara os resultados expresados nas seguintes 

páxinas. 

Con estas análises tratouse de obte-las súas características desde o 

punto de vista da calidade para o consumo, en función de diversos 

factores previos a analizar como son a calidade bacteriolóxica, a turbidez, 

a orixe da auga (manancial, regato…). 
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Á vista dos resultados obtidos, deberá dispoñerse un sistema de 
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filtración das augas a tratar con obxecto de obter unha clarificación 

suficiente no subministro e unha desinfección das mesmas que evite toda 

contaminación bacteriolóxica. 

6.3 DISPOÑIBILIDADE 

No ámbito de desenvolvemento da actuación non existe unha rede 

de distribución municipal que dea servizo ás edificacións existentes ou á 

que poida acometerse para dotar de subministro ó futuro parque 

empresarial.  As empresas e particulares presentes no ámbito se 

abastecen de auga mediante pozos individuais. 

Existe unha antiga infraestrutura aínda en funcionamento 

pertencente ó sistema de abastecemento municipal, consistente nunha 

captación do río Liñares, ó norte do ámbito.  Desta captación lévase a 

auga por gravidade ata unha instalación de bombeo dotada con dúas 

bombas.  Nas mesmas instalacións se empraza un antigo sistema de 

cloración, actualmente en desuso.  O estado xeral das instalacións é 

bastante deficiente, debido á súa antigüidade.  Deste bombeo parte unha 

impulsión que atravesa o ámbito, chega ata a estrada nacional N-640 e 

discorre por esta ata o seu cruzamento coa Avenida de Vigo, xa no casco 

urbano de A Estrada.  A partir de aquí discorre pola citada Avenida ata un 

depósito intermedio, dende o que se bombea o auga ata o depósito 

municipal emprazado na zona de A Penerada, depósito municipal onde 

actualmente se levan a cabo os procesos de depuración 

(filtrado+cloración) da auga previa á súa distribución.  A lonxitude 

completa de impulsión, dende a captación ata o depósito municipal, é duns 

4,6 quilómetros. 

De acordo coa información facilitada polos servizos de mantemento 

municipais, a instalación dá servizo ó núcleo de A Estrada 

fundamentalmente os meses de verán, chegando a bombear durante 

unhas 14h ó día de media, se ben en anos especialmente secos esta 

situación pode prolongarse nos meses de primavera e outono.  Segundo 
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estes mesmos servizos, está en proxecto a realización do abastecemento á 

Estrada dende o río Umia, co que a instalación actual deixaría de utilizarse. 

Os datos da rede urbana de abastecemento municipal foron 

proporcionados pola oficina técnica do Concello e confirmados polos 

responsables dos servizos de mantemento.  Segundo os datos obtidos, a 

rede de distribución máis próxima ó ámbito de actuación atópase próxima 

xa ó casco urbano da Estrada tratándose de condutos con gran número de 

acometidas domiciliarias e cun consumo actual considerable. 

6.4 SANEAMENTO 

6.4.1 SANEAMENTO DE AUGAS FECAIS 

Do estudio de campo e das informacións recibidas dos servizos 

municipais conclúese que no ámbito de estudio propiamente dito non 

existe rede de saneamento de augas fecais.  Neste caso, como xa se 

comentou anteriormente, cada empresa xestiona as súas augas fecais de 

modo particular, ben mediante foxa séptica ou ben mediante infiltración. 

A rede de saneamento no entorno do núcleo de A Estrada é de 

carácter separativo, e consta dun sistema de colectores e bombeos que 

levan a auga cara a depuradora municipal de recente construción, na zona 

de Viso. 

A uns 360 m da esquina noroccidental do ámbito atópase un 

bombeo de augas fecais pertencente á rede municipal, no entorno da praia 

fluvial.  Deste bombeo parte unha impulsión que leva as augas ata un 

colector no entorno de Aguións.  Este último acomete posteriormente ó 

colector principal á depuradora. 

O bombeo citado constitúe o punto de entronque máis próximo e 

viable para a rede de saneamento de augas fecais das actuacións que se 

pretenden, se ben, en principio suporía a necesidade de amplia-la 

capacidade dos equipos. 
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A opción de ampliación, é desbotada xa que o organismo de concas 

prefire a construción dunha nova depuradora (cunha rede diferente). 

O punto de vertido, a falta do informe definitivo do organismo de 

conca, será augas abaixo da praia fluvial. 

Se trata de una Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) 

con capacidade para tratar ata 3.456 m³/día mediante o proceso de 

biofiltración con eliminación de nutrientes (nitróxeno por vía biolóxica e 

fósforo por vía química) en dúas etapas, una anóxica y una aerobia. 

La EDAR foi deseñada segundo os seguintes parámetros: 

Parámetros Valores 
CAUDAL MEDIO DIARIO (m³/día) 3.456,00 
CAUDAL MEDIO HORARIO (m³/h) 144,00 
Concentración DBO5 (mg/l) 300,00 
Concentración SS (mg/l) 350,00 
Concentración NT (mg/l) 50,00 
Concentración PT (mg/l) 6,00 

 

La EDAR proposta cumprirá cos límites de vertido seguintes: 

Parámetros Límites 
garantidos 

Concentración DBO5 (mg/l) 3,00 
Concentración SS (mg/l) 25,00 
Concentración NH4 (mg/l) 1,00 
Concentración PT (mg/l) 0,20 

 
La instalación proposta consta de: 
 Pretratamento 

 Decantación 

 Tratamento biolóxico 

 Biofiltración UFBAF® 

 Filtración UFBAF® 

 Tratamento de fangos 
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6.4.2 SANEAMENTO DE AUGAS PLUVIAIS 

Ó igual que no caso das augas fecais, do estudio de campo e das 

informacións recibidas dos servizos municipais conclúese que no ámbito 

non existe rede de saneamento de augas pluviais.  As augas pluviais 

recollidas nas edificacións son conducidas ben ós vieiros, ben á gabia da 

estrada ou directamente vertidas ó terreo, nalgún caso dispondo 

sumidoiros, algún pozo e tramos pequenos de colector. 

As augas recollidas pola rede deberán ser conducidas ó vieiro do río 

Liñares, en diferentes puntos. 

A rede de pluviais presenta unha distribución similar á rede de 

drenaxe natural, descargando a auga recollida directamente ó río Liñares 

por cinco puntos de vertedura.  A rede que se pretende será dunha única 

condución agás no caso das vías de servizo á N-640 no que se opta pola 

súa duplicidade. 

É mester ter tamén en conta que se deben de realizar unha serie de 

drenaxes previos ós recheos en aquelas zonas onde o nivel freático se 

atopa moi próximo á superficie.  A auga recollida nos mesmos conducirase 

ó río Liñares, ou ben ó regato Matamulleres en función da localización dos 

mesmos. 

Este regato, na primeira alternativa construtiva plantexada, sería 

canalizado, desembocando no río Liñares no mesmo punto no que o fai na 

actualidade.  Para a súa condución será necesario realizar un paso baixo a 

N-640, ademais doutros secundarios baixo o bulevar central.  O seu caudal 

provirá fundamentalmente da filtración do terreo, así como dos drenaxes 

nomeados anteriormente e de augas de chuvia dalgúns sumidoiros 

próximos. 

Na segunda, e definitiva alternativa consérvase o seu leito orixinal, 

procurando mantelo o máis naturalizado posible. 
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6.5 ABASTECEMENTO 

Aínda que actualmente existe unha rede de subministro de auga 

potable que abastece as vivendas e empresas emprazadas na área de 

estudo, que sen embargo resulta insuficiente polo que se proxecta un novo 

sistema de abastecemento de auga que constará de captación, bombeo 

impulsión, ETAP e depósito de regulación. 

A captación farase no río Liñares, aproveitando o canal de derivación 

que actualmente se emprega para abastecer o bombeo e o alxibe 

municipal; a auga obtida impulsarase mediante unha nova cámara de 

bombeo, independente á actual.  Ésta permitiranos transporta-la auga ata 

a estación potabilizadora situada en A Estrada (zona de San Paio), a través 

dunha canalización que discorrerá paralela á estrada N-640.  De aí 

enviarase ó depósito de regulación proxectado a partir do cal se 

abastecerá por gravidade á Cidade do Moble. 

6.6 REUTILIZACIÓN 

Durante a fase de execución ou/e posta en marcha do polígono de 

referencia estudarase o aproveitamento das augas grises para a 

realización de rego de áreas axardinadas ou o baldeo das rúas do 

polígono. 

7 AR 

7.1 FONTES DE EMISIÓNS 

As principais fontes de emisións que poden provoca-la 

contaminación do ar pódense resumir a dúas: os gases xerados polos 

vehículos e maquinaria e as emisións das industrias asentadas na zona de 

estudo ata o momento. 

En principio, poderían considerarse cun maior peso, as emisións 

debidas a circulación de vehículos pola nacional 640, fonte, que aínda que 

se pode ver incrementada polo asentamento industrial non dependerá na 
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súa totalidade da actividade do polígono. 

7.2 CALIDADE 

En referencia á calidade do ar, ata a data non se fixo ningún tipo de 

análise que caracterizase a atmosfera da zona de estudo; en principio non 

se prevé a presenza de ningún compoñente infrecuente xa que nas 

proximidades non existe constancia de ningún foco de contaminación 

singular. 

O futuro desenvolvemento da Cidade do Moble poderá merma-la 

calidade do ar, debido ó incremento do tráfico rodado e ás emisións das 

novas empresas, aínda que estás se teñan que adaptar ós criterios de 

emisións máximas impostos pola lexislación vixente. 

De tódolos xeitos, dada a tipoloxía das empresas, non se esperan 

cambios importantes xa que o medio ten unha alta capacidade de 

absorción. 

8 ANÁLISE ECONÓMICA 

Analizarase neste punto a situación económica da zona de influencia 

do Proxecto Sectorial – Cidade do Moble da Estrada, no tocante os 

sectores indicados no Documento de Referencia: Turismo, Industria e 

Sector Primario. 

8.1 TURISMO 

A Estrada é unha Terra de Tradicións, tal e como reza a 

presentación turística do Concello.  Por elo fan fincapé como elementos 

turísticos potenciadores deste sector no municipio en casonas e pazos, 

igrexas e arte sacro, fervenzas e coutos de pesca, cabalos e homes, 

cruceiros e castros, xardíns, bosques, soutos e outros espazos naturais.  

Elementos todos eles que se combinan con deportes de aventura, 

tranquilos paseos,... 
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8.1.1 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

Existe na Corporación Municipal do Concello de A Estrada unha área 

de Goberno de Industria, Comercio e Turismo que ademais verase 

complementada por outras áreas naquelas zonas ou tarefas comúns a 

diferentes delegacións como poden ser Medio Ambiente, Medio Rural, 

Parques e Xardíns, Mercados e Feiras… 

Así mesmo, desenvólvese no Concello unha actividade e unha 

infraestrutura turística con brazos que tocan os diferentes puntais nos que 

se sustenta o turismo do concello e por extensión da comarca. 

Conta A Estrada con numerosas casas de turismo rural, hoteis, 

hostais, restaurantes, mesóns,… que constitúen unha importante oferta 

hostaleira para poder gozar dos elementos turísticos que posúe e publicita 

o concello. 

8.1.2 RUTAS TURÍSTICAS 

Dentro das actividades turísticas que ofrece A Estrada, atopamos 

determinadas Rutas Turísticas que discorren por lugares de interese dentro 

do municipio, con diferentes perspectivas e valores como poden se-los 

pazos, o arte románico, con importantes representacións no termo 

municipal ou rutas por espazos naturais destacables identificadas como 

Rutas dos Coutos.  Nestas últimas visítanse lugares coma casonas, aldeas, 

coutos, beiras dos ríos Ulla e Liñares, etc. 

8.1.3 FEIRAS E FESTAS 

Amais do tradicional mercado tódolos mércores e sábados, 

celébranse en A Estrada xuntanzas, feiras e festas con motivos diversos 

pero todos eles tradicionais ou relacionados con actividades 

características, habituais ou importantes no Concello. 

Así temos festas gastronómicas como a do Salmón, na que ademais 

dun riquísimo programa cultural que inclúe sempre concertos, teatro, 



 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   CIDADE DO MOBLE DE A ESTRADA-  

 

 

 

 PÁGINA 48 

 

exposicións, concursos,… , a actividade estrela é unha degustación popular 

de preparacións de salmón, un dos produtos máis importantes da 

gastronomía da Estrada, ou a Festa do Turista, coma homenaxe e 

despedida ós visitantes do concello ó rematar o verán na que os que o 

desexen poden paladear vellas e nobres receitas da zona. 

Celébranse tamén feiras gandeiras como a Feira da Becerra Selecta, 

de exhibición e transacción de gando da raza frisona e que ten como fins 

expoñe-la selección acadada pola cabana galega do frisón e fomenta-lo 

interese pola mellora do gando, creando ó tempo unha canle de 

comercialización.  Son de especial importancia as feiras relacionadas con 

outro dos elementos característicos da comarca, como son os cabalos.  Así 

temos ó longo do ano a Feira Cabalar do San Martiño ou a Feira Cabalar do 

Martes de Pascua, nas que se realizan probas de beleza e estampa 

cabalares así como outras de habilidade na monta, buscando contribuír a 

fomenta-la progresiva mellora das razas de gando cabalar. Estas feiras 

acompáñanse sempre de exposicións de Maquinaria Agrícola. 

8.1.4 A FEIRA DO MOBLE 

En A Estrada destaca como actividade económica o sector do moble. 

A FEIRA DO MOBLE DE GALICIA celébrase cada ano na Estrada, 

sendo un grande referente no sector, organizada pola Fundación de 

Exposicións e Congresos da Estrada e contando en todo momento coa 

inxente colaboración do sector. 

A feira celébrase ano tras ano, sempre coa mira posta en dar a 

coñecer e promociona-lo moble galego en xeral e estradense en particular 

máis alá das propias fronteiras espaciais da Comunidade Autónoma. 

8.2 INDUSTRIA 

A Estrada caracterízase dende sempre por contar entre os seus 

habitantes con xente emprendedora que propicia que no concello se 
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desenvolva unha importante actividade económica na que destaca, entre 

outros, o sector do moble, elemento en grande medida diferenciador e 

dinamizador do Concello de A Estrada e a súa comarca. 

Segundo datos estatísticos para o concello de A Estrada a Industria 

é o sector de actividade que menos paro rexistra no concello despois da 

agricultura (fonte Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións 

Laborais 2003) e o segundo que presenta máis poboación ocupada tras o 

sector servizos (fonte IGE 2001). 

O sector secundario no que englobamos a actividade industrial e 

construtiva no concello, emprega (segundo datos do ano 2001) ó 35% da 

poboación ocupada do municipio. 

No ano 2.003, segundo o IGE e os datos da CNAE, existen no 

municipio de A Estrada dentro do sector da industria, 198 empresas 

manufactureiras, a maioría dedicadas ó sector da industria do moble, 

sendo un dos concellos máis importante deste sector en Galicia. No sector 

da construción hai 227 empresas, de mediano e pequeno tamaño. Este 

dato lévanos a destacar a importancia que ten para este municipio o 

potenciar o sector industrial e da construción e atraer empresas para o 

mesmo. 

8.2.1 O SECTOR DO MOBLE EN GALICIA 

O sector tense analizado no ámbito da Comunidade Autónoma en 

profundidade a través de diferentes estudios como o realizado polo 

Observatorio do Sector da Madeira de Galicia, o informe da Universidade 

de Vigo para o Plan Estratéxico do Cluster da Madeira, o libro da Fundación 

Caixa Galicia coa colaboración da Universidade de Santiago de 

Compostela, etc. 

Tódolos enriba mencionados son organismos, organizacións,… de 

considerable importancia dentro do sector na comunidade autónoma en 

canto son directores de actuacións, aglutinadores de iniciativas, etc. 
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O Observatorio do Sector da Madeira nace por e para as empresas 

integrantes da cadea de valor da madeira e moi especialmente aquelas 

empresas radicadas nos eslavóns produtivos da segunda transformación.  

Para atender a este colectivo, o observatorio terá a vocación de constituír 

unha ferramenta útil para a mellora da competitividade que permita 

aumenta-la capacidade das empresas para xerar valor e emprego no 

ámbito do desenvolvemento da súa actividade. 

O CIS MADEIRA é un organismo público ó servizo da industria da 

madeira de Galicia, que a través das súas actividades pretende contribuír a 

mellora-la posición competitiva das empresas, propiciando un 

aproveitamento óptimo do recurso forestal, e unha maior aplicación e 

calidade dos seus produtos derivados.  O Centro créase no ano 1996 como 

unha unidade dependente do Instituto Galego de Promoción Económica 

(IGAPE). En 1998 é transferido á Consellería de Innovación, Industria e 

Comercio da Xunta de Galicia, enmarcándose dentro da Fundación para o 

Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de 

Galicia. 

Para acadar unha cadea da madeira competitiva no seu conxunto, é 

fundamental introducir cambios na forma de xestión empresarial 

substituíndo o individualismo por unha nova forma de traballar en 

cooperación.  Para elo, a Consellería de Industria e Comercio, a través do 

CIS-Madeira, decidiu iniciar en 1999 o proceso de constitución do Clúster 

da Madeira de Galicia.  Os traballos desenvolvéronse en tres fases nas que 

se elaborou inicialmente un censo empresarial, co análise de referencias 

de interese e a metodoloxía xeral do proxecto, que serviría de base para 

realizar o Diagnóstico Estratéxico da Cadea da Madeira en Galicia, onde se 

recollen os aspectos internos da dita Cadea que lle afectan de xeito 

positivo ou negativo e, analogamente, aqueles outros derivados do 

entorno.  Unha vez feito isto celebráronse reunións sectoriais para valida-

los diagnósticos e defini-los factores clave, obxectivos e estratexias 

básicas, así como as liñas de acción para a mellora da competitividade do 
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Clúster da Madeira de Galicia, organizándose Comités de Traballo 

representando as principais actividades da Cadea.  Rematado este proceso 

elaborouse un Documento Final de Síntese do Eixes Estratéxicos, 

Estratexias e Accións de Mellora do Clúster que recollía as principais 

conclusións obtidas nas sesións de traballo. 

A implantación do Proceso culminou coa Presentación Oficial do 

Clúster da Madeira de Galicia (CMA), en abril de 2001.  O CMA componse 

de 118 empresas da Comunidade Autónoma galega de distintos 

subsectores da cadea da madeira, empresas que no seu conxunto, 

facturan 1.100 MM de € e producen uns 4.500 postos de traballo directo.  

Exerce pois de elemento aglutinador do sector e de referencia en canto a 

obxectivos, melloras, etc. 

O  subsector da Segunda Transformación da Madeira é o que conta 

co maior número de empresas na cadea.  Este subsector que aglutina 

carpintaría, ebanistaría e moble está formado por unhas 1.170 empresas 

de carpintaría, 1.196 empresas de mobiliario e 67 de envases e 

embalaxes, (segundo o dato do INE, 2005). 

No seu conxunto facturan en torno 742 millóns de euros/año e dan 

emprego a máis de 16.000 persoas.  Aquí é necesario erradicar unha das 

maiores debilidades deste subsector: o minifundismo empresarial polo cal 

9 de cada 10 empresas son artesanais.  

Os entes representativos do sector en Galicia consideran que outra 

medida importante sería lograr unha formación que satisfaga a demanda 

de profesionais cualificados que ten o sector e propiciar o 

desenvolvemento da industria auxiliar, así como continuar promovendo as 

iniciativas de cooperación empresarial emprendidas por asociacións e que 

transmiten unha imaxe de produto non abordable individualmente.  

Débense incluír nos procesos produtivos, os novos materiais existentes en 

Galicia e a través do deseño, adaptarse aos gustos e necesidades dos 

mercados emerxentes que, como o da rehabilitación de cascos históricos 
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poden propiciar importantes oportunidades de negocio para os produtos 

galegos. 

8.2.2 O SECTOR DO MOBLE EN A ESTRADA 

Dos estudos e obxectivos existentes para o sector do Moble en 

Galicia é conveniente salientar e destacar aspectos comúns de todos eles 

que afectan tamén ó sector no noso ámbito de estudo. 

O sector caracterízase fundamentalmente no Concello de A Estrada 

por un predominio de empresas de moi reducida dimensión e carácter 

familiar.  É tamén un sector heteroxéneo en canto a tipoloxía do moble 

(destaca mobiliario de fogar, cociña e baño, sendo significativa sobre todo 

a presenza de moble de fogar en A Estrada), que ten o seu principal 

mercado de venda en Galiza, con ampla presenza da venta directa, 

mentres a materia prima que se emprega é de importación ou ben de 

outras zonas do Estado, exceptuando o consumo de taboleiro. 

Non se trata dun sector no que exista unha destacada ou aínda 

suficiente presenza de empresas especializadas e de servizos de apoio 

existindo ademais unha carencia ou escaso desenvolvemento de cuestións 

tales coma marketing, innovación, deseño, transporte ou loxística e incluso 

o emprego de tecnoloxías da información, aínda que si se domina o 

proceso de produción. 

Detéctanse así mesmo certas dificultades para potenciar o 

asociacionismo e a cooperación interempresarial e tamén unha carencia de 

persoal co perfil e formación axeitada ás necesidades do sector. 

O proxecto sectorial da Cidade do Moble ten entre os seus 

obxectivos emendar algunha das dificultades ás que se pode enfronta-lo 

sector e se cabe darlle un novo pulo no Concello. 

Por outra banda existe unha organización que traballa para que o 

sector medre e se sitúe dun xeito cada vez máis firme como motor 
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económico da vila e a súa zona de influencia.  A Fundación de Exposicións 

e Congresos da Estrada é unha Institución sen ánimo de lucro que xurdiu a 

finais do ano 1992 co obxectivo de promociona-lo sector da madeira e o 

moble, piar básico sobre o que se sustenta o desenvolvemento 

socioeconómico da comarca. 

A Fundación alberga outra serie de actividades tales como a 

"ESCOLA DO MOBLE", que ven desenvolvendo a súa actividade de 

formación ocupacional dende 1993 coa finalidade de inserir laboralmente 

unha cualificación profesional dentro do sector do moble e da madeira, 

ámbolos dous de grande implantación na comarca de A Estrada. 

A formación conseguida na escola permítelles entrar na dinámica 

laboral cunha grande competitividade en termos de coñecementos teóricos 

e prácticos.  Esta formación vese complementada mediante a impartizón 

de seminarios, cun contido que ven determinado polas tendencias 

marcadas dende o ámbito empresarial. 

A optimización dos recursos humanos convértese na clave da 

capacidade de iniciativa e competencia técnica dunha comunidade.  Esta é 

a tradución máis concreta dos proxectos da Escola do Moble de A Estrada 

que deron como resultado un índice de inserción laboral superior ó 37% 

Dada a importancia do sector da madeira no Concello en calquera 

das súas vertentes ou campos de actividade directa ou indirectamente 

relacionados co mesmo, na Escola do Moble téñense desenvolvido 

actividades formativas tales como Carpinteiro, Deseñador de mobles, 

Artesán Tallado e Modelado, Restaurador de Mobles, Operador acabado de 

mobles, Ebanista, Mecánico de Mantemento Industrial, Escaparatista, 

Confeccionador de Tapices, Especialista en Deseño Asistido por Ordenador, 

Tallista, Traballador Forestal Cualificado, Xefe de Vendas ou Relacións 

Públicas entre outros. 

A estes cursos e accións formativas asisten persoas do concello e a 

comarca, ou concellos limítrofes. 
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Os plans formativos complétanse con visitas a empresas do moble, 

empresas de 1ª Transformación madeireira, obradoiros artesanais, 

empresas de deseño, centros de investigación… 

8.2.2.1 Análise Interno: DAFO 

No tocante ás empresas existentes en A Estrada pertencentes a este 

sector, e como reflexo da descrición que se fixo ó inicio deste punto, 

dispoñemos dos seguintes datos para un total de 99 empresas: 

ACTIVIDADE  Aserradoiros  Carpintería 

Fabricantes 
de 

obxectos 
de madeira 

Mobiliario  Auxiliares 

Material 
Escolar 
e de 

Oficina 

Nº DE EMPRESAS  13  13  33 34 4 2 

Fonte; Listado da Cámara de Comercio de Vilagarcía.  Ano 2003 

Segundo datos da Fundación Caixa Galicia, tamén do ano 2003, tan 

só 4 destas empresas teñen máis de 30 traballadores, sendo 67 as que 

contan cun número de traballadores entre 11 e 30 e 26 as que contan con 

10 ou menos traballadores. 

Emprega o sector en A Estrada aproximadamente a 720 

traballadores directos, contando as empresas, na súa meirande parte 

familiares (Pemes e empresas unipersoais), cunha facturación global duns 

60 millóns de euros (83% nacional, 17% exportación). 

A situación coñecida do sector fai que podamos realizar unha análise 

DAFO para o mesmo, que se reflectiría no seguinte: 
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O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 
 Forte arrastre da construción. 

 Novos Mercados (UE). 

 Proxectos de Infraestruturas 
Viarias que afectan ó concello de 
A Estrada. 

 Existencia de mercado 
heteroxéneo con segmentos 
diferenciados que permiten o 
enfoque a aqueles nos que se é 
competitivo. 

 Desenvolvemento dos sectores 
loxístico e de transporte. 

 Desenvolvemento de TICs, que 
reduzan distancias co mercado. 

A
M

E
A

Z
A

S
 

 Importacións dende países de 
baixo custo. 

 Implantación de grandes 
superficies no sector: IKEA, 
Leroy Merlin… 

 Falta dunha política forestal 
axeitada. 

 Perda de contacto co usuario e 
o mercado, pola fortaleza da 
distribución. 

 Outras zonas do país fortes e 
activas no sector. 

 Desvío de fondos europeos a 
novos membros. 

FO
R

T
A

LE
Z

A
S
 

 Tradición know-how produtivo 
e relacionado coa madeira 
maciza. 

 Calidade recoñecida do moble 
de A Estrada, atraínte para os 
consumidores. 

 Consolidación da Feira do 
Moble e proxectos da Fundación: 
museos, talleres de formación e 
deseño, etc). 

 Concentración de empresas de 
produción e venda no municipio, 
nun número significativo. 

 Empresas tractoras coa 
capacidade de xerar volume coa 
conseguinte subcontratación no 
entorno. 

 Centro formativo no Concello 
(Formación Profesional – ciclos 
de Madeira e Moble). 

D
E
B

IL
ID

A
D

E
S

 

 Falla de contacto suficiente co 
mercado e as súas tendencias. 

 Falla de cultura de venta: 
veñen a nós. 

 Escasa importancia do deseño 
no proceso produtivo e 
estancamento en I+D. 

 Falla de orientación estratéxica 
no sector, tendo en conta 
subsectores. 

 Insuficiente xestión de compras 
e aprovisionamentos. 

 Falla de persoal cualificado e 
dificultades para o relevo 
xeracional. 

 Escasa cooperación 
interempresarial. 

 Falla de profesionalidade na 
xestión empresarial. 

 Alto custo de transporte con 
outras zonas de España. 

 Implantacións fóra de 
ordenamento. 

 Reducido número de novas 
promocións significativas no 
sector na Comarca. 
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8.3 SECTOR PRIMARIO 

O sector primario sufriu nas últimas décadas unha perda de 

importancia, pasando dunha situación na que era o sector principal da 

actividade económica do concello a ser sector de menor peso, moi por 

detrás de construción, industria e sobre todo, servizos. 

Para caracterizar o sector primario fixarémonos na distribución das 

terras segundo os datos do censo agrario máis recente, no que deberemos 

ter en conta a distribución da propiedade e as súas características. 

8.3.1 CARACTERÍSTICAS DAS EXPLOTACIÓNS: 

8.3.1.1 Distribución da propiedade: 

No último censo agrario do ano 1999, o número total de 

explotacións con terras era de 3547, distribuídas entre unha superficie de 

18.810 Ha, para un total de 61.708 parcelas, o que supón un tamaño 

medio de parcela de 0,30 Ha. No gráfico 1 apréciase que a meirande parte 

das explotacións (o 71%) son de moi pequeno tamaño, non superando as 

5 Ha de extensión. 

A pesar de isto, a superficie agrícola empregada, segundo datos de 

1999, era unicamente de 2.642 ha, o 14% da superficie total de 

explotacións agrícolas. 
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Gráfico 1: Explotacións agrícolas segundo superficie total

 

Fonte; Censo agrario 1999 

8.3.1.2 Réxime de tenencia: 

Existe unha proporción maioritaria de propiedade privada, como é 

característico de Galicia, sendo o valor desta moi superior ó valor de 

tódolos outros réximes xuntos (gráfico 2). 

Propiedad
76%

Arrendamento
4%

Parcería
0%

Noutros 
réximes de 
posesión

20%

Gráfico 2: Réxime de tenencia (Superficie agrícola 
empregada)

 

Fonte; Censo agrario 1999 

8.3.2 CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUCIÓN DAS TERRAS: 
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En canto ó uso das terras non hai ningún que sobresaia 

excesivamente sobre o resto, destacando os terreos dedicados ó uso de 

arboredo e forestal, seguido do uso das terras como pasto. 

Un claro expoñente da baixa aptitude agrícola, é que só un 14% da 

superficie se rexistre como terras de cultivo, desempeñando un carácter 

meramente complementario á economía familiar (gráfico 3). O valor das 

terras dedicadas a outros usos diferentes de pastos, cultivos ou terreos 

arborados (22%), pon tamén de manifesto o abandono da actividade 

agrícola; son terras destinadas antigamente á agricultura e que na 

actualidade están cubertas principalmente por mato. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Terras labradas Terras para 
pastos 

permanentes

Especies 
arbóreas e 
forestais

Outras terras non 
forestais

14%

26%

38%

22%

Gráfico 3:  Uso das terras

 
Fonte; Censo agrario 1999 

Así mesmo, concretando o uso que se lle da ás terras de labor, a 

maioría dedícanse a cultivos herbáceos (85%), o 9% acollen cultivos da 

vide e un 6% aproveitase con frutais, non sendo significativos o resto de 

uso (gráfico 4). 
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Cultivos herbáceos
84,97%

Frutais
6,25%

Viñedo
8,67%

Outras terras 
labradas
0,11%

Gráfico 4:  Aproveitamento das terras de cultivo

 

Fonte; Censo agrario 1999 

Destes datos apréciase que a actividade principal, dentro do sector 

primario, é a gandeira, estando as restantes actividades agrarias 

orientadas cara ó autoconsumo. 

9 ANÁLISE ENERXÉTICA 

9.1 ENERXÍAS RENOVABLES 

Nos edificios de nova creación dentro do polígono, con previsión de 

demanda de auga quente sanitaria, nos que así o estableza o Código 

Técnico de Edificación, unha parte das necesidades enerxéticas térmicas 

derivadas desa demanda cubrirase mediante a incorporación nos mesmos, 

de sistemas de captación, almacenamento e utilización de enerxía solar de 

baixa temperatura, axeitada á radiación solar global do seu emprazamento 

e á demanda de auga quente do edificio. 

Tamén, nos edificios, no que así se estableza no CTE, 

incorporaranse sistemas de captación e transformación de enerxía solar en 

enerxía eléctrica por procedementos fotovoltaicos para uso propio ou 

subministro á rede.  Os valores derivados desta exixencia básica terán a 

consideración de mínimos, sen prexuízo de valores máis estritos que 

poidan ser establecidos polas administración competentes e que 
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contribúan á sustentabilidade, atendendo ás características propias da súa 

localización e ámbito territorial. 

Fomentarase a implantación de calquera tipo de enerxía renovable. 

9.2 SUBMINISTRO 

9.2.1 ELECTRICIDADE 

A empresa subministradora de enerxía eléctrica na zona é Unión 

Fenosa.  Na actualidade existe unha liña aérea de media tensión que 

provén da subestación da Estrada, e que alimenta dous transformadores 

emprazados dentro do ámbito de estudio e un terceiro nas proximidades. 

Dende estes lévase a cabo a distribución aérea en baixa tensión ás 

empresas e particulares implantados no polígono, así como á estación de 

bombeo de augas fecais emprazada no entorno da praia fluvial.  O estado 

e a configuración da rede de distribución aérea actual é de marcado 

carácter rural. 

Os CTs e as liñas aéreas serán retirados e implantaranse novos 

centros e unha rede eléctrica canalizada que dará servizo a tódalas 

parcelas do parque empresarial. 

En cumprimento do convenio de colaboración subscrito entre Xestur 

Pontevedra e a compañía subministradora, neste caso Unión Fenosa, con 

data de 19 de marzo de 2005, establécese como referencia o ratio de 

25W/m2, considerando a superficie de parcela.  Con este ratio obterase a 

demanda previsible, ó que hai que engadir a demanda da rede de 

alumeado. 

A distribución eléctrica parte da subestación situada na Estrada que 

se atopa a unha distancia aproximada de 3.800 metros do Parque 

Empresarial.  Dende esta subestación realizarase unha canalización de 

acometida á Cidade do Moble, seguindo a estrada N-640. 

Para o transporte da enerxía dende a subestación, levarase unha 
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rede canalizada en media tensión que alimentará a un centro de 

transformación telecontrolado, dende o que se dotará de subministración 

ós outros centros de transformación (de 630 kVA), formando un bucle. 

Os centros de transformación irán sobre a beirarrúa, con envolvente 

prefabricada de formigón. 

A rede interior abastecerase mediante a subministración en media 

tensión de centro a centro de transformación e derivando a rede de baixa 

de cada centro.  A rede será canalizada seguindo os criterios da compañía 

subministradora sendo alimentadas en media e baixa as parcelas a 

potencia requirida das cales supere os 50 kW, mentres que aquelas 

parcelas que non cheguen á devandita demanda serán alimentadas 

unicamente en baixa. 

Respecto á rede de iluminación, estará composta por unha serie de 

centros de mando, situados nas proximidades dos centros de 

transformación, que controlan un número limitado de puntos de luz. 

Co fin de reducir o consumo durante a noite, os equipos irán 

dotados de sistemas de redución de fluxo. 

9.2.2 GAS 

Na actualidade o núcleo da Estrada dispón de servizo de gas 

propano canalizado.  A empresa encargada do subministro é Repsol Gas, 

quen facilitou os datos relativos á rede existente.  Existe un centro de 

almacenamento no entorno da Rúa Matadoiro, do que parte unha 

condución principal.  Este tramo alimenta unha rede mallada que constitúe 

a rede de distribución propiamente dita. 

Analizada a información dispoñible, obsérvase que o punto de 

entronque máis viable se encontra na esquina do cruzamento entre a 

Avda. Bieito Vigo e a Rúa Afonso Rodríguez Castelao, na canalización 

principal que parte do centro de almacenamento.  Consultada a empresa 
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subministradora sobre a viabilidade deste punto obtívose a súa resposta 

favorable. 

A rede de distribución interior realizarase en tubo de polietileno 

soterrado baixo as beirarrúas, seguindo unha estrutura en árbore; a partir 

da condución de alimentación sairán outras conducións con diámetro 

decrecente.  A condución só se duplicará nas vías de servizo da N-640. 

10 ANÁLISE SOCIOECONÓMICA 

10.1 INTRODUCCIÓN 

A base do presente estudio, é determinar, coa máxima precisión 

posible, a situación económico - social do municipio pontevedrés de A 

Estrada, da comarca á que pertence e finalmente, da zona concreta do 

proxecto, intentando definir cal é a estrutura do conxunto social que 

forman as diferentes entidades poboacionais. 

10.2 TERRITORIO E ENTIDADES PARROQUIAIS 

O termo municipal de A Estrada abarca un total de 280,80 km2, 

distribuídos en 51 parroquias, que son: Santa Mariña de Agar, Santa María 

de Aguións, San Miguel de Arca, San Xiao de Arnois, San Salvador de 

Baloira, San Martiño de Barbude, Santa Mariña de Barcala, San Vicenzo de 

Berres, San Martiño de Callobre, San Xurxo de Cereixo, San Xurxo de 

Codeseda, San Miguel de Cora, Santa María de Couso, San Miguel de 

Curantes, San Paio de A Estrada, Santa María de Frades, San Xiao de 

Guimarei, Santo Estevo de Lagartóns, San Breixo de Lamas, San Xoán 

Bautista de Liripio, Santa María de Loimil, Santa Baia de Matalobos, San 

Miguel de Moreira, Santa María de Nigoi, Santo Estavo de Oca, Santa María 

de Olives, San Pedro de Orazo,San Lourenzo de Ouzande, San Pedro 

Parada, Santa María de Paradela, Santa Baia de Padermarín, San Cristovo 

de Remesar, Santa Mariña de Ribeira, Santa Mariña de Ribela, San Martiño 

de Riobó, Santa María de Rubín, San Lourenzo de Sabucedo, San Miguel 

de Barcala, San Miguel de Castro, San Pedro de Ancorados, San Tomé de 
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Ancorados, San Xiao de Vea, San Xurxo de Vea, Santa Cristina de Vea, 

San Xoán de Santeles, Santo André de Vea, Santo André de A Somoza, 

Santo André de Souto, Santiago de Tabeirós, San Pedro de Toedo e Santa 

Crisitina de Vinseiro. 

O municipio conta con 475 entidades singulares de poboación, coa 

seguinte distribución por parroquias: 
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PARROQUIA ENTIDADES DE POBOACIÓN 

AGAR (Santa Mariña) 13 

AGUIÓNS (Santa María) 8 

SAN PEDRO DE ANCORADOS (San Pedro) 9 

SAN TOMÉ DE ANCORADOS (San Tomé) 6 

ARCA (San Miguel) 10 

ARNOIS (San Xiao) 18 

BALOIRA (San Salvador) 4 

BARBUDE (San Martiño) 4 

SAN MIGUEL DE BARCALA (San Miguel) 8 

BARCALA (Santa Mariña) 2 

BERRES (San Vicenzo) 15 

CALLOBRE (San Martiño) 12 

SAN MIGUEL DE CASTRO (San Miguel) 13 

CEREIXO (San Xurxo) 7 

CODESEDA (San Xurxo) 25 

CORA (San Miguel) 6 

COUSO (Santa María) 6 

CURANTES (San Miguel) 12 

A ESTRADA (San Paio) 6 

FRADES (Santa María) 7 

GUIMAREI (San Xiao) 16 

LAGARTÓNS (Santo Estevo) 6 

LAMAS (San Breixo) 8 

LIRIPIO (San Xoan Bautista) 6 

LOIMIL (Santa María) 10 

MATALOBOS (Santa Baia) 6 

MOREIRA (San Miguel) 9 

NIGOI (Santa María) 7 

OCA (Santo Estevo) 9 

OLIVES (Santa María) 5 

ORAZO (San Pedro) 11 

OUZANDE (San Lourenzo) 6 

PARADA (San Pedro) 9 

PARADELA (Santa María) 4 

PARDEMARÍN (Santa Baia) 7 

REMESAR (San Cristovo) 8 

RIBEIRA (Santa Mariña) 11 

RIBELA (Santa Mariña) 8 

RIOBÓ (San Martiño) 9 

RUBÍN (Santa María) 14 

SABUCEDO (San Lourenzo) 1 

SANTELES (San Xoán) 15 

A SOMOZA (Santo André) 8 

SOUTO (Santo André) 9 

TABEIRÓS (Santiago) 13 

TOEDO (San Pedro) 5 

SANTO ANDRÉ DE VEA (Santo André) 12 

SAN XURXO DE VEA (San Xurxo) 15 

SAN XIAO DE VEA (San Xiao) 11 

SANTA CRISTINA DE VEA (Santa Cristina) 15 

VINSEIRO (Santa Cristina) 11 

O municipio de A Estrada atópase situado no oeste de Galicia, na 
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zona norte da provincia de Pontevedra e ó norte da Bisbarra de A Tabeirós 

- Tras Montes, da que forma parte, conxuntamente cos municipios de 

Forcarei e Cercedo.  Limita ó norte cos concellos de Padrón, Teo, Vedra e 

Boqueixón; polo leste, cos de Silleda e Forcarei; polo sur con Cercedo e 

Campo Lameiro e polo Oeste cos concellos de Valga e Curtis. 

A súa posición xeográfica aproximada é latitude 42º 42' 16'' Norte e 

unha lonxitude de 8º 24' 11'' Oeste. 

10.3 SISTEMA DEMOGRÁFICO 

Este estudio demográfico faise baseándose nos datos recollidos polo 

Nomenclátor do INE do ano 2004 (edición dixital), e polo extrapolado das 

fichas de datos municipais do IGE.  Así mesmo, avalíanse datos comarcais, 

que permitan unha análise realista da situación abranguendo tamén no 

estudio a entidade supramunicipal. 
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Gráfico 5: Variación da poboación no concello de A Estrada

 

Fonte: INE (Padrón municipal) 

O municipio posúe unha poboación total de 22.102 habitantes, 

segundo datos referidos ó Padrón Municipal do 2.004, cunha densidade de 

poboación de 78,71 habitantes/Km2, moi inferior á media provincial de 
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Pontevedra, que é de 207 habitantes/Km2. 

A evolución da poboación nos últimos 50 anos denota un importante 

descenso, ó pasar de 28.716 habitantes de 1960 ós 22.102 actuais, o que 

significa que durante ese período se perdeu máis dun 20% da poboación 

inicial (ver gráfico 5). 

Os peores datos producíronse na primeira metade da década dos 

90, período tras o cal se deu unha estabilización na poboación.  Nos 

últimos anos apréciase unha lixeira perda de habitantes no municipio. 

 

Fonte: IGE, Padrón Municipal 2004 

O lixeiro descenso poboacional que se deu nos últimos anos, débese 

en boa medida á diferenza existente entre a poboación das clases de 

menor e maior idade, tal e como se demostra polo gráfico 6, de 

distribución da poboación por grupos de idades; correspondendo a 

6 



 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   CIDADE DO MOBLE DE A ESTRADA-  

 

 

 

 PÁGINA 67 

 

poboación cunha idade superior aos 60 anos co 30% sobre o total do 

municipio, por un 20% para a poboación menor de 25 anos. 

A estabilidade actual que parece existir vai reflectida no movemento 

natural da poboación (gráfico 7). Comparando os datos para os dous 

períodos expresados no gráfico, obsérvase un descenso tanto nos 

nacementos coma nas defuncións, sendo menor para estas últimas, polo 

que o saldo vexetativo nos últimos anos tamén está a decrecer, axudando 

á devandita estabilidade. 

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

Nacementos Defuncións Saldo vexetativo
Do 1995 ó 1999 93 237 -144

Do 2000 ó 2003 79 186 -107

2004 16 52 -36

Gráfico 7: Saldo vexetativo do Concello de A Estrada

Do 1995 ó 1999

Do 2000 ó 2003

2004

 

Fonte: IGE, Movemento natural da poboación 

No referido ó saldo migratorio (gráfico 8) a situación é favorable 

pero moi limitada, cunha ganancia de poboación total por este feito, de 

117 individuos en 2004, un 1% da poboación do municipio nese ano, a 

maioría por chegada de retornados do estranxeiro. 
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Gráfico 8: Saldo migratorio en 2004

 

Datos referidos a 2004 (Fonte IGE) 

O envellecemento da poboación tamén se manifesta nos datos 

económicos, a través da distribución segundo a relación coa actividade 

económica (gráfico 9), que reflicte que o 43,4% da poboación está 

ocupada, fronte a un 30,6% da poboación que son xubilados e 

pensionistas.  A taxa de paro sobre a poboación activa é do 11%, valor 

inferior á media provincial que en 2001 era do 12,88%. 
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Gráfico 9: Distribución da poboación segundo a actividade 
económica en 2001
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IGE: Censo de Poboación e Vivendas 2001 (poboación maior de 16 anos) 

10.4 SISTEMA ECONÓMICO 

A observación do gráfico seguinte amósanos o reparto da poboación 

activa segundo o tipo de rama ou actividade económica, delimitándoo 

entre agricultura, construción, industria e servizos. 

11,3%
17,8%

17,3%
53,6%

Gráfico 10: Distribución da poboación ocupada por sectores

Agricultura

Industria

Construción

Servizos

 

Fonte: Censo 2001 (INE) 

O sector primario (agricultura practicamente na súa totalidade), 

analizado xa neste documento, ocupa a un 11,3% da poboación, fronte a 

un 35,1% do sector secundario [un 17,8% na industria (analizado no 

punto 8.2. deste documento) e un 17,3% na construción], e un 53,6% do 

sector servizos, sector que ocupa á meirande parte da poboación. 
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Gráfico 11: Distribución da poboación ocupada en 2001

 

Fonte: Censo de 2001 (INE) 

10.4.1 SECTOR TERCIARIO (SERVIZOS) 

O sector servizos ou terciario, dá emprego a un 53,6% da poboación 

ocupada, por enriba do secundario, e alimentado en boa parte por este.  A 

poboación empregada no sector terciario, a nivel municipal, distribúese por 

ramas, do seguinte xeito: 
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Gráfico 12: Poboación ocupada no sector servizos

 

Fonte: Padrón municipal de 2001 (IGE) 

Destaca de xeito importante a proporción de traballadores 

empregados na rama do Comercio e Reparacións fronte ás outras ramas 

do sector servizos.  Como cabeza da bisbarra Tabeirós-Terra de Montes, A 

Estrada acolle na capitalidade municipal a maioría dos establecementos 

deste sector existentes na devandita bisbarra. 

Este último feito tamén inflúe en que as seguintes ramas que máis 

xente teñen ocupada dentro do sector servizos sexan as de transportes e 

educación.  Respecto ó sector transporte, isto explícase por que unha 

grande parte destes empregados traballan para o sector secundario.  No 

sector Educación débese a que a maioría dos centros educativos da 

bisbarra se localizan en A Estrada capital. 

Outra rama a destacar entre os servizos é a Administración Pública.  

Non obstante, este é un conxunto que non forma empresa, polo que a súa 

importancia respecto a outros é relativa. 
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10.4.2 VALORACIÓN GLOBAL DA ECONOMÍA MUNICIPAL 

Da valoración da situación actual, mediante o emprego de índices 

comparativos obtemos (Anuario económico de España, 2004): 
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Gráfico 13: Índices económicos comparativos (municipio-
provincia)

Estrada

Pontevedra

 

En liñas xerais os índices do concello son parecidos ós da provincia, 

en algún caso incluso superior a estes, destacando sobre todo o da Cota 

de Mercado. 

No referente ó índice industrial, está próximo á media provincial, 

pero cun valor inferior a este, de aí que, vendo os outros indicadores, sería 

preciso incentivar dito sector. 
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10.4.3 DESEMPREGO 

O paro rexistrado no municipio de A Estrada está expresado en 

porcentaxes no gráfico seguinte: 
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Gráfico 14: Paro por sectores en 2004
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Fonte: IGE, Padrón municipal, 2004 

No gráfico anterior represéntanse datos recollidos no ano 2004, que 

reflicten que de cada 100 persoas en paro, 23 carecían de experiencia 

laboral e estaban á busca do seu primeiro emprego, sendo as ramas con 

maior número de parados as pertencentes ó sector servizos, cun 51%.  

Por outra banda, o sector da industria, cun 13%, xunto co da construción, 

cun 12%, e a agricultura, cun 1%, son os que aglutinan menos paro. 

Como se pode comprobar a porcentaxe de paro está moi relacionada co 

seu peso dentro da economía do municipio. 

10.4.4 ENSINANZA 

O concello de A Estrada dispón de 8 centros de Educación Infantil e 

Primaria, 3 de Educación secundaria obrigatoria, (un deles tamén imparte 

educación postobrigatoria) e outro no que se imparten ámbolos dous 

niveis. 
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O nivel de estudios da poboación, partindo de datos do Censo de 

2001, reflicte que un 51,9% da poboación non posúe estudios, fronte a un 

24% de poboación que teñen estudios elementa0is, un 16% que posúe 

estudios medios ou ciclos formativos e 8,1% de titulados universitarios, 

cunha taxa de analfabetismo do 1,3% (gráfico 15). 

 

Fonte: INE. Censo de poboación e vivendas 2001 

 

Desta situación deriva unha falta de cualificación por parte do 

persoal, porque sen esta especialización, o traballador non cobre as 

necesidades que manifesta o mercado, co que desaparece a súa 

rendibilidade profesional e polo tanto, a súa posibilidade de integrarse no 

mercado laboral.  Isto repercute especialmente no sector industrial, que é 

un importante demandante de man de obra cualificada. 
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Lembremos chegados a este punto a labor ou actividade que realiza 

a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada a través da Escola do 

Moble, na que como xa se indicou neste documento desenvólvese 

actividades formativas moi diversas que teñen como finalidade principal a 

inserción laboral de persoas cunha cualificación profesional dentro dos 

sectores industriais existentes no concello e na súa bisbarra. 

10.5 INFRAESTRUCTURAS 

10.5.1 REDE VIARIA 

As principais estradas que pasan por este concello son: a N-640, 

que une Vilagarcía e Vegadeo, atravesando o termo municipal de Este a 

Oeste, e a PO-841 que une a capital do concello con Santiago de 

Compostela. 

As distancias de A Estrada ás principais cidades de Galicia por 

estrada son: 

 A Coruña: 102 km. 

 Lugo: 107 km. 

 Ourense: 91 km. 

 Pontevedra: 51 km. 

 Santiago de Compostela: 26 km. 

 Vigo: 80 km. 

Dende A Coruña chégase a Santiago de Compostela pola AP-9, onde 

se colle a PO-841 que nos leva directamente a A Estrada. 

Dende Lugo chégase directamente pola N-640. 

Dende Ourense sáese pola N-525 dirección Santiago de Compostela.  

Despois de atravesar Lalín, pásase cerca de Silleda, ata os arredores de 
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Chapa onde hai que xirar á esquerda para colle-la N-640 ata A Estrada. 

Dende Vigo hai que tomar a AP-9 dirección A Coruña.  Unha vez se 

chega a Pontevedra cóllese a N-550 ata Caldas de Rei ou se continúa pola 

AP-9 ata a saída desta, onde collemos a N-640 que nos leva directamente 

a A Estrada. 

 

A xeito de síntese: a principal vía que articula o entorno do proxecto 

é a N-640, que nun entorno inmediato une A Estrada con Caldas de Reis e 

a N-550 en dirección Oeste (uns 25 min) e coa N-525 Santiago – Ourense 

en dirección Leste (uns 15 min).  O segundo eixe está constituído pola 

PO541, que conecta A Estrada con Santiago de Compostela en 22 km. 

A N-640 conecta A Estrada coa AP-9, que nos conduce a 

Pontevedra, Vigo e Norte de Portugal se nos diriximos ó Sur ou a Santiago 

de Compostela, A Coruña ou Ferrolterra se nos diriximos cara ó Norte. 

A conexión coa Meseta faise dende a Autovía das Rías Baixas á que 

podemos acceder dende Ourense, logo de recorre-la N-640 en dirección 

Silleda ata a N-525 que nos conducirá, pasando por Lalín, ata a cidade das 

Burgas, aproximadamente en unha hora recorrendo 85 km. 
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Compre salienta-la existencia dalgunhas actuacións previstas que 

van incidir moi positivamente na mellora das comunicacións, que son as 

seguintes: 

 AUTOVÍA SANTIAGO – A ESTRADA (AG-59: alternativa á AC-841 e 

conexión coa rede de alta capacidade de Santiago. Treito: 

Enlace EP-8201-Tras do Eixo), que permitirá unha 

comunicación máis fluída co eixe atlántico.  A segunda fase 

desta obra está incluída no Plan de Infraestruturas do 

Transporte.  A actuación en que se leva a cabo na actualidade 

consiste na execución dunha Autovía de 6,9 Km e 2,8 Km de 

ramais de enlace que, partindo da N-525 no termo municipal 

de Santiago de Compostela se dirixe a Pontevea onde conecta 

coa actual estrada AC-841 no termo municipal de Teo. Esta 

actuación preséntase como unha alternativa á actual estrada 

AC-841 Santiago - A Estrada, actualmente cunha intensidade 

de tráfico moi elevada. 

 ENLACE AP-53 (Santiago – Ourense), que mellorará a 

comunicación coa Meseta. 

 VARIANTE NA N-640 que actualmente atravesa o Núcleo Urbano 

de A Estrada, denominada Circunvalación Norte. 

 CIRCUNVALACIÓN SUR. 

Dende a vila de A Estrada chégase ó área de estudo saíndo cara o 

Leste, dende a rotonda que hai na saída da mesma, a través da N-640 

dirección Lugo.  E a pouco máis dun quilómetro, despois de pasar o pobo 

de Boáns, chegariamos a zona destinada a ser a Cidade do Moble. 

Dentro desta zoa, as actuacións previstas en canto a infraestrutura 

de transporte ou circulación resúmese no seguinte: 

 ESTRADA N-640; 2 carrís de dobre sentido, de 3,5 m. de 

anchura, con amplas beiravías de 1,5 m.  Ademais prevense 

outras dúas vías de servizo de 3,5 m. de ancho, separadas das 
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primeiras por unha barreira que servirán tanto para saír como 

para acceder ó parque nos extremos Este e Oeste do mesmo.  

Posúe beirarrúas laterais de 3 a 5,5 m. segundo presenten ou 

non zoas de aparcamento de 2,5 m. 

 VIAL PRINCIPAL; na zona central ó Parque en dirección 

perpendicular á N-640.  Para salva-la intersección coa N-640, 

construirase un paso superior de tres vanos sobre dita estrada. 

O vial terá dous carrís de dobre sentido, de 4 m de anchura, 

con beirarrúas laterais de 1,4 ó 3 m. segundo os sitios. Para 

unilo coa N-640 prevense ramplas de aproximación laterais a 

ambos lados da mesma dende os carrís laterais á N-640 

descritos no punto anterior. 

 VIAIS SECUNDARIOS; 2 carrís de dobre sentido, de 3,5 m de 

anchura e con beirarrúas laterais de 2,5 a 6,5 m. segundo 

presenten ou non zonas de aparcamento de 2,5 m. 

10.5.2 REDE FERROVIARIA 

No territorio nacional o ferrocarril move unha pequena porcentaxe 

do tráfico de mercadorías.  Esta porcentaxe podería incrementarse con 

proxectos de inversión previstos para este medio de transporte, coa 

liberalización do mercado, etc. 

En canto ó territorio que nos ocupa, a infraestrutura ferroviaria 

existente limítase a unha liña de ferrocarril que discorre ó norte do 

concello e a bisbarra e que une as cidades de Ourense e Santiago e a 

estación máis próxima á localidade é precisamente a de Santiago de 

Compostela, a 22 km, polo que non podemos considerala unha 

infraestrutura determinante no presente estudio, sendo practicamente 

inexistente este medio de transporte para os fins que persegue o presente 

traballo.  De feito, aínda que se pode considerar como unha reivindicación 

de asociacións, empresarios ou colectivos da zona tamén é certo que no 

propio concello ven máis importante e urxente, así coma beneficioso para 
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o lugar a construción dunha autoestrada que una a localidade con 

Santiago, feito que pensan lle daría un novo e importante pulo ás 

comunicacións non só no concello estradense senón ó resto da bisbarra. 

Por outra banda, discorrerá polo concello o Corredor Norte-Noroeste 

de Alta Velocidade. Eixe: Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. 

Subtramos: Silleda (Dornelas)-Vedra e Vedra-Boqueixón (Termos 

municipais de A Estrada, Boqueixón, Silleda e Vedra), que conta con 

proxecto básico aprobado e que podería supoñer, pola proximidade de 

Lalín á capitalidade estradense, unha oportunidade máis como mellora do 

transporte e as comunicacións na zona. 

10.5.3 TELECOMUNICACIÓNS 

A rede existente no ámbito de estudio está constituída por unha 

canalización principal que, partindo do núcleo de A Estrada e seguindo o 

trazado da estrada nacional N-640, atravesa a zona de Oeste a Leste, así 

como de tramos aéreos que parten desta canalización principal e dan 

servizo ás edificacións existentes.  Trátase dunha rede de distribución cun 

marcado carácter rural. 

Na zona de actuación existe unha rede de telefonía canalizada, 

convencional.  A partir desta derívanse dúas canalizacións, unha por cada 

lado da estrada N-640.  Destas liñas saen as liñas secundarias que dan 

servizo ó parque, empregando para iso canalizacións por un único lado da 

rúa e baixo beirarrúa. 

Non existen redes de cable, fibra óptica ou similar.  A solución pasa 

por deixar tubos de reserva nas canalizacións de telefonía para futuras 

conexións, en caso de que chegue a darse subministración ó parque.  Si 

existe conexión inarámica a Internet mediante satélite en todo o 

municipio. 

O proxecto aestradadixital ten entre as súas accións a denominada 

Dinamización social para a sociedade da información.  Persegue o 
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obxectivo de crear unha comunidade virtual que aglutine tódolos 

estradenses e os seus procesos, para a xeración de riqueza no ámbito 

local, tanto cultural coma social, a promoción de proxectos empresariais 

ligados ás novas tecnoloxías, así como a dinamización laboral da Estrada 

baseándose en medios electrónicos.  Este proxecto diríxese á poboación en 

xeral, emprendedores locais, administración electrónica, empresas locais 

do moble, de turismo rural e servizos relacionados, comercio, propietarios 

de explotacións agrarias e colectivos do sector educativo. 

Como ferramenta de Dinamización do contorno económico, 

nesta subactuación integraranse, entre outras, as iniciativas Moblenet e 

Plataforma Horizontal da Asociación Comarcal de Empresarios. 

A actuación denominada ‘moblenet’, na súa primeira fase, estivo 

dirixida a empresas do sector do moble e da madeira da Estrada, 

achegando a Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, 

como entidade colaboradora no proxecto “aestradadixital”, os fondos da 

mesma para acada-lo obxectivo de fomentar entre as empresas do sector 

do moble e da madeira da Estrada a adquisición de programas 

informáticos de deseño con posibilidades de implementación de módulos 

de xestión, de produción e fabricación, co fin de contribuír á incorporación 

do sector na Sociedade da Información para mellora-la súa 

competitividade. 

10.5.4 RECOLLIDA DE LIXO 

A recollida de lixos será realizada polos servizos de limpeza do 

municipio e recibirán un tratamento axeitado á súa tipoloxía, realizado por 

un xestor autorizado. 

Para facilitar a súa recollida e posterior tratamento reserváronse 

dúas parcelas para ser empregadas como centro de tratamento de 

residuos e puntos limpos (industriais e municipais), estando situadas no 

extremo sudeste do parque. 
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11 BIOCONSTRUCCIÓN 

Á hora da implantación das empresas fomentarase o emprego de 

criterios bioclimáticos no tocante ós procesos construtivos e tamén no que 

concerne ó seu emprazamento no terreo. 

Así pois, debería buscarase en cada caso particular unha eficiencia 

enerxética de cada instalación. 

Fomentaranse os deseños que teñan en conta criterios bioclimáticos, 

co que se poden conseguir aforros de ata o 70% para a climatización e 

iluminación dunha vivenda.  Para elo, terase en conta a localización dos 

edificios proxectados e o microclima no que se integrarán, todo elo para 

adaptar o inmoble ó enclave no que será construido.  O deseño eficiente 

dos edificios procurará o máximo aproveitamento das enerxías gratuítas, 

evitará perdas ou ganancias de calor non desexadas e optimizará o bo 

funcionamento dos equipos.  Consideraranse as novas instalación coma un 

todo, integrando o deseño da envolvente (tipoloxía) con outros factores 

como a selección dos materiais, a iluminación natural e outros 

aproveitamentos solares pasivos, quentamento, ventilación e sistemas de 

acondicionamento do aire, sistemas de iluminación e resto de instalación. 

Un factor importante a ter en conta será o clima, xa que os seus 

condicionantes deben levar parellas diferentes estratexias.  Do mesmo 

xeito, convén aproveitar as circunstancias climatolóxicas favorables.  E 

estas, están en íntima relación co emprazamento e máis coa orientación.  

Así, buscarase tratar de minorar os efectos negativos do vento e do frío 

dominantes no emprazamento escollido, e do mesmo xeito, tratarase de 

maximizar o aproveitamento da enerxía solar a través de elementos 

estruturais da propia instalación (o que se chama enerxía solar pasiva) ou 

mediante o emprego de equipos específicos capaces de transformar en 

enerxía útil a enerxía do sol. 

A vexetación (árbores, sebes, arbustos, enredadeiras) situada en 
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lugares axeitados, non só aumentarán a estética e a calidade ambiental, 

senón que ademais proporcionan sombra e protección ante o vento.  Por 

outra banda, a auga que se evapora durante a actividade fotosintética 

arrefría o aire e pódese lograr unha pequena baixada de temperatura, de 

entre 3 e 6 ºC, nas zonas arboradas. 

Así mesmo, as árbores de folla caduca ofrecen un excelente grao de 

protección do sol no verán e permiten que o sol quente a edificación 

durante o inverno.  Ademais, rodeando de vexetación (céspede, plantas, 

etc) a edificación ou as instalación, en lugar de outro tipo de pavimentos, 

lograremos tamén diminuir a acumulación de calor. 

12 MOBILIDADE 

A creación da área empresarial denominada “Cidade do Moble” nas 

proximidades de A Estrada terá como consecuencia un aumento do tráfico 

da zona, sobre todo en determinadas franxas horarias, na mesma medida 

en que novas empresas se implantan na zona ou en que as xa existentes 

medran ou se expansionan. 

Non obstante, as condicións de deseño do parque empresarial así 

como as futuras infraestruturas que están en proxecto ou en execución, 

poderán palia-las molestias que poida supoñer ese incremento da 

circulación viaria. 

Así, ademais das infraestruturas viarias existentes que se enumeran 

no apartado 10.5.1. Rede Viaria, existen unha serie de estradas, 

autoestradas, etc que ou ben están en funcionamento ou o estarán nun 

futuro inmediato, ou están en execución para prestar servizo nos vindeiros 

anos.  Así, está a conexión en Silleda coa AP-53, unha vía de gran 

capacidade que une Lalín (Alto de Santo Domingo) e Santiago de 

Compostela, autoestrada que terá continuidade ata Ourense en vía similar 

de titularidade autonómica, que se abrirá ó tráfico de xeito inmediato.  

Isto proporcionará á súa vez, unha alternativa á autopista A9 ata Vigo, 
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para a conexión co territorio nacional mediante vías de alta capacidade. 

Por outra banda, existen unha serie de infraestruturas previstas, xa 

mencionadas tamén con anterioridade, que aliviarán os posibles problemas 

de tráfico, que por outra banda, xa se viven na actualidade:  

 Autovía Santiago – A Estrada (AG-59: alternativa á AC-

841 e conexión coa rede de alta capacidade de Santiago. 

Treito: Enlace EP-8201-Tras do Eixo), que permitirá unha 

comunicación máis fluída co eixe atlántico. 

 Circunvalación Norte coma variante na N-640 que 

actualmente atravesa o Núcleo Urbano de A Estrada  

 Circunvalación Sur. 

No tocante á promoción do uso de modos de transporte alternativos 

ó vehículo privado, non é posible neste momento tomar medidas 

concretas, xa que é preciso coñecer o número de empregados, quendas, 

procedencia, modos de transporte dispoñibles, etc. 

Pódese supoñer que unha grande cantidade dos traballadores terían 

a súa residencia na Estrada, que está a unha distancia na que o vehículo 

privado non é competitivo, aínda que na actualidade seguramente sería a 

única alternativa viable para acceder ó polígono. 

Dependendo do funcionamento das industrias, poderíase pensar en 

buses lanzadera desde A Estrada e outros núcleos próximos, car pooling 

con convenios cos traballadores, etc. 

Por outra banda, a distancia e orografía da zona e ideal para 

promover a mobilidade en bicicleta desde A Estrada, pero para elo debería 

habilitarse unha vía ciclable paralela á nacional e instalacións nas 

industrias para a custodia das bicicletas. Incluso, estanse tomando 

medidas exitosas nalgúns parques como o financiamento de bicicletas 

(incluso eléctricas) para empregados que se comprometan a non utilizar os 
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aparcamentos en superficie. Isto redunda nunha menor conxestión do 

tráfico, menor ocupación en superficie (e impermeabilización do solo), e 

nunha mellora xeral na saúde dos empregados. 

Outra medida é incentivar o car pooling mediante aparcamentos 

unicamente para vehículos de alta ocupación, etc. 

 

13 XUSTIFICACIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DA LEI 

9/2006 

Tal e como se recolle no artigo 1 da Lei 9/2006, esta ten por 

obxecto promover un desenvolvemento sostible, conseguir un elevado 

nivel de protección do medio ambiente e contribuír á integración dos 

aspectos ambientais na preparación e adopción de plans e programas, 

mediante a realización dunha avaliación ambiental. 

Tanto na propia redacción do PS da Cidade do Moble de A Estrada, 

como en documentos precedentes e como no presente informe de 

sustentabilidade ambiental, tódalas actuacións propostas van 

acompañadas dunha análise medioambiental e unha serie de medidas de 

carácter preventivo e/ou corrector daquelas actuacións que puidesen 

prexudicar ó medio.  Ademais, e máis concretamente neste caso, atopouse 

un emprazamento, no que non é necesaria a realización de vías principais 

de accesos e no que xa existían varias empresas asentadas, polo que se 

trata dunha zona na que os valores naturais xa se atopan antropizados, de 

tal xeito que non é necesario alterar unha zona virxe. 

Por outra parte, trátase de que as actuacións propostas, sexan o 

máis respectuosas posibles co medio ambiente, facendo especial fincapé 

no consumo de enerxía, auga e outros recursos naturais así coma nas 

posibles emisións ó medio de carácter prexudicial, e respectarase e 

mellorarase aquelas zonas cun maior interese biolóxico, como son o 

corredor ó longo do río Liñares, o humidal de Lagartóns e o regato 
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Matamulleres, tal e como se reflicte no plano adxunto da alternativa 

elixida. 
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C) CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DAS ZONAS QUE 
PODEN VERSE AFECTADAS 

 

14 ZONIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E CARTOGRAFÍA 

Tal e como se pode concluír dos epígrafes anteriores, esta actuación 

afecta única e exclusivamente a unha soa zona, polo que carece de sentido 

realizar unha división zonal da superficie a estudar. 

A caracterización da mesma, especialmente no referido ó medio 

hídrico, así como un inventario ou estudio do medio físico, pódese 

considerar que está realizada dentro dos Aspectos relevantes da situación 

actual: Análise do entorno ecolóxico e económico. 

No referente á cartografía da zona preséntase un mapa de usos e 

aproveitamentos, ademais dunha fotografía aérea onde se poden apreciar 

tódalas superficies afectadas para o desenvolvemento da Cidade do Moble. 

Únicamente cabería facer certa diferenciación a efectos do 

cumprimento de normativa de carácter xeral, fraccionando a zona en catro 

partes distintas: 

 ZONA DE RIBEIRA DO RÍO LIÑARES: nesta zona teríase especialmente 

en conta a lexislación en materia de Augas (texto refundido da Lei 

de Augas e o Real Decreto polo que se aproba o Regulamento do 

Dominio Público Hidráulico. 

 HUMIDAL DE LAGARTÓNS: zona regrada principalmente por Directivas 

comunitarias relacionadas coa Auga, a lexislación estatal tamén 

de augas, ademais de regulamento de áreas específicas e a Lei de 

Conservación da Natureza de Galicia. 

 ZONA DE INFRAESTRUTURAS: trátase principalmente da estrada 

nacional 640, abranguendo tamén outras vías de carácter local.  

Rexeranse principalmente pola Lei de Estradas e pola Lei de 
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Ordenación Urbanística de Galicia e as súas modificacións. 

 RESTO DO PARQUE: área sen lexislación específica, tendo especial 

importancia nesta a Lei de Ordenación Urbanística de Galicia coas 

súa modificacións e o Planeamento Local. 

Mencionar por último dentro deste apartado que o espazo 

seleccionado non pertence nin total nin parcialmente a ningún dos tipos de 

espazos naturais protexidos definidos no capítulo III da Lei 9/2001, de 21 

de agosto, de conservación da natureza. 
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D) PROBLEMAS AMBIENTAIS RELACIONADOS CO 
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO SECTORIAL 

EN ZONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 

15 PRESIÓNS E RISCOS SOBRE OS ECOSISTEMAS 

SENSIBLES 

Como xa se indicou en apartados anteriores dentro da superficie 

destinada á Cidade do Moble de A Estrada, non existe ningunha das 

figuras recollidas dentro das definidas na Lei 9/2001, de 21 de agosto, de 

conservación da natureza a excepción da existencia do humidal recollido 

dentro do Inventario dos Humidais de Galicia, ademais segundo o 

Inventario Nacional de Hábitats e Taxóns dentro da área de actuación non 

existen hábitats de interese comunitario, polo cal non sería de aplicación a 

lexislación sobre espazos naturais e especies protexidas.  Si que se terán 

en conta as pautas emitidas na Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a 

protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos. 

A área que se podería considerar máis sensible dentro da superficie 

do estudo son as marxes do río Liñares, o regato Matamulleres e o 

humidal de Lagartóns; por esta razón reservouse esta zona coma sistema 

de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, 

expansión e recreo da poboación, supoñendo esta área unha superficie de 

máis dun 17% do total da superficie de actuación (co ámbito xa reducido 

na última alternativa). 

Os principais problemas que se poderían derivar da construción da 

Cidade do Moble de A Estrada sobre esta superficie sería a desaparición da 

cuberta vexetal, e con ela a fauna asociada.  Isto suporía unha diminución 

na calidade das augas e incluso a desestabilización das paredes do leito, 

problemas que evidentemente se verían reflectidos augas abaixo. 

Un factor que si que podería afectar dun xeito directo serían as 
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captacións e vertidos ás masas de auga, pero coas medidas de protección 

previstas dentro do plan sectorial, agás en caso de fallo ou saturación dos 

sistemas propostos, quedan debidamente controladas. 

Para a súa conservación crearanse zona verdes no entorno do río, 

do regato e do humidal, que ademais de protexelo de posibles impactos, 

suporá a implantación dunha zona recreativa para uso e lecer da 

poboación, potenciando dentro das actuacións previstas o mantemento e 

conservación da vexetación existente, ademais do fomento da utilización 

de especies autóctonas en detrimento doutras alóctonas e presentes na 

actualidade coma é o caso do eucalipto, obtendo deste xeito, ó conserva-la 

vexetación existente unha máis rápida e mellor integración da área dentro 

do entorno, xa que na maior parte dos treitos se parte dunha vexetación 

xa desenvolvida, cun grao de cobertura alto o que da unha maior 

sensación de naturalidade. 

Por último, e para terminar de conforma-lo espazo de lecer 

empregaranse elementos de mobiliario urbano como bancos de madeira, 

papeleiras, carteis informativos do parque fluvial… 

Deste xeito quedará un percorrido peonil e ciclable na marxe 

esquerda do río Liñares que aproveitará as pontes existentes sobre o río. 

Comentar tamén que esta labor de protección do “ecosistema” do 

Río Liñares, ademais de pola propia superficie protexida en si, ten tamén 

un carácter protector e conservador do Sistema Fluvial Ulla – Deza, xa que 

como se comentou en epígrafes anteriores o Liñares é un afluente do Ulla, 

polo que calquera afección sobre o mesmo (diminución do número de 

efectivos dunha especie, vertidos incontrolados, variación dalgún 

parámetro da calidade das augas…) verase reflectida augas abaixo e polo 

tanto dentro do LIC, aínda que en menor grado debido á capacidade de 

absorción do medio. 

Resumindo, manterase a vexetación autóctona na ribeiras do río 

Liñares e do regato Matamulleres, mellorando o acondicionamento deste 



 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   CIDADE DO MOBLE DE A ESTRADA-  

 

 

 

 PÁGINA 90 

 

último nas zonas na que por motivos da distribución da Cidade do Moble 

ten que ir encauzado.  En relación o humidal, este manterase íntegro, 

facendo nel única e exclusivamente actuacións de conservación e mellora. 
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E) OBXECTIVOS E CRITERIOS ESTRATÉXICOS 
FIXADOS NO ÁMBITO INTERNACIONAL, 

COMUNITARIO OU NACIONAL QUE GARDEN 
RELACIÓN CO PROXECTO SECTORIAL 

 

16 XUSTIFICACIÓN DA TOMA EN CONSIDERACIÓN NA 

ELABORACIÓN DO PROXECTO SECTORIAL DE 

OBXECTIVOS E CRITERIOS ESTRATÉXICOS 

Na última década, a economía de Galicia ten presentado uns índices 

de crecemento importantes ó igual que toda España.  Isto ten ocorrido en 

gran medida polos diferentes fondos destinados dende a Unión Europea, 

xa que logo o territorio galego foi catalogado como obxectivo nº 1 da 

Unión (circunstancia cambiante coa ampliación da UE con novos países 

membros).  Esta catalogación identifica a Galicia como espazo entre os 

menos desenvolvidos da Unión a nivel económico, social, de medio 

ambiente e de infraestruturas, e fai que dentro do Estado Español, se teña 

acceso ó Fondo de Cohesión Europeo para cofinanciar grandes proxectos 

por exemplo en materia medioambiental, transportes, infraestruturas, etc. 

para este tipo de rexións.  Con todo isto pretendeuse, e preténdese aínda, 

axudar a que Galicia presente un comportamento económico significativo 

dentro do estado, pasando a destacar en outras actividades unha rexión 

que tradicionalmente se catalogou coma un área rural cunha actividade 

económica centrada na agricultura e a gandería, actividades nas que por 

outra banda, segue a destacar, aínda despois de padecer diversas cotas de 

produción agrícola ou gandeira (cota láctea, explotacións de vacún, etc.). 

Actuacións como a presente teñen de fondo criterios e obxectivos 

coma os que ten presente a Unión Europea á hora de desenvolver 

actuacións ou financiar estas para o despegue económico e a mellora das 

rexións menos desenvolvidas no seu seo. 
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No caso concreto que nos ocupa, para a elaboración deste Proxecto 

Sectorial tívose no seu momento en conta o Plan Sectorial de Ordenación 

Territorial de Áreas Empresariais no ámbito da Comunidade Autónoma de 

Galicia que se redacta no marco da Lei 10/1995 de Novembro, de 

Ordenación do Territorio de Galicia, fundamentada nos principios de 

coordinación, cooperación interadministrativa, racionalidade e 

planificación, xa que con esta modificación o único que se pretende é 

engadir unha superficie de actuación máis. 

Este Plan foi deixado sen efecto, pero no que respecta á 

Cidade do Moble, os obxectivos e criterios seguen sendo válidos, 

polo que aínda que non se pode considerar a Cidade do Moble 

dentro de este Plan Sectorial, sí se fará referencia a el neste 

apartado. 

O obxecto deste Plan Sectorial era regula-la implantación das 

actuacións en materia de desenvolvemento e promoción de solo 

empresarial, creando o soporte físico de solo coas infraestruturas 

necesarias para así estimula-la localización empresarial en determinados 

ámbitos onde conflúen circunstancias especiais de reactivación ou 

dinamización. 

A proposta incluída no Plan Sectorial de Áreas Empresariais de 

Galicia abarcaba o conxunto do territorio galego.  Como ámbitos de análise 

territorial referenciais, considera ademais dos municipios, as comarcas e 

as áreas funcionais supracomarcais definidas no Mapa Comarcal de Galicia. 

Tendo en conta o obxectivo de regula-la implantación das 

actuacións en materia de desenvolvemento e promoción de solo 

empresarial como elemento vertebrador do territorio, cabe resalta-la 

importancia de incluír entre as actuacións a Cidade do Moble da Estrada. 

Por todo isto os criterios e obxectivos estratéxicos en diferentes 

ámbitos -internacional, comunitario ou nacional- sería necesario extraelos 

do plan inicial. 
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Os plans sectoriais de incidencia supramunicipal teñen por obxecto 

regula-la implantación de determinadas actuacións de indubidable 

incidencia territorial en materia de infraestruturas, dotacións e outras 

instalacións, tanto de iniciativa pública como privada, que se asentan 

sobre varios termos municipais ou daquelas nas que a súa incidencia 

transcenda do estrito ámbito local pola súa magnitude, importancia ou 

especiais características. 

O Plan de Reactivación de Galicia 2003-2006 incluía medidas de 

carácter horizontal dirixidas á recuperación e diversificación da base 

produtiva das zonas costeiras afectadas polos vertidos do Prestige e nas 

medidas para reforza-la competitividade e mellora-lo equilibrio territorial 

coa Galicia interior. 

Este “Plan Galicia” aprobado no seu día polos Gobernos español e 

galego contén un conxunto de medidas que teñen como obxectivo, a 

medio e a longo prazo, impulsa-lo desenvolvemento social e económico de 

Galicia para manter niveis de converxencia coa renda media española. 

O Plan de dinamización económica estrutúrase en dous eixes, un 

sectorial e outro territorial. 

No caso do eixe territorial, fundaméntase en que o impacto do 

Prestige ten a súa máxima expresión nos municipios da Costa da Morte 

máis directamente afectados polos vertidos e noutros municipios 

limítrofes; a esta zona hai que engadir outros espazos da costa e do 

interior para que o Plan constitúa unha ferramenta eficaz para a 

diversificación produtiva, a cohesión e o equilibrio territorial. 

Os obxectivos do Plan de Dinamización Económica - Plan Galicia, 

que tamén fan seus actuacións coma a do Plan Sectorial que nos ocupa, 

son entre outros os seguintes:  

 Rexeneración ambiental das zonas afectadas. 
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 Promove-lo reequilibrio e a cohesión territorial a través do 

impulso de novas infraestruturas que sirvan para potencia-lo 

crecemento económico. 

 Potencia-lo investimento produtivo privado en Galicia. 

 Diversificación sectorial da actividade económica, promovendo 

novos sectores. 

 Potencia-la imaxe de Galicia. 

No Plan identifícanse os trece sectores e os setenta municipios 

galegos máis afectados e inclúense: 

 Medidas paliativas para a rexeneración ambiental. 

 Axudas ós sectores afectados polo cesamento da actividade. 

 Estímulos á actividade económica. 

 Actuacións complementarias. 

Dentro do Plan, preténdense tamén unha serie de estímulos á 

actividade económica, un conxunto de medidas tendentes a impulsa-la 

capacidade da economía galega para incrementa-los niveis de crecemento 

económico, mellora-la capacidade de xeración de emprego e a posibilidade 

de atrae-lo investimento privado. 

Entre estas medidas, o Plan de Reactivación Económica de Galicia 

inclúe a promoción de solo empresarial, en colaboración coa SEPI, a través 

do Instituto Galego da Vivenda e Solo e da empresa pública Xestur. 

Incluíase tamén dentro destas medidas o Plan Sectorial de 

Ordenación Territorial de Áreas Empresariais de Galicia, no que se 

delimitan os ámbitos dos parques empresariais incluídos no Plan Galicia e 

se cualifica o solo nos casos en que é necesario. 
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As intencións pretendidas para o conxunto das actuacións en 

relación á vertebración territorial e ó impulso á creación do soporte físico 

de solo debidamente infraestruturado para estimula-la localización 

empresarial en determinados ámbitos onde conflúen circunstancias 

especiais de reactivación ou dinamización, dábanlle ó Plan Sectorial as 

características propias dunha acción de gran relevancia rexional e de 

evidente transcendencia supramunicipal. 

Neste contexto, o Plan Sectorial de Áreas Empresariais estaba 

dirixido a determina-las condicións xerais para o futuro desenvolvemento 

dun conxunto de parques empresariais dos que se pretende unha función 

vertebradora do territorio e estimulante da reactivación e dinamización 

económica das áreas implicadas.  O Plan definía localizacións, criterios de 

deseño e características funcionais dos novos parques empresariais, que 

garantan a accesibilidade e a correcta inserción territorial destas 

localizacións produtivas con tan potente capacidade para estrutura-lo 

territorio. 

Debido a que o Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas 

Empresariais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia se redacta no 

marco da, A continuación enuméranse os obxectivos fundamentais da Lei 

10/1995 de Novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia, que en 

maior ou menor medida tamén se ven reflectidos no PS da Cidade do 

Moble: 

 Disposición dunha axeitada estrutura espacial tendente a 

conseguir un equilibrado desenvolvemento da Comunidade 

Autónoma de Galicia procurando o máximo benestar da súa 

poboación ó tempo que se garante a protección e mellora do 

medio ambiente. 

 Definición dos criterios a seguir nos asentamentos favorecendo 

a accesibilidade da poboación ó medio natural, mellorando as 

súas condicións de vida. 
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 Compatibilización do proceso de desenvolvemento do sistema 

produtivo, da urbanización e da ordenación turística coa 

racional utilización dos recursos naturais, sobre todo no 

referente ó litoral, ós recursos hidráulicos e á paisaxe. 

 Perfeccionamento e corrección, no seu caso, da distribución 

espacial das instalacións produtivas propias dos sectores 

primario e secundario mediante a utilización de procedementos 

de fomento ou disuasión en relación coas existentes ou 

futuras. 

 Fixación dos núcleos de poboación que, polas súas 

características e posibilidades, teñan que constituírse en 

impulsores do desenvolvemento socioeconómico dunha zona. 

 Definición das áreas territoriais que, pola súa idoneidade actual 

ou potencial para a explotación agrícola, forestal ou gandeira, 

ou pola súa riqueza paisaxística ou ecolóxica, teñan que ser 

obxecto de especial protección. 

 Adecuación dos plans sectoriais de infraestruturas, instalacións 

ou equipamentos e servizos á súa función vertebradora dunha 

política territorial, definindo os criterios de deseño, 

características funcionais e localización, que garantan a 

accesibilidade e inserción da totalidade do territorio nunha 

racional dispoñibilidade de ditos elementos estruturantes. 

 Establecemento dos criterios e procedementos necesarios para 

asegura-la coordinación das accións coa incidencia territorial 

que corresponda desenvolver ás diferentes administracións 

públicas, así como das diferentes políticas sectoriais dos 

diversos órganos da Administración autonómica, que aseguren 

a súa integración nunha visión de conxunto dos problemas 

territoriais. 

 Regulación da participación da sociedade no proceso de 

ordenación territorial para conseguir que esta sexa 

autenticamente democrática e responda ás aspiracións e 
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necesidades da poboación. 
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F) PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE O 
MEDIO AMBIENTE PARA CADA UNHA DAS 

ALTERNATIVAS ESCOLLIDAS 
 

17 ALTERNATIVAS PROPOSTAS 

Á hora da realización do PS da Cidade do Moble, para a delimitación 

do ámbito e as infraestruturas propostas tivéronse en conta unha serie 

aspectos: 

 EMPRAZAMENTO: á hora de elixi-lo emprazamento proposto para a 

futura Cidade do Moble de A Estrada tivéronse en conta, entre 

outros, os seguintes condicionantes: 

 Sobre a zona escollida aséntanse un bo número de 

empresas, a maioría relacionadas co sector do moble, 

que quedarían integradas dentro da Cidade do Moble. 

 A maioría da superficie trátase dun entorno fortemente 

antropizado, ben pola presenza das industrias xa 

mencionadas, ou pola existencia de pastizais ou de 

zonas de repoboación; deste xeito non se afectará a 

zonas virxes ou con valores especiais. 

 Haberá que respectar, na medida do posible, as masas 

autóctonas e os bosques de ribeira, aproveitando as 

mesmas para a realización das zonas de espazos libres. 

 A Cidade do Moble vertébrase ó longo da estrada N-640, 

sendo esta na actualidade unha das principais vías de 

comunicación do concello. 
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 DISTRIBUCIÓN E EXECUCIÓN DAS OBRAS: as premisas á hora de 

proxecta-las obras necesarias para a execución da Cidade do 

Moble son as seguintes: 

 A ordenación proxectada responde á necesidade de 

adaptación ó terreo natural e ós criterios expostos no 

estudo de sinerxias realizado con anterioridade.  A 

orientación de cada unha das zonas do parque de acordo 

con este estudio implica a necesidade de definir unha 

xeometría particular, primando nuns casos a vertente 

comercial, en outros a de fabricación… 

 Procurouse minimizar ou polo menos compensa-los 

movementos de terras, aínda que foi necesario ter 

presente que a configuración xeral do parque está 

condicionada pola existencia dunha serie de empresas 

xa implantadas na zona. 

 No referente á terra vexetal, seguindo as premisas de 

reutilización e economía, realizarase un acopio para a 

súa posterior utilización nas labores de xardinería; no 

caso de que existan excedentes, estes serán trasladados 

a vertedoiro. 

 Para garanti-la estabilidade dos recheos na zona do 

cavorco central, disporanse unhas drenaxes para 

evacua-la auga que poida filtrarse á base dos mesmos. 

 Para a realización das instalacións que dean servizo á 

Cidade do Moble (abastecemento de auga, saneamento, 

enerxía eléctrica…), procurarase aproveitar na medida 

do posible as instalacións existentes, evidentemente 

realizando todas aquelas operacións de remodelación e 

reforzo que sexan necesarias. 
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 Para o proxecto dos viais do polígono considéranse dúas 

categorías de tráfico diferentes, unha para aqueles onde 

se prevé unha circulación de vehículos pesados 

relevante e outra para os accesos rodados á parcela 

onde o tráfico de pesados será máis ocasional.  Isto 

implicará firmes diferentes tanto en canto ós espesores 

como en canto á tipoloxía de materiais empregados. 

 Tratarase de que a reserva mínima de sistema de 

espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, 

áreas de lecer, expansión e recreo da poboación supere 

os mínimos esixidos pola normativa (10 %). 

Tras ter en conta as condicións e premisas anteriores plantexáronse 

tres alternativas diferentes á hora de avaliar medioambientalmente o 

proxecto: 

 ALTERNATIVA CERO: baseada en non realizar ningún tipo de 

actuación sobre a zona de estudo, non sendo polo tanto necesaria 

a modificación do plan. 

 

 ALTERNATIVA UN:configuración do polígono tal e como aparece 

definida no proxecto sectorial redactado por LKS Ingeniería S. 

Coop. con data de xuño do 2006. 
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 ALTERNATIVA DOUS: tras realizar unha serie de consultas con 

diferentes departamentos da Xunta de Galicia, e en base ás 

alegacións recibidas por particulares, asociacións e outros entes, 

decídese atender ás súas consideracións e crease unha 

alternativa máis que variará a ordenación do parque, plantexando 

una configuración do polígono que respecte o regato 

Matamulleres e o humidal de Lagartóns, incorporando estes o 

sistema de espazos libres, de xeito, que tódalas zonas con maior 

interese medioambiental queden dentro das zonas a protexer. 
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18 AVALIACIÓN DE EFECTOS 

A continuación preséntase unha breve análise daqueles efectos 

sobre a biodiversidade, poboación, saúde humana, fauna flora, terra, 

auga, aire, factores climáticos, bens materiais, patrimonio cultural e 

paisaxe, ademais da súa interrelación entre eles, para cada unha das 

alternativas estudadas. 

18.1 AVALIACIÓN DE EFECTOS SOBRE A ALTERNATIVA CERO 

18.1.1 EFECTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE 

A biodiversidade ou diversidade biolóxica, é o termo polo que se fai 

referencia á ampla variedade de seres vivos sobre un lugar e ós patróns 

naturais que conforma, resultado da evolución segundo procesos naturais 

e tamén, da influencia crecente das actividades do ser humano. 

Os seres vivos e os patróns naturais que forman a superficie de 

estudo están claramente definidos na actualidade, de xeito que si a 

alternativa escollida fose a de non realización de ningún tipo de actuación 

sobre a zona seguirían o seu curso natural, evidentemente influídos polas 

actuacións humanas. 

Esta opción, aínda que en principio é a que parece máis 

favorecedora para á conservación da biodiversidade, non o é tanto, xa que 

unha ordenación racional do territorio, define e especifica as funcións de 

cada unha das superficies ordenadas, e neste caso tódalas alternativas 

baralladas, propoñen aquelas zonas de maior interese ecolóxico como 

zonas de espazos libres, nas que se realizarán actuacións de conservación 

e mellora. 

Se non se desenvolvese este Proxecto Sectorial, ou calquera outro 

relacionado coa creación dun polígono industrial, e non se realizase ningún 

tipo de actividade de carácter conservativo, dado o seu carácter industrial 

actual e a forte humanización da zona, a súa evolución, nun principio, 
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camiñaría cara unha perda maior de biodiversidade, degradándose cada 

vez máis. 

18.1.2 EFECTOS SOBRE A POBOACIÓN 

A non realización da Cidade do Moble, suporía un atraso no xeito da 

explotación da Cidade do Moble de A Estrada, xa que o Proxecto Sectorial 

pretende consegui-los seguintes fitos: 

 Coordinar actuacións de diferentes operadores públicos que 

poidan participar na xestión destas áreas. 

 Establece-las condicións ambientais, paisaxísticas, 

infraestruturais e de integración territorial a cumprir por cada 

unha das actuacións previstas. 

 Dimensionar e caracterizar as novas ofertas atendendo ás 

potencialidades da demanda dos ámbitos territoriais que van a 

servir e propoñer unha concreta localización para todas e cada 

unha das actuacións propostas. 

Todo isto, en principio favorecería o desenvolvemento da Cidade do 

Moble, e consecuentemente modificaría positivamente unha serie de 

parámetros relacionados coa poboación: melloras na economía municipal e 

comarcal, incremento do sector servizos…  Por outra parte, non 

desenvolve-la Cidade do Moble de acordo con estes parámetros, ou 

simplemente, non desenvolve-lo polígono implicaría a perda de todas estas 

melloras, ou unha diminución importante na súa contía, aínda que algún 

outro aspecto relacionado co benestar da poboación coma o ruído, 

vibracións, calidade da auga, po, gases… si que se verían mellorados. 

18.1.3 EFECTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA 

A saúde humana, nun principio podería verse favorecida pola non 

implantación do polígono, aínda que si que favorecería unha serie de 

aspectos, xa que entre unha das súas pretensións atópase a de establecer 

condicións ambientais e paisaxísticas. 
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Dun xeito similar ó que pasaba no apartado anterior, regula-la 

actividade industrial implicará a realización dunha serie de controis no 

referente á calidade do abastecemento e depuración das augas xa que as 

instalacións se verían moi melloradas, ademais cada nove empresa que se 

implante no polígono deberá someterse á oportuna avaliación ambiental 

en función da súa tipoloxía. 

18.1.4 EFECTOS SOBRE A FAUNA 

A fauna xeneralista da zona, sería un dos elementos do medio que 

máis favorecido se vería pola non implantación do polígono. 

Ó referirnos a fauna xeneralista, queremos abarcar aquelas especies 

ligadas á actividade humana coma roedores, raposos…, que nun principio 

carecerían de intereses especiais.  Á aquela fauna máis “esixente” si que 

se vería afectada pola diminución da calidade do hábitat en relación con 

ruídos, iluminación inaxeitada, diminución da calidade das augas… 

Do mesmo modo que sucederá coa flora, as actividades de 

conservación e mellora propostas favorecerán o desenvolvemento das 

especies que se asentasen sobre a superficie favorecida, que loxicamente 

coincidirá con aquela que presente un maior valor ecolóxico. 

18.1.5 EFECTOS SOBRE A FLORA 

Neste epígrafe poderíamos realiza-las mesmas afirmacións que no 

apartado anterior, xa que flora e fauna serían dúas comunidades que 

evolucionan dun xeito paralelo. 

18.1.6 EFECTOS SOBRE A TERRA 

O solo sería o elemento máis favorecido pola non implantación do 

parque. 

A construción de calquera tipo de área urbanizada implica unha 

perda de solo en todos aqueles lugares onde se constrúa, e con ela a 
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evolución deste cara un substrato desenvolvido, agrolóxicamente falando, 

ó longo de moitísimo tempo.  A pesar de todo isto é tamén necesario 

lembrar que a zona de estudio se atopa moi alterada, polo que as perdas 

serán moito máis pequenas. 

18.1.7 EFECTOS SOBRE A AUGA 

En relación á auga é necesario analiza-la non realización do polígono 

tendo en conta dous aspectos diferentes; por unha parte, a instalación de 

empresas supón unha serie de captacións e vertidos que afectarán 

negativamente tanto ás augas superficiais como subterráneas, pero por 

outra as empresas xa instaladas na áreas de estudo teñen elementos de 

depuración autónomos dos que non temos garantía da súa efectividade. 

Unha actuación ben formulada, suporá un maior control, tanto da 

idoneidade da captación coma dos parámetros de vertido, polo que aínda 

que os “inputs e os outputs” sexan moito maiores que os actuais, a 

calidade dos mesmos pode ser moi superior. 

18.1.8 EFECTOS SOBRE O AIRE 

O aire, xunto co solo, sería un dos elementos máis favorecidos pola 

non execución do polígono, xa que entre outras cousas non se producirían 

emisións por parte de novas empresas e non se incrementarían aquelas 

producidas polo tráfico de vehículos. 

Por outra parte, a creación da Cidade do Moble, non implicaría unha 

variación cualitativa dos elementos que forman a atmosfera. 

18.1.9 EFECTOS SOBRE OS FACTORES CLIMÁTICOS 

Nin a alternativa cero, nin a execución e posta en marcha do 

polígono, tendo en conta a situación actual da zona de estudio, producirán 

ningún tipo de efecto sobre o clima nin sobre o microclima da zona. 
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18.1.10 EFECTOS SOBRE OS BENS MATERIAIS 

A non realización da Cidade do Moble implicaría influencias 

negativas sobre a evolución socioeconómica municipal e comarcal, sen 

esquecerse dos propietarios do solo e das empresas que pretendían 

desenvolverse na zona. 

Tamén tería outra serie de prexuízos coma poderían se-la perda da 

posibilidade de mellora das infraestruturas da zona, incremento do sector 

servizos… 

18.1.11 EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL 

O patrimonio cultural non se vería favorecido por esta alternativa 

cero (non realización do polígono), agás que se fixesen labores específicas 

para a conservación do mesmo.  Dentro dos estudos para a configuración 

da futura Cidade do Moble, tivéronse en conta os elementos patrimoniais 

da zona (realizouse unha prospección arqueolóxica), plantexando incluso 

actividades de conservación e mellora dalgún dos elementos. 

O non creación do polígono non afectaría de ningún modo ó 

patrimonio. 

18.1.12 EFECTOS SOBRE A PAISAXE 

Se a superficie de estudo se atopase nun estado óptimo de 

conservación, a paisaxe sería un dos elementos que sufriría os efectos 

máis significativos pola implantación dunha área industrial xa que 

desaparecería unha cuberta vexetal e no seu lugar aparecería un polígono 

co impacto visual e paisaxístico que este xera. 

Como característica especial da zona de estudo, temos a existencia 

dun importante número de empresas xa asentadas na superficie de 

estudio, ademais da existencia doutras áreas xa degradadas e superficies 

de repoboación con mallas lineais que non denotan áreas naturalizadas. 
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18.2 AVALIACIÓN DE EFECTOS SOBRE A ALTERNATIVA UN 

18.2.1 EFECTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE 

Os efectos sobre a biodiversidade, poderíanse considerar como un 

global das afeccións producidas pola implantación do polígono sobre 

tódolos factores que determinan o medio sobre o que se asente unha 

especie, polo tanto a magnitude da súa significatividade verase reflectida 

no global dos seguintes apartados. 

Evidentemente a implantación dunha actividade industrial, xera 

unha serie de perdas de valores (solo, cuberta vexetal, nichos 

ecolóxicos…) e unha serie de perturbacións (ruído, po, iluminación 

inaxeitada…) que diminuirán o número de especies que se asenten nese 

lugar. 

En principio, ó tratarse dunha zona amplamente modificada polo 

home, os seus valores biolóxicos atópanse bastante deteriorados 

(existencia de industrias xa asentadas, parcelas sen vexetación,…), agás 

nas beiras do Liñares, polo que a construción do polígono non diminuirá en 

gran medida a diversidade biolóxica da zona, aínda que evidentemente si 

que a afectará negativamente. 

18.2.2 EFECTOS SOBRE A POBOACIÓN 

En principio, a poboación sufrirá tanto efectos de carácter positivo 

como negativo.  En referencia ós aspectos negativos, moitos deles están 

relacionados co enunciado no apartado seguinte, é dicir na modificación 

dunha serie de parámetros que condicionan a calidade de vida (ruído, po, 

gases…), que condicionarán os posibles asentamentos poboacionais na 

zona e as actividades de lecer nos seus arredores. 

En contraposición, a implantación do polígono favorecera o 

asentamento da poboación na área de influencia, xa que se demandará 

man de obra, directa e indirecta, tanto durante a fase de construción coma 
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durante a fase de explotación. 

Outro dos factores positivos é o desenvolvemento do sector, que 

repercute dun xeito positivo no concello e na comarca, o que implicará de 

xeito máis ou menos directo o acceso a un maior número de servizos ou 

de maior calidade por parte da poboación de a pe. 

18.2.3 EFECTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA 

As afeccións sobre o medio humano, considéranse como un cúmulo 

dos impactos producidos sobre os distintos factores ambientais, pola 

alteración do medio para a súa explotación. 

Así, a calidade de vida, aínda que a priori puidera verse diminuída 

principalmente pola circulación de camións e o ruído provocado polas 

obras e o xerado durante a fase de funcionamento, a realidade será que a 

situación non cambiará notoriamente con respecto ó seu estado actual, 

debido á actividade industrial xa existente na zona e sobre todo á 

presenza da N-640 que actualmente xa soporta un trafico elevado e ó 

consecuente ruído que este produce. 

Preséntase dentro deste documento, a modo de anexo, un estudo 

acústico, no que se realizan uns cálculos estimativos dos ruídos xerados 

dentro da futura Cidade do Moble; acompáñase tamén dun plano, onde se 

indican mediante curvas concéntricas os decibelios, que por mor da 

afección do polígono, nun principio se rexistrarán en cada unha das zonas 

máis próximas. 

Non se considera un efecto significativo sobre o medio 

principalmente por tres motivos: a capacidade de absorción do propio 

terreo (orografía, masas forestais…), a magnitude do efecto (os ruídos 

xerados considéranse estándares para un parque deste tipo) e a existencia 

previa de industrias do sector sobre o emprazamento previsto. 

18.2.4 EFECTOS SOBRE A FAUNA 
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As afeccións sobre a fauna manifestaranse de distinta forma 

segundo se fale da fase de obra ou da de explotación do Parque, aínda que 

en ambos casos, o seu carácter será negativo. 

Así pois, o impacto sobre a fauna virá dado por, un incremento no 

nivel de ruídos (puntuais e intermitentes, producidos pola maquinaria) e 

pola eliminación ou alteración de hábitats, durante a apertura de viais e 

polo propio espazo físico que van ocupa-las edificacións.  Isto vai propicia-

lo desprazamento temporal da fauna cara outros lugares máis tranquilos, 

polo menos durante todo o período de obras. 

Con respecto ós ruídos, estes son inevitables e inherentes a toda 

actividade construtiva.  No obstante observaranse ó respecto, unha serie 

de medidas correctoras que paliarán estes efectos, podendo así ser 

considerados como non significativos. 

Por último, tamén é necesario comentar dentro deste epígrafe o alto 

grao de alteración da maioría dos nichos ecolóxicos presentes na área de 

estudo, a excepción das marxes do río Liñares, que tal e como se 

comentou anteriormente, serán aproveitadas para a realización da 

superficie de espazos libres conservándose na súa totalidade. 

18.2.5 EFECTOS SOBRE A FLORA 

O impacto da implantación da Cidade do Moble sobre a vexetación 

será negativo, e virá dado polos motivos expresados a continuación. 

Segundo as disposicións do proxecto de urbanización, a formación 

de maior importancia que existe dentro da área de estudio, é a vexetación 

de protección do curso fluvial, que non sufrirá ningunha transformación 

que a degrade, ó contrario, as actuacións previstas en dita zona irán 

encamiñadas a potenciar dita vexetación de ribeira.  De tódolos xeitos, si 

que se eliminarán a maioría das formacións existentes na superficie de 

estudo, agás as reservadas como espazos libres. 
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A aparición de especies exóticas durante as labores de revexetación, 

podería ser outros dos efectos de carácter negativo, pero sería un impacto 

facilmente evitable coas oportunas consideracións ó respecto de tal 

actuación. 

Podería darse unha perda de eficacia biolóxica, que virá dada polo 

po que puidera xenarse durante a fase de obras, ó depositarse sobre a 

superficie foliar das plantas.  O impacto por este feito será irrelevante, 

dado que non supón a morte da planta, e polas precipitacións da zona, que 

facilitarán o lavado da mesma.  En calquera caso, é evitable, coa 

aplicación das medidas correctoras que se expoñen ó respecto da emisión 

de po. 

Poderíase considerar como un dos efectos máis relevantes, debido ó 

seu carácter irreversible, pero evidentemente, é necesaria a realización da 

eliminación da vexetación para poder levar a cabo as actuacións 

propostas. 

18.2.6 EFECTOS SOBRE A TERRA 

Os posibles efectos sobre a terra pódense dividir en dous grupos 

principais: 

18.2.6.1 Impactos sobre a xeomorfoloxía e a xeoloxía 

Como se pode concluír do estudio do medio dentro das zonas que se 

prevé alterar non existen formacións xeolóxicas de especial interese que 

deban preservarse desde o punto de vista da súa singularidade.  

Aínda así debese evitar incluír nas trazas dos viais todas aquelas 

zonas que as súas características morfolóxicas supoñan: 

 Riscos de erosión alta. 

 Riscos de inundación. 

 Terreos mal drenados. 
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Por tanto, este efecto, aínda que é negativo, adoptando as medidas 

correctoras pertinentes non terá carácter significativo. 

18.2.6.2 Impactos sobre os solos 

Os impactos sobre os solos da zona, non inclúen a eliminación de 

ningún solo de características edafoxénicas especiais que o fagan pouco 

común.  Así, os efectos sobre os solos, redúcense ós de ocupación do 

espazo polas diversas infraestruturas e construcións do parque. 

Isto tradúcese nunha perda da capacidade produtiva e una redución 

significativa do grao de evolución alcanzados polo sistema edáfico.  Outros 

efectos de menor peso son os aportes de po e os de erosión hídrica 

favorecida pola eliminación da cobertura vexetal nas zonas de actuación; 

aínda que a vexetación existente exerce labores de fixación é, en 

contraposición, unha zona de escasa pendente e con alta pedregosidade 

que non favorece a erosión hídrica. 

18.2.7 EFECTOS SOBRE A AUGA 

Poderiamos dividir os efectos sobre as augas en dous apartados 

diferentes: 

18.2.7.1 Efectos sobre a hidroloxía superficial 

As accións de proxecto durante a fase de construción producirán 

alteracións na rede de drenaxe superficial, que se traducirán en impactos 

negativos.  Estes serán de carácter temporal e recuperable durante as 

labores construtivas encamiñadas ó emprazamento das edificacións do 

parque (provocados pola apertura de cimentacións) e permanentes, trala 

apertura dos viais de acceso ás mesmas. 

Para paliar este posible efecto, o Proxecto Sectorial prevé unha rede 

de drenaxe precisamente en aqueles puntos nos que a presenza de auga 

freática é constante, que servirá para recollela e posteriormente evacuala 

de maneira directa ó río Liñares ou ben a través do rego Matamulleres que 
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discorre polo centro do parque, que desemboca nel. 

Outro dos posibles efectos sobre a hidroloxía superficial serían 

vertidos debido á actividade industrial da zona, aínda que cos sistemas 

previstos, salvo polo mal funcionamento dos mesmos ou por un 

desbordamento da súa capacidade nun momento puntual, non suporá 

ningún . 

De considerarse todo isto, ademais dunha serie de medidas 

correctoras, non cabe esperar variacións no caudal de escorrenta usual, 

máis alá dunha lixeira modificación dos mesmos, o cal suporá o efecto 

máis significativo polo feito da súa permanencia. 

A hidroloxía superficial nesta alternativa tamén se verá afectada no 

referente á configuración das masas de auga da zona de estudo. 

En primeiro lugar, comentar que o río Liñares, aínda que non se 

verá modificado na súa traza, si que sufriría alteracións na súa ribeira, 

debido á modificación do uso e á implantación de especies vexetais 

introducidas como o eucalipto. 

Noutro termo, é mester comentar a afección sobre o humidal de 

Lagartóns que nesta primeira ordenación é eliminado na súa totalidade, 

mediante un recheo de terras, facendo del un aproveitamento completo 

dentro do polígono, tal e como se pode observar no esquema do apartado 

de alternativas propostas. 

Por último, tamén hai que reseña-las variacións ás que se somete o 

regato de Matamulleres que será canalizado na maior parte do seu treito, 

aínda que o resultado final quede relativamente naturalizado en parte 

grazas á zona axardinada proposta ó seu redor. 

18.2.7.2 Efectos sobre a hidroxeoloxía 

Pola propia natureza xeolóxica da zona, esta non se destaca polo 

seu valor hidroxeolóxico.  É dicir, en principio, non contribúe á recarga dos 
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mananciais do área. 

18.2.8 EFECTOS SOBRE O AIRE 

Os impactos deste tipo virán dados pola emisión de partículas de po 

e polos gases de escape xerados, xa sexa pola circulación de vehículos e 

maquinaria de obra polas diversas pistas de acceso ás diferentes labores 

de obra, durante a construción do parque, ou polo propio funcionamento e 

operación do parque, dependendo da actividade implantada, que en todo 

caso deberá estar sometida a avaliación ambiental.  Estes efectos, aínda 

que negativos, serán temporais e reversibles, podendo provocar molestias 

a persoas e animais (desprazamento temporal da fauna), e alteracións do 

ciclo vexetal, no caso do po (por redución da fotosíntese ó depositarse 

sobre as súas follas); este último efecto terá unha magnitude mínima 

debido ó volume das obras a executar. 

A atmosfera tamén se verá afectada pola xeración de ruídos, ben 

pola execución do Parque ou ben polo funcionamento unha vez instaladas 

as empresas, sendo o tipo de ruído diferente en función do tipo de 

actividade levada a cabo. 

Ademais a zona de estudo xa sufre os efectos que sobre o ruído 

xera o tráfico que transita a N-640, que neste tramo se produce de xeito 

significante dada a súa proximidade ó núcleo urbano de A Estrada. 

Coa adopción das medidas correctoras, as afeccións sobre a 

atmosfera poderanse considerar coma un efecto non significativo. 

18.2.9 EFECTOS SOBRE OS FACTORES CLIMÁTICOS 

Ante o tipo de acción proxectada e a súa dimensión, pódese deducir 

que non se producirá ningún tipo de efecto sobre o clima ni sobre o 

microclima da zona, pois nin as instalacións nin o funcionamento do 

polígono terán ningún efecto previsible sobre o mesmo. 

18.2.10 EFECTOS SOBRE OS BENS MATERIAIS 
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A influencia positiva sobre a economía e o emprego local é un dos 

aspectos positivos que toda actividade económica, como a presente, xera 

alí onde se empraza, pasando a ser estes os preponderantes á hora de 

avalia-los efectos sobre o medio socioeconómico. 

Dentro deste apartado tamén é necesario facer unha referencia 

positiva ó incremento de valor do solo sobre o que se vai desenvolver o 

polígono. 

De tódolos xeitos, tamén poderían aparecer unha serie de efectos de 

carácter negativo, polo que será necesario coidar ademais toda unha serie 

de circunstancias con incidencia directa no medio socioeconómico: 

 Procurar que o Parque Empresarial non constitúa limitacións de 

acceso á área natural coa que limita, existencia de caza,… 

 Procurar o mantemento dos aproveitamentos compatibles 

existentes dentro da área de estudo e tódolos que se levan a 

cabo dentro das áreas contiguas. 

 Procurar que os viais a realizar poidan dar servizo igualmente, 

a tódolos habitantes da zona, como parte da infraestrutura 

local. 

Con todo o aquí exposto, os efectos que se producirán sobre os bens 

materiais considéranse non significativos de carácter positivo. 

18.2.11 EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL 

O respecto, citar que na zona, segundo datos obtidos de estudios 

arqueolóxicos previos realizados, dentro do Parque, existe un elemento 

con valor patrimonial, coñecido como A Ponte Vella, polo que o proxecto 

ha de telo en conta, reservando as zonas máis próximas ó mesmo, así 

como os seus accesos.  

O primeiro aspecto considerase xunto coa protección que se fai do 

río Liñares, reservando unha franxa de zona verde arredor do mesmo. O 
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segundo lograríase mediante o mantemento do acceso existente ou ben 

coa creación de outros, como podería selo caso do paseo fluvial que se 

pretende crear. 

Considerase un efecto non significativo sobre o patrimonio. 

18.2.12 EFECTOS SOBRE A PAISAXE 

En primeiro lugar, convén diferenciar entre o que significan impactos 

paisaxísticos e impactos visuais, sendo os primeiros os cambios físicos nas 

estruturas e características da paisaxe existente e os segundos 

modificacións da calidade estética do escenario paisaxístico. 

Ambos impactos virán definidos polo tamaño das edificacións e a 

altitude dos lugares de instalación, que condicionarán deste xeito a súa 

conca visual.  A falta de máis datos, pódese adianta-lo acontecemento de 

dúas circunstancias, que independentemente da cunca visual afectada, van 

a atenua-lo impacto xerado neste emprazamento: 

 A zona de estudo atopase alterada polo home de diversas 

formas (existencia de naves industriais, estrada N-640, zonas 

sen vexetación…), de tal xeito que xa constitúen un foco de 

alteración paisaxística do medio. 

 O número de observadores non será moi elevado, reducíndose 

a súa maioría os usuarios da estrada nacional, que ademais, 

debido a que pasan a unha determinada velocidade, terán 

unha visión incompleta do polígono. 

A magnitude do efecto manifestarase de xeito moi subxectivo, 

dependendo das preferencias de cada un dos observadores cara este tipo 

de instalacións. 

Proporanse unha serie de medidas correctoras ó respecto que farán 

que estes efectos se poidan considerar como non significativos, aínda que 

se realizará un estudo da paisaxe en detalle dentro do Estudio de Impacto 
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Ambiental do Proxecto Sectorial, aínda que este se centrará maiormente 

na alternativa elixida e non nesta segunda proposta. 

18.3 AVALIACIÓN DE EFECTOS SOBRE A ALTERNATIVA DOUS 

18.3.1 EFECTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE 

Do mesmo xeito que sucede na alternativa un, hai que mencionar 

que a implantación dunha actividade industrial, xera unha serie de perdas 

de valores (solo, cuberta vexetal, nichos ecolóxicos…) e unha serie de 

perturbacións (ruído, po, iluminación inaxeitada…) que diminuirán o 

número de especies que se asenten nese lugar. 

Ó igual que no análise da alternativa anterior, a afección non será 

excesivamente negativa, xa que se trata dunha zona bastante alterada 

principalmente pola presenza doutras industrias; con respecto á 

configuración inicial esta segunda proposta mellora a anterior xa que se 

mantén a vexetación autóctona ó longo de todo o corredor do Liñares, 

preservase o humidal de Lagartóns e respectase maioritariamente o leito 

do regato de Matamulleres. 

18.3.2 EFECTOS SOBRE A POBOACIÓN 

Ó igual que no caso anterior, a poboación sufrirá efectos de carácter 

positivo e negativo. Dentro dos primeiros teríamos un incremento da 

demanda de man de obra tanto de carácter directo coma indirecto, e dun 

xeito máis xeral un importante desenvolvemento a tódalas escalas: 

municipal, comarcal, provincial e autonómico.  En referencia ós aspectos 

negativos, estes serían os xa comentados: po, olores, ruído, vibracións, 

gases de combustión… 

Realizando unha comparativa coa alternativa anterior, comentar que 

esta última está mellorada xa que se incrementan as áreas de 

esparcimento, reducindo por tanto as áreas industriais, xa que se 

respectan en maior medida os ecosistemas máis naturalizados, é dicir 
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aqueles ligados ás masas de auga. 

18.3.3 EFECTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA 

Tal e como se comentou na análise da alternativa anterior, as 

afeccións sobre a saúde humana están directamente relacionadas coas 

afeccións ó resto dos factores do medio. 

A principal afección sería a diminución da calidade de vida, polas 

molestias derivadas da construción e o propio funcionamento do parque 

empresarial, aínda que como xa se comentou anteriormente, a presenza 

na actualidade de industrias na zona e a estrada N-640, fan que a 

situación futura non varíe moito con respecto a actual 

En referencia ás molestias xeradas con respecto ó ruído, estas 

atópanse avaliadas dentro do estudo acústico que se inclúe como anexo, 

deducindo del, que fora do parque, debido ás atenuacións xeradas por 

diferentes elementos do medio, o efecto non será moi negativo. 

Con respecto á alternativa anterior, os efectos sobre a saúde 

humana, serán relativamente menos marcados xa que se respectan en 

maior mediada áreas de esparcimento e lecer, ademais a configuración 

final do polígono reduce a zona de industria propiamente dita con respecto 

á opción inicial. 

Por tanto non se considera significativa a afección sobre a saúde 

humana, debido principalmente ós condicionantes específicos da situación 

de partida e á capacidade de absorción do medio. 

18.3.4 EFECTOS SOBRE A FAUNA 

Ó igual que os efectos sobre os elementos anteriores, este non 

diferirá moito con respecto ó dito para alternativa anterior, agás en todo o 

relacionado coa conservación do humidal de Lagartóns, a naturalización do 

regato Matamulleres e a conservación estrita das especies autóctonas. 
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Serán diferentes os efectos sobre a fauna segundo se trate da fase 

de construción ou da fase de explotación, aínda que sempre terán o 

mesmo carácter, negativo, e sempre debido á inclusión de elementos 

alleos ó medio actual: edificacións, infraestruturas, emisións físicas (ruídos 

e vibracións), emisións químicas (gases de combustión)… 

Recordar tamén, que a zona sobre a que se vai a realizar a 

actuación, non se trata dun espazo natural, é dicir, que xa sufriu unha 

serie de alteracións por parte do home, e por iso, o comportamento da 

fauna tanto na fase de construción coma na de funcionamento do polígono 

non diferirá en exceso da situación actual. 

18.3.5 EFECTOS SOBRE A FLORA 

Ó igual que no caso anterior, os efectos sobre a flora serán moi 

similares ós xa descritos para a alternativa un, aínda que como sucede no 

caso da fauna as zonas relacionadas coas masas de auga veranse moito 

máis favorecidas por esta segunda opción, tal e como se pode no observar 

no esquema reflectido na presentación das alternativas. 

Por outra parte, dentro desta opción trátase de favorecer o 

desenvolvemento das especies autóctonas e a conservación das masas de 

ribeira xa existentes. 

O que si que se podería dar, ó igual que na alternativa anterior, 

sería unha perda da eficacia biolóxica, debida á deposición de po sobre a 

superficie foliar, aínda que a súa magnitude sería irrelevante, xa que coas 

medidas protectoras propostas sobre a emisión de po evitarase 

practicamente na súa totalidade, ademais de que no caso de que estas 

non funcionase, este efecto non suporía a morte da planta e como medida 

de corrección natural, comentar que a auga procedente da choiva lavaría 

as follas. 

Os efectos sobre a flora pódense considerar como uns dos máis 

importantes xa que nos lugares onde se constrúan tanto edificacións coma 
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viais non se desenrolará de novo ningún tipo de vexetación. 

18.3.6 EFECTOS SOBRE A TERRA 

Os posibles efectos sobre a terra pódense dividir en dous grupos 

principais: 

18.3.6.1 Impactos sobre a xeomorfoloxía e a xeoloxía 

Realizando tamén unha comparativa con respecto á alternativa 

anterior, aínda que como se deduce do estudio físico non existen 

formacións singulares, si que tanto dentro das trazas dos viais como no 

emprazamento das parcelas industriais, si que se evitaron as zonas con 

risco de inundación coma é o caso do humidal de Lagartóns. 

Por isto, aínda que o efecto ten carácter negativo, evitando estas 

zonas e aplicando as medidas de corrección oportunas, a súa magnitude 

non se revela coma significativa. 

18.3.6.2 Impactos sobre os solos 

Os efectos sobre os solos, serán de ocupación e de merma das 

capacidades agrolóxicas, tendo en conta que dentro da zona non existen 

solos con características especiais e que se atopan nun estado bastante 

degradado. 

Por tanto, e dado que a actuación que se pretende require dun 

espazo físico para levarse a cabo, poderíase dicir que a localización elixida 

e o deseño das infraestruturas, son dous parámetros perfectamente 

estudados, concluíndo que a zona afectada é unha nas que menos se 

afectaría o desenvolvemento edafolóxico xa que se trata dunha zona 

degradada onde xa existen industrias instaladas. 

18.3.7 EFECTOS SOBRE A AUGA 

Poderiamos dividir os efectos sobre as augas en dous apartados 
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diferentes: 

18.3.7.1 Efectos sobre a hidroloxía superficial 

Os efectos producidos sobre a hidroloxía superficial durante a fase 

de construción serán os mesmos que para a primeira alternativa, 

modificacións na rede de drenaxe, vertidos accidentais…. Para reducir 

estes efectos prevense novas redes de drenaxe e sistemas de depuración. 

Nesta opción, as masas de auga veranse moito menos afectadas xa 

que se respectan maioritariamente os leitos presentes na área de estudo e 

máis o humidal, tal e como se solicitaba desde os diversos entes que 

respostaron ás consultas realizadas ou ben fixeron alegacións motu propio. 

Tendo en conta as medidas que se enunciarán máis adiante, e tendo 

especial coidado na fase de realización das obras no referente á xestión de 

residuos, a hidroloxía superficial non se verá excesivamente afectada. 

18.3.7.2 Efectos sobre a hidroxeoloxía 

Pola propia natureza xeolóxica da zona, esta non se destaca polo 

seu valor hidroxeolóxico.  É dicir, en principio, non contribúe á recarga dos 

mananciais do área. 

18.3.8 EFECTOS SOBRE O AIRE 

Estes efectos serán exactamente os mesmos que os enunciados 

para a alternativa anterior: po, gases, olores, ruido… 

Os producidos durante a fase de obra, aínda que sexan negativos, 

terán carácter temporal e reversible, de xeito que una vez finalizada a 

construción e coa aplicación de medidas correctoras a situación volvería ó 

seu punto de partida. 

No referente á fase de explotación do polígono, as afeccións serán 

practicamente as mesmas, pero cada emisor terá a responsabilidade de 

adecuarse á lexislación vixente aplicando as medidas correctoras 
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pertinentes. 

Lembrar dentro deste epígrafe que a zona de estudo sufre xa 

impactos derivados do ruído e as emisións gasosas xeradas polo tráfico da 

N-640. 

Aplicando as medidas correctoras pertinentes, e xa que non existen 

colectivos sensibles próximos no que se refire ós ruídos (hospitais, 

escolas…), as afeccións sobre a atmosfera poderían ser catalogadas como 

non significativas. 

18.3.9 EFECTOS SOBRE OS FACTORES CLIMÁTICOS 

Dada as súas dimensións e ante o tipo de acción proxectada, non se 

producirá ningunha alteración a nivel microclimático. 

18.3.10 EFECTOS SOBRE OS BENS MATERIAIS 

Os efectos producidos sobre os bens materiais serán exactamente 

os mesmos que os indicados para a alternativa anterior, é dicir, 

producirase un efecto positivo sobre a socioeconomía local e comarcal 

ademais dunha serie de efectos de carácter negativo vencellados na súa 

maioría á eliminación de espazos naturais, ocupación de solo, variación 

dos viais… 

Lembrar tamén que coa implantación desta segunda alternativa 

veranse mellorados con respecto á alternativa anterior a conservación dos 

recursos relacionados coa auga: río, regato e humidal. 

Por todo isto, e sempre que se permitan e favorezan os usos 

tradicionais, se melloren as comunicacións rodadas e se respecten na 

medida do posible os espazos naturais os impactos sobre os bens 

materiais terán carácter positivo. 

18.3.11 EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL 

A alternativa proposta, reflicte os bens patrimoniais e o grao de 
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protección a aplicar sobre os elementos detectados no estudio 

arqueolóxico da zona de afección desenvolvido en fases anteriores deste 

proxecto. 

18.3.12 EFECTOS SOBRE A PAISAXE 

A paisaxe verase afectada dun xeito moi parecido ó da alternativa 

un, tendo en conta que existirán impactos en referencia ós cambios 

producidos polas actuacións e outros relacionados coa calidade final das 

actuacións. 

É mester lembrar, que nesta actuación respéctanse en maior 

medida tódolos elementos relacionados coas masas de auga: vexetación, 

morfoloxía da zona…  Lembrar tamén que a zona de estudio se atopa 

bastante alterada principalmente pola existencia de edificacións industrias 

fora de calquera tipo de ordenación e polo propia estrada N-640, pola que 

discorren a maioría dos potenciais observadores da área afectada. 

A valoración deste impacto ten unha parte moi subxectiva, 

dependendo se se compara coa situación actual ou ben se se comparase 

cunha situación de partida na que se partise dun terreo sen alterar. 

Por outra parte dentro deste documento incluiranse dous planos de 

concas visuais, nun reflíctense unha serie perfís do terreo tomando como 

punto inicial aproximado o centro xeométrico da actuación que se propón e 

no outro aparece un plano de planta, onde ademais de debuxar en planta 

os perfís mostrados, diferéncianse en dous colores as zonas vistas e 

ocultas desde o centro do polígono. 

Finalmente, e coas medidas preventivas e correctoras a propoñer, 

derivadas na súa maioría do futuro estudo da paisaxe que se incluirá 

dentro do Estudo de Impacto Ambiental, prevese que non se causarán 

efectos de carácter significativo. 
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G) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR E 
CONTRARRESTAR EFECTOS NEGATIVOS NO MEDIO 

AMBIENTE 
 

19 ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E 

CORRECTORAS 

Moitos dos posibles impactos identificados de forma preliminar neste 

documento, poden ser minimizados mediante a adopción de diversas 

medidas, que segundo o momento da súa aplicación serán preventivas (se 

posúen carácter preventivo sobre a execución dunha determinada 

actuación) ou correctoras (se pretenden elimina-las consecuencias dunha 

acción que inevitablemente se ten que levar a cabo).  Das dúas, as máis 

importantes so as primeiras, xa que desde calquera punto de vista 

(ambiental, técnico, económico, social...), é preferible evitar un dano antes 

que corrixilo. 

Calquera plan de actuación dirixido a reduci-las consecuencias 

negativas dun proxecto como o que é obxecto deste informe, deberá 

contemplar ambos tipos de medidas, xa que a súa consideración parcial so 

proporcionaría una protección incompleta. 

Serán medidas preventivas aquelas que se poñan en práctica 

durante a fase de proxecto construtivo, planeamento ou construción, a fin 

de evitar na medida do posible a aparición de impactos derivados das 

actividades de obra ou, polo menos, de intentar evitar que as súas 

consecuencias sexan maiores do estritamente necesario. 

As correctoras, sen embargo, son aquelas que se adoptan para 

minimizar un efecto xa presente sobre o medio.  Desenvolveranse polo 

xeral ó termo dos traballos de construción ou simultaneamente con estes, 

de forma coordinada co resto das actividades de obra. 

A continuación descríbense unha serie de medidas preventivas, 
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correctoras e protectoras para cada elemento do medio, que teñen como 

obxectivo evitar, minimizar ou compensa-los posibles impactos. 

19.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Expóñense a continuación as medidas preventivas que resultan 

viables. 

19.1.1 LIMITACIÓN DA ZONA DE PROXECTO: MINIMIZACIÓN DA OCUPACIÓN 

Trátase de limita-la ocupación dos solos en relación coas obras, a fin 

de que a superficie afectada polas manobras e o paso sexa a estritamente 

necesaria.  Desta maneira, minimizaranse os danos directos ou indirectos 

derivados da ocupación, e evitarase que a degradación producida polos 

traballos se estenda a zonas próximas. 

As actuacións derivadas das obras non se desenvolverán fora da 

área delimitada para elo, salvo que circunstancias excepcionais así o 

aconsellen, e sempre baixo a supervisión e aprobación do xefe de obra. 

19.1.2 ELECCIÓN DA MAQUINARIA DE OBRA 

Para a verificación das actividades construtivas precisas, a 

maquinaria de obra elixida presentará unhas especificacións técnicas que 

aseguren o cumprimento das limitacións de emisión de contaminantes e de 

xeración de ruídos e vibracións establecidos pola normativa vixente. 

Se isto non fora posible, preveranse os dispositivos, as proteccións e 

as medidas de insonorización necesarias para garantir que non se 

superarán ditos niveis durante as obras. 

19.1.3 REGRAXE E MANTEMENTO DA MAQUINARIA. 

Co fin de atenuar o ruído durante o período de construción, 

procederase a un mantemento continuado da maquinaria que se utilice no 

desenvolvemento das obras, o que tamén minimizará a emisión de 
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partículas contaminantes á atmosfera e, con elo, as molestias á poboación 

que resida ou traballe nos arredores, así como ás comunidades faunísticas 

presentes.  É necesario citar que tamén se realizará unha xestión correcta 

dos residuos de mantemento da mesma, como é o caso de aceites, 

pneumáticos e calquera outro residuo sólido ou líquido xerado. 

19.1.4 PREVENCIÓN DE NUBES DE PO E MOVEMENTOS DE TERRA 

O movemento de terra estimada movese nuns valores medios, 

previndo un desmonte bruto de 200.000 m3, mentres que o aterraplenado 

ascende a 180.000 m3, polo que a cantidade de desmonte case compensa 

ó recheo. 

No caso de producirse durante as escavacións e movementos de 

terras condicións meteorolóxicas moi adversas, tales como prolongada 

ausencia de chuvias ou ventos fortes, procederase ó rego das pistas de 

acceso naqueles tramos concretos nos que se espere o levantamento de 

cantidades importantes de po, como consecuencia dos traballos habituais 

de construción.  Procederase ó rego sistemático da zona de operacións 

mediante camión cisterna. 

Coa intención de atenuar no posible a aparición de nubes de po que 

deterioren a calidade do aire na zona de obra e que puideran ocasionar 

molestias á poboación dos núcleos veciños e ós usuarios dos viarios 

próximos, e para evita-la deposición de partículas sobre a vexetación que 

crece nos arredores, durante a construción evitarase o levantamento de po 

nas operacións de carga e descarga de materiais, así como o 

amontoamento de materiais finos en zonas desprotexidas do vento, para 

evita-lo sobrevoo de partículas. 

Ademais, a circulación de vehículos lixeiros de obra polas pistas de 

acceso realizarase a velocidade moderada.  Por outra parte, prohibirase a 

circulación de todo tipo de vehículos e maquinaria de obra fora das pistas 

ou dos camiños existentes. 
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De forma preventiva tamén se propoñen medidas como: 

 Transporta-los materiais soltos en camión de caixa cuberta. 

 Protexe-los montóns de terra (sexa vexetal ou non) da acción 

do vento mediante a súa cubrición (lonas, plásticos…) ata o 

momento de reutilización/vertido (segundo o caso). 

19.1.5 XESTIÓN DE DESCARGA DE MATERIAIS. 

As instalacións de obra e as provisións de materiais situaranse sobre 

solos nos que non existan cultivos ou vexetación natural. 

A descarga e provisión de materiais e equipos efectuarase na 

medida do posible sobre tacos de madeira ou plataformas elevadas, a fin 

de limita-la superficie a compactar polo peso dos mesmos ós puntos de 

apoio. 

19.1.6 XESTIÓN DE TERRA VEXETAL. 

Enténdese por terra vexetal a mestura de substrato, materia 

orgánica e microorganismos que constitúen o horizonte (A) do solo.  O seu 

espesor depende do tipo de solo do que se trate, pois é maior nos solos 

más desenvolvidos ou evolucionados. 

A conservación da terra vexetal para a súa posterior reutilización na 

restauración das superficies afectadas polas obras resulta vantaxosa, xa 

que por un lado, facilita a recuperación da estrutura dos solos e, por outro, 

devolve parte dos elementos nutritivos perdidos. 

Por este motivo, proponse a retirada da capa superior de todas 

aquelas superficies que vaian a ser alteradas finalmente coas obras, así 

como o seu mantemento para a súa posterior reutilización nas zonas 

verdes reservadas dentro da superficie do Parque. En concreto, a 

realización desta tarefa comprende unha serie de operacións, como son: 

 Escavación (retirada). 
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 Transporte. 

 Provisión (descarga e amontoado). 

 Conservación (fertilización, volteos). 

A escavación efectuarase ata chegar á capa con contido orgánico (os 

primeiros 10 ou 20 cm de terra, aínda que esta profundidade é variable) 

evitando a compactación da terra vexetal durante a operación e o arrastre 

de materiais grosos subxacentes. 

Para conservar debidamente as propiedades fisicoquímicas da terra 

vexetal retirada, os amontoamentos da mesma terán que facerse cunha 

altura inferior a 150 cm.  Prohibirase a circulación de vehículos ou 

maquinaria de obra sobre ela para evita-la compactación.  Non se 

mesturará nunca con terra obtida de capas inferiores do solo e non se 

empregará para outros fins que non sexa o estendido final sobre o terreo ó 

acaba-las obras. 

As provisións levaranse a cabo nos lugares que aprobe a Dirección 

de Obra, de forma que non interfira no normal desenvolvemento da 

mesma.  Efectuarase formando caballóns ou artesas. 

Durante a conformación dos caballóns pódese proceder a fertiliza-los 

materiais, se a terra retirada finalmente resultara de escasa calidade 

nutritiva.  No caso de que o tempo a transcorrer ata a súa reutilización 

fora superior ós seis meses, os materiais deberíanse remover 

periodicamente (volteo), a fin de facilita-la osixenación, e podería 

procederse a sementar a súa superficie con plantas leguminosas, capaces 

de fixar nitróxeno. 

Unha vez que a obra estea en condicións de ir admitindo a terra 

vexetal, esta comezará a disporse nas zonas que se vaian a acondicionar 

mediante zonas verdes.  Procederase entón o seu estendido.  Esta tarefa 

comprende a súa vez tres operacións: escavación, transporte e 

distribución. 
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As superficies sobre as que se vaia a estender a terra vexetal 

escarificaranse lixeiramente con anterioridade, evitando o paso sobre elas 

de maquinaria pesada que poida ocasionar a súa compactación, 

especialmente si o terreo está húmido. 

19.1.7 XESTIÓN DOS RESIDUOS DE OBRA 

Durante o transcurso dos traballos de construción levarase a cabo o 

transporte periódico a vertedoiro ou xestor autorizado dos residuos 

xerados, e realizarase a axeitada eliminación dos materiais sobrantes, 

debido a que en ningún caso serán depositados no solo nin vertidos as 

augas ou ás ribeiras, xa que o depósito deliberado fora de calquera lugar 

destinado especificamente para elo está totalmente prohibido. 

O tratamento dos residuos, doutros sobrantes derivados da 

execución do proxecto construtivo, así como as áreas de vertido serán 

definidas no propio proxecto de execución. 

19.1.8 PREVENCIÓN DE RUIDOS 

A emisión de ruídos resulta intrínseca a toda actividade construtiva, 

e por tanto inevitable, aínda que si se pode reducir coas medidas aquí 

propostas.  Non obstante, o que si requirirá unha maior atención será a 

posterior actividade do parque.  Polo tanto, como medida preventiva, para 

cada actividade a implantar no parque será necesario realizar unha 

avaliación do nivel de ruído, tanto durante a fase de execución das obras 

como durante a fase de posta en marcha da mesma.  Para elo, elaborouse 

un estudo acústico co que determinar as posibles incidencias sobre o 

medio, de acordo coas indicacións recollidas na Lei 7/1997 de protección 

contra a contaminación acústica de Galicia, así como no Decreto 105/1999 

polo que se aproba o Regulamento desta Lei. 

19.1.9 LIMITACIÓN DAS OPERACIÓNS DE ELIMINACIÓN DA VEXETACIÓN. 

Sempre que sexa posible, preservarase a cuberta vexetal orixinal do 
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solo, coa finalidade de manter en superficie unha capa fértil, que facilite a 

restitución da vexetación con maior velocidade e que controle a corto 

prazo a eventual erosión por escorrenta nas zonas máis sensibles.  Neste 

caso este apartado non será de suma importancia debido a que a 

pendente non é moi pronunciada. 

19.1.10 PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

Nas zonas de obra tomaranse as medidas necesarias para previ-la 

declaración e propagación de incendios durante a construción, así como 

para non entorpecer as actuacións acerca da prevención, detección e 

extinción actualmente en vigor na zona. 

Para elo, se deberán extrema-las medidas de protección adoptadas 

habitualmente nas obras para previ-la aparición de incendios, tendo 

especial coidado cos incendios forestais, atendendo ó descrito na Lei 

3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios 

forestais de Galicia. 

19.1.11 TRANSPARENCIA INFORMATIVA 

Recoméndase unha campaña de transparencia coas administracións 

locais e a opinión pública, a fin de evitar rexeitamentos provocados pola 

falta de información, que en ocasións é suplida por informacións parciais 

ou erros. 

19.1.12 MANTEMENTO DA PERMEABILIDADE TERRITORIAL E DOS SERVIZOS 

LOCAIS 

Durante as obras garantirase o normal servizo das infraestruturas 

ou conducións (telefónicas, eléctricas…) que se puideran ver afectadas 

polo proxecto, así como a permeabilidade territorial. 

Especialmente garantirase que as obras non afecten á circulación 

polos viarios próximos. 
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En calquera caso, ó termo dos traballos reporanse con carácter 

definitivo tódalas conducións, servizos (liñas telefónicas ou eléctricas, 

saneamentos, ...) e vías afectadas polos traballos realizados. 

19.2 MEDIDAS CORRECTORAS 

Tal e como se veu expoñendo ata o momento, a maioría das 

posibles repercusións ambientais negativas derivadas do proxecto, 

pódense corrixir coa aplicación dunha serie de medidas correctoras, a 

complementar coa consideración de medidas preventivas. 

Algunhas delas serán de carácter xeral, afectando so ós 

procedementos de execución das operacións que se vaian a levar a cabo. 

Sen embargo, outras implicarán a súa consideración durante a posterior 

implantación das diversas actividades sobre o Parque, especialmente no 

que se refire á situación das edificacións, características construtivas, 

infraestruturas, e incluso a incorporación de novas actuacións con carácter 

simplemente protector. 

Ambas inclúense a continuación para diferentes factores do medio: 

19.2.1 ATMOSFERA 

Co obxecto de reduci-la emisión de partículas sólidas sedimentables 

procederase a localizar na menor superficie posible, os camiños ou pistas 

sobre as que se producirá o paso de maquinaria necesaria para a 

execución da obra. 

En períodos de estiaxe ou en días de vento, será recomendable o 

humedecemento dos camiños e pistas con camións cisternas, con obxecto 

de evita-lo levantamento de po producido polo paso de maquinaria e 

outros vehículos. 

A realización das obras desenvolverase segundo o previsto na Lei 

38/1972, de 22 de decembro, de Protección do ambiente atmosférico e 

nos regulamentos que a desenvolven. 
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No que se refire a emisión de contaminantes atmosféricos 

realizarase un mantemento adecuado de toda a maquinaria de forma 

paralela ó disposto no Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre 

limitación da contaminación atmosférica producida por vehículos 

automóbiles. 

Co obxecto de minimizar e regula-las emisións sonoras producidas 

durante tódalas fases do proxecto, deberase ter en consideración o 

disposto na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica de 

Galicia, así como no Decreto 105/1999 polo que se aproba o Regulamento 

desta Lei.  Así mesmo esta Lei será de aplicación, durante a posterior 

implantación de actividades sobre o Parque, realizándose unha avaliación 

pormenorizada de cada unha delas. 

19.2.2 RESTITUCIÓN XEOLÓXICA E XEOMORFOLÓXICA 

Aínda que non se prevén impactos importantes sobre o elemento 

xeolóxico do medio, non obstante, para logra-la integración ambiental e 

paisaxística das zonas de obra, efectuarase, se é o caso, a adecuación 

xeomorfolóxica dos terreos afectados por elas, en especial no entorno dos 

camiños de acceso e servizo (xa correspondan estes a viarios 

preexistentes mellorados ou a viarios de nova apertura), restituíndo na 

medida do posible as formas e topografías orixinais. 

Con este fin, procederase igualmente a efectuar labores superficiais 

para descompacta-los terreos afectados polo paso da maquinaria.  Desta 

maneira airearanse os solos e se disgregarán os bloques apisoados polo 

paso de maquinaria e homes, quedando o substrato preparado para a 

xerminación das sementes e o enraizamento de novas plantas. 

A conformación topográfica das superficies alteradas levarase a cabo 

buscando formas onduladas, evitando os perfís rectos, e deixando 

superficies rugosas.  Evitaranse as formas artificiais producidas pola 

maquinaria, a fin de obstaculiza-la aparición de cárcavas nas superficies 

aínda núas e de favorece-la revexetación, natural ou forzada, acelerando 
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así a integración no paisaxe das obras. 

Non se propón medidas para a fase de explotación do parque, dado 

que non se manifestarán posteriores incidencias sobre este factor. 

19.2.3 RESTITUCIÓN EDÁFICA 

A xestión da terra vexetal, contemplada entre as medidas 

preventivas, terá en conta o seu depósito en lugares distintos dos demais 

inertes.  Tal como se ha indicado previamente, os depósitos de terra 

vexetal realizaranse en caballóns de non máis de 150 centímetros de 

altura, situándose en lugares onde non interfiran o paso de maquinaria.  É 

necesario modelar estes caballóns co fin de evitar perdas por erosión 

hídrica. 

Tras executar a urbanización do parque, volverase a estender a 

terra vexetal amontoada durante as obras naquelas zonas onde se vaian a 

efectuar plantacións e sementeiras, a fin de devolver ó terreo parte da 

capacidade nutritiva perdida durante as mesmas e de favorece-la 

evolución edáfica a un verdadeiro solo novo.  O reestendido da terra 

vexetal pode completarse cun aboado, se a perda de nutrientes así o 

aconsella. 

Dado que non se manifesta unha incidencia posterior sobre o 

funcionamento do parque, tampouco se indican medidas a este respecto. 

19.2.4 HIDROLOXÍA 

Para evitar posibles contaminacións químicas do solo e da rede 

hídrica deste, as labores de mantemento da maquinaria utilizada, 

realizaranse en lugares onde non exista este risco, recollendo os aceites 

usados en envases adecuados e etiquetados axeitadamente. 

Estes envases serán almacenados e posteriormente trasladados a un 

centro autorizado para a súa xestión, de acordo co estipulado no Real 

Decreto 833/88 polo que se aproba o Regulamento relativo ós residuos 
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tóxicos e perigosos, na Orden de 28 de febreiro de 1989 pola que se 

regula a xestión dos aceites usados e na Lei 10/1998, de 21 de abril, de 

residuos, ademais do estipulado na lexislación galega (Decreto 174/2005, 

do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión 

de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de 

Galicia). 

Evidentemente, toda esta lexislación será de aplicación ás 

actividades que se implanten posteriormente na Cidade do Moble, 

quedando obrigadas á correcta xestión de tódolos residuos xerados, xa 

sexan sólidos, líquidos ou gasosos. 

Por outra parte, é necesario mencionar que as masas de auga, se 

verán resgardadas pola vexetación existente (ademais da que se 

implantará adicionalmente) e que as formas dos leitos non se verán 

modificadas agás en aqueles tramos nos que sexa estritamente necesario, 

o cal evitará o desenvolvemento de fenómenos coma a erosión pola 

desprotección das beiras, ademais de manter unha serie de refuxios para a 

fauna, que nun segundo plano tamén forma parte do recurso hídrico. 

19.2.5 XESTIÓN DA VEXETACIÓN 

Durante os movementos de terras separarase o solo vexetal do 

resto dos materiais inertes procedentes das escavacións.  Este solo vexetal 

utilizarase posteriormente na recuperación daquelas zonas que foron 

escavadas durante a execución da obra. 

Para favorece-lo asentamento da vexetación é preciso realizar 

labores de revexetación, utilizando para elo especies autóctonas adaptadas 

ás condicións edafolóxicas, de temperatura e de humidade existentes na 

zona. 

No transporte de materiais e maquinaria, utilizarase a rede de 

camiños existente e a proposta no proxecto da superficie do terreo a 

ocupar, con obxecto de reducir ó máximo a superficie de vexetación a 
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eliminar. 

Será recomendable o establecemento dun plan de medidas contra 

incendios, pois aínda que baixa, sempre existe a probabilidade de que se 

produzan incendios orixinados polo funcionamento da maquinaria da obra, 

sobre todo en lugares con risco alto como pode ser a comarca descrita. 

Procurarase respectar tódalas especies vexetais presentes que non 

afecten á execución das obras nin á posterior posta en marcha do parque 

empresarial. 

Por último trataranse de eliminar tódolos pes de especies alóctonas 

presentes na zona, de xeito que se revaloricen con esta actuación as 

especies autóctonas presentes, sobre todo no referente ó bosque de 

ribeira e á vexetación de carácter arbóreo. 

19.2.6 FAUNA 

Debido as características da obra a executar e do seu entorno, non 

parecen precisas medidas protectoras a aplicar sobre este elemento do 

medio. 

As medidas xerais a efectuar para a protección da fauna 

comprenden: 

 Limitación e control de actividades molestas para a fauna 

(movemento de maquinaria, rozas, movemento de terras) 

durante as épocas de reprodución e cría. 

 Eliminaranse ou reduciranse as emisións sonoras, para evitar 

molestias á fauna. 

19.2.7 PAISAXE 

Durante a fase de obra, nas zonas remodeladas resultantes da 

actuación evitaranse as formas angulosas ou as que sexan alleas ó 

entorno circundante.  Na restitución do terreo sempre se buscará no 



 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   CIDADE DO MOBLE DE A ESTRADA-  

 

 

 

 PÁGINA 135 

 

posible a cota orixinal do mesmo. 

Procurarase dispoñer de cortinas vexetais (zonas verdes con 

arboredo) en aquelas zonas nas que se manifeste maior impacto visual. 

Tódalas liñas eléctricas previstas no interior do parque, así como as 

telefónicas e restantes que sexan necesarias, deberán ir preferentemente 

soterradas. 

Durante a fase de explotación da Cidade do Moble, as edificacións 

respectarán tódalas indicacións vertidas ó respecto na Normativa 

Urbanística ou de Ordenación do Parque.  

En calquera caso, e sempre que non se contradiga co anterior, as 

edificacións se realizarán de acordo coa tipoloxía construtiva da zona, ó 

menos en fachada de máxima visibilidade.  No seu defecto, os colores a 

utilizar na terminación final das edificacións estarán acordes co entorno, 

utilizando preferentemente colores verdes en toda a súa gama. 

As zonas verdes habilitadas dentro do Parque deberán estar 

sometidas a un axeitado mantemento en beneficio do aspecto xeral do 

mesmo. 

A maiores de todas estas consideracións, teranse en conta todas 

aquelas derivadas do estudo paisaxístico do proxecto que se presentará 

como anexo dentro do Estudo de Impacto Ambiental. 

19.2.8 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 

Durante as fases de obra e explotación do parque manteranse as 

características ambientais da ponte existente sobre o río Liñares, Ponte 

Vella, e do seu entorno inmediato. 

Non se poderá modificar a estrutura actual da ponte, permitíndose 

unicamente actuacións de conservación.  Así mesmo, os traballos que se 

realicen no parque industrial deberán conserva-lo seu entorno, manténdoo 
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cunhas características acordes ó elemento que se quere protexer.  

Calquera outro tipo de traballo deberá contar con autorización previa por 

parte da administración competente en materia de patrimonio. 

Ademais, deberanse facilita-los accesos ó mesmo, mantendo na 

medida do posible o camiño actual. 
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H) RESUMO DAS RAZÓNS DA SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS E DESCRICIÓN DO XEITO NO QUE 

SE REALIZOU O MESMO 
 

Dentro da análise de selección de alternativas, é mester falar nun 

primeiro termo do lugar elixido para empraza-la Cidade do Moble da 

Estrada; escolleuse esta localización tras avaliar con diferentes axentes 

(públicos e privados, especialmente todos aqueles relacionados co sector 

do moble) unha primeira idea dos obxectivos que se pretendían acadar coa 

implantación da Cidade do Moble e como tería que ser a súa configuración 

no espazo, sempre tendo en conta outras experiencias similares xa 

desenvolvidas noutras partes de España cunha finalidade similar. 

Outro dos motivos de selección deste emprazamento é que se trata 

dunha superficie moi alterada, na que tal e como se pode apreciar no 

plano S.3. Fotografía aérea, existen xa unha serie de industrias 

implantadas, sobre todo ó longo da Estrada N-640, ademais de zonas 

desprovistas de vexetación e de masas forestais procedentes de 

plantacións. 

Tamén se optou por este lugar polo seu emprazamento en relación 

co núcleo poboacional de A Estrada, ademais de polas boas comunicacións 

rodadas que permitirán unha sinxela distribución do produto.  Comentar 

tamén que tal e como se configura finalmente o polígono a propia estrada 

N-640 sirve como eixo lineal do mesmo en dirección suroeste - nordeste, 

aforrando así a construción dun vial principal. 

Xa centrándonos no método de selección de alternativas, comentar 

que a alternativa cero, é dicir, a non realización do proxecto desbótase en 

principio por que a construción desta infraestrutura atópase debidamente 

xustificada tal e como se sustenta nos primeiros apartados deste informe e 

nunha serie de estudos previos como pode se-la análise de sinerxias ou o 

estudo de viabilidade, dos que xa ten constancia a administración. 
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Dentro das outras dúas alternativas para decantarnos por unha ou 

outra temos en conta ademais dos indicadores de planeamento ou 

contexto reflectidos no Documento de referencia para a Avaliación 

Ambiental Estratéxica (AAE) da Modificación Puntual – Cidade do Moble de 

A Estrada – do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na 

Comunidade Autónoma de Galicia, redactado pola Dirección Xeral de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, outras variables que teñen en conta a menor 

incidencia ambiental sempre considerando os aspectos técnicos e 

económicos. 

En referencia ós ecosistemas e á biodiversidade a segunda 

alternativa parece máis axeitada porque altera unha menor superficie, xa 

que se respectan ademais das marxes do río Liñares, o regato 

Matamulleres e o humidal de Lagartóns. 

En referencia ó consumo de solo, a alternativa final respecta as 

zonas húmidas, que en teoría son aquelas que requiren unha maior 

protección, xa que un leito de auga ademais de verse afectado sobre a 

zona concreta, as alteracións realizadas reflectiranse na zona de augas 

abaixo. 

En referencia ó ciclo hídrico, evidentemente, se respectamos ás 

áreas nas que existe auga superficial os balances finais serán moito máis 

axeitados.  Por outra parte, se existe un número menor de parcelas 

industrias a demanda de auga será inferior no caso da segunda 

alternativa, do mesmo xeito que ocorrerá no caso do saneamento. 

En referencia ó aproveitamento enerxético e á xestión de residuos, 

comentar que foron dous parámetros que nas dúas alternativas se tiveron 

en conta dun xeito similar, polo tanto aquí non existirían diferenzas. 

En relación ós aspectos socioeconómicos, dicir que por un lado coa 

segunda alternativa se perden unha serie de parcelas industriais, mentres 

que ó respectar unha maior superficie verde conséguese un maior 
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beneplácito social. 

Realizando, por outra parte unha análise das consultas realizadas a 

diferentes organismos tanto de carácter público como privado, ademais 

das alegacións realizadas motu propio por diferentes colectivos sociais, a 

segunda alternativa sae moito máis favorecida xa que por diversos 

motivos ambientais é moito mellor realizar unha conservación 

practicamente íntegra das zonas asociadas ás masas de auga. 

Outros dos factores de análise á hora de decantarse por unha 

alternativa son os diferentes efectos ambientais (positivos e negativos) 

estudados no epígrafe 17 Avaliación de efectos do presente informe de 

sustentabilidade. 

Por último, comentar que tamén se realizou unha análise das 

zonificacións finais en comparativa cos usos actuais do solo (ver planos 

P.1. Usos actuais do solo e P.4. Planta de zonificación), observándose a 

simple vista na segunda opción unha maior preocupación polo 

mantemento daquelas zonas con maior interese biolóxico. 

Por todos os motivos descritos neste apartado, conclúese a elección 

da alternativa dous como a alternativa máis vantaxosa desde o punto de 

vista medioambiental, destacando que no que se refire a aspectos técnico 

– económicos a primeira alternativa atópase lixeiramente mellor situada. 
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I) DESCRICIÓN DAS MEDIDAS PREVISTAS PARA O 
SEU SEGUIMENTO 

 

Para o desenvolvemento do seguimento ambiental realizarase un 

programa de vixilancia, que ten como obxecto comproba-la magnitude e 

localización de efectos negativos previstos, así como aqueles de nova 

aparición que non foron previstos con anterioridade, para comprobar "in 

situ" a efectividade das medidas correctoras e protectoras propostas e 

aplicadas, tanto na fase de construción, como na de posta en marcha. 

Para a realización deste seguimento, empregaranse, entre outros, 

os indicadores de seguimento e control, do Documento de Referencia para 

a Avaliación Ambiental Estratéxica mencionado no epígrafe de selección de 

alternativas. 

A detección mediante os controis oportunos das posibles desviacións 

dos impactos previstos coa suficiente antelación, permitirán adopta-las 

medidas correctoras necesarias que eviten danos graves ou irreparables 

no medio. 

20 SEGUEMENTO DURANTE A FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante as obras efectuarase un control continuo da evolución dos 

traballos, a fin de evitar que coa súa execución se ocasionen alteracións de 

magnitude superior á estritamente necesaria.  Este control exercerase a 

través da aplicación de, a lo menos, as actividades recollidas a 

continuación, sen detrimento da vixilancia das demais actividades de obra 

nin da adopción de medidas complementarias: 

 Previamente ó inicio dos traballos de execución da obra, 

incorporarase ó Prego de Prescricións Técnicas Particulares das 

Obras as medidas correctoras propostas e as do Plan de 

Vixilancia, de xeito que a empresa licitante teña coñecemento 

de todas elas e quede obrigada contractualmente á súa 
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aplicación. 

 Estarase en posesión de tódolos permisos e autorizacións 

necesarias para o inicio das obras, outorgados polas 

Autoridades e Administracións competentes (incluídas as 

relativas A Ponte Nova sobre o río Liñares). 

 Asegurarase mante-las necesarias relacións coas 

Administracións Ambientais competentes, co fin de lograr unha 

boa coordinación que redunde no beneficio, tanto da marcha 

das obras como do debido respecto ó Medio Ambiente. 

 Controlarase que o terreo utilizado nas obras sexa o mínimo 

imprescindible.  Controlarase tamén o respecto ás balizas 

establecidas, alí onde se opte pola súa instalación. 

 Comprobarase que as provisións de material se sitúen en zonas 

adecuadas para que non se orixinen alteracións na cuberta 

vexetal ou nos cultivos e que non produzan ocupacións en vías 

pecuarias ou camiños. 

 Controlarase, ó comezo dos traballos, que a elección da 

maquinaria a utilizar nas obras cumpra as limitacións vixentes 

sobre emisión de contaminantes, ruídos e vibracións, e en caso 

contrario procederase á instalación de dispositivos de control 

ou á adopción de medidas atenuantes. 

 Coidarase que as operacións de mantemento, repostaxe e 

reparación da maquinaria a empregar nos traballos se efectúan 

no lugar especificamente destinado a elo. Antes do inicio dos 

traballos se procederá á regraxe e posta a punto da mesma; e 

se efectuarán ademais revisións periódicas de control. 

 Controlarase que a elección da situación das instalacións 

auxiliares de obra foron ambientalmente compatibles (que non 

producen alteracións complementarias sobre solos, augas, 

poboación, vexetación, fauna, vías pecuarias…).  Observarase 

que se sitúen fora dos lugares de maior visibilidade; e tamén 

se vixiará a visibilidade das zonas de obra, a fin de poder 
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formular correccións puntuais adicionais, se foran necesarias. 

 Observaranse as precaucións finalmente ditadas respecto á 

aparición de nubes de po. 

 A medida que se efectúe o vertido dos sobrantes de terras, se 

vixiará, que o seu depósito se leva a cabo conforme ás 

precaucións recollidas no capítulo anterior. 

 Igualmente se controlará a xestión da terra vexetal retirada e 

amontoada para o seu posterior uso, especialmente a 

correspondente á gabia da condución subterránea, que deberá 

ser a axeitada, segundo o exposto no apartado de medidas 

correctoras. 

 Comprobarase que a repostaxe de combustible da maquinaria 

pesada de obra se realiza mediante un camión cisterna 

preparado para tal fin. 

 Sempre que sexa viable polo tamaño dos materiais 

manexados, observarase que na súa descarga non se efectúe 

directamente sobre o terreo, se non sobre plataformas 

lixeiramente elevadas ou “tacos” de madeira, pedra, etc., para 

previ-la compactación do substrato. 

 Vixiarase o cumprimento da prohibición de efectuar vertidos 

deliberados a leitos e solos, así como da de depositar terras, 

escombros, lixo..., fora dos lugares especificamente destinados 

para elo.  Controlarase o traslado periódico de residuos a 

xestor autorizado, solicitando os comprobantes de entrada nos 

mesmos, no caso de residuos como aceites o lubricantes. 

 Impartiranse normas ou recomendacións de manexo á persoa 

responsable de materiais e sustancias potencialmente 

contaminantes e ós traballadores que vaian a participar nos 

traballos, antes do inicio da súa manipulación, e se observará a 

súa aplicación.  Sería recomendable incluír entre as 

recomendacións ó respecto, outras para intentar concienciar ós 

traballadores da importancia de adoptar certos usos e "modos 
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de facer" ambientais nas distintas actividades de obra. 

 Coidarase a vixilancia das medidas de protección adoptadas 

habitualmente nas obras para previ-la aparición de incendios. 

 Vixiarase o estado das superficies que durante os traballos 

foron desprovistas de vexetación, ata a recuperación dunha 

cobertura vexetal propia (natural ou forzada), a fin de 

controla-la súa evolución e de previ-la aparición de procesos de 

erosión. 

 Aínda que esta incidencia é improbable, observarase que non 

se produzan interrupcións nin obstaculizacións nos servizos 

implantados e en funcionamento na zona durante os traballos. 

Controlarase igualmente a completa reposición daqueles que 

puideran verse afectados polas obras ó termo das mesmas. 

 Informarase periodicamente á Dirección de Obra do grado de 

cumprimento das medidas preventivas e correctoras propostas, 

co fin de corrixir con rapidez aqueles aspectos non 

satisfactorios. 

 Realizarase un control arqueolóxico daqueles elementos que 

puideran verse afectados mentres dure a execución das obras. 

 Propoñeranse novas medidas preventivas ou correctoras, se 

fose preciso, en función do observado na supervisión periódica 

dos traballos. 

 Observarase a correcta limpeza das zonas de obra ó termo dos 

traballos. 

 Antes da súa entrega definitiva, efectuarase unha revisión 

completa das obras, a fin de ter ocasión de levar a cabo as 

medidas axeitadas para a corrección dos impactos que non 

foran tratados durante os traballos, e de determina-lo estado 

no que quedan as superficies antes do inicio da fase de 

explotación. 

 Para o seguimento durante a fase de construción recomendase 
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a presenza dun especialista medioambiental encargado de 

asesorar á Dirección de Obra sobre a materia. 

21 SEGUEMENTO DURANTE A FASE DE EXPLOTACIÓN 

O presente plan ten dous obxectivos fundamentais: 

 Controla-la incidencia das actuacións de construción da Cidade 

do Moble sobre o medio.  Este levarase a cabo co remate das 

obras de urbanización. 

 Avalia-lo cumprimento das expectativas de necesidade de solo 

para a ocupación de empresas e creación de emprego que 

propiciaron a realización desta Modificación.  Así mesmo, 

tamén se busca testemuñar que a existencia do Parque non 

produce unha degradación do medio por unha explotación 

inaxeitada do mesmo, se non que esta se axusta a unha forma 

de actuar responsable e sostible, para o cal se utilizarán 

indicadores de control dos procesos de explotación e dos 

sistemas e mecanismos de protección ambiental que se 

proxectaron, comprobando que estes funcionan 

satisfactoriamente. 

A metodoloxía proposta para o seguimento destes indicadores é 

basicamente a mesma para todos eles, e consiste na recollida de 

información e recoñecemento sobre o terreo de distintos parámetros (que 

variarán co tipo de indicador controlado) a través de inspeccións. 

Respecto á periodicidade dos controis, resulta recomendable 

efectuar un mínimo de dous revisións ó ano, se ben este número variará 

en función do tipo de factor ou parámetro a controlar e das circunstancias 

particulares e imprevisibles que concorran ó largo do período establecido 

para a vixilancia. 

Os indicadores que se utilizarán neste seguimento son os seguintes: 
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21.1 ACCIÓNS Ó REMATA-LA FASE DE URBANIZACIÓN 

 Aspecto dos terreos ó finaliza-los traballos (xeomorfoloxía), e 

aparición de procesos erosivos e de inestabilidade de noiros 

nas zonas desprovistas de vexetación, especialmente nas 

zonas de pendente. 

 Estado das plantacións e sementeiras (aparición de zonas 

núas, estado fitosanitario, altura alcanzada polos 

exemplares...).  Supervisaranse os traballos de revexetación 

das zonas verdes do parque, en especial das máis próximas ó 

río, comprobando que se realizan segundo as cantidades, 

calidades e procedementos adoptados. 

 Evolución da vexetación das zonas limítrofes ó Parque 

Industrial. 

 Comportamento da fauna: incidencia de accidentes, 

aniñamentos nas instalacións auxiliares, aparición de novas 

especies, modificacións de comportamento, posible aparición 

de fenómenos de efecto barreira… 

21.2 ACCIÓNS Ó INICIO DA ACTIVIDADE DAS EMPRESAS: 

 Evolución do grado de ocupación industrial do ámbito da 

Modificación do Plan, tanto a nivel de solo urbanizado como de 

número de parcelas ocupadas respecto o valores fixados polo 

Parque. 

 Cantidade de residuos producidos por tipoloxía, realizando 

unha comparativa coas cantidades estimadas en función do 

grao de ocupación. 

 Porcentaxe e número de empresas con sistemas de 

reutilización de residuos ou outros sistemas de tratamento. 

 Consumo de auga e volume de augas residuais. 

 Porcentaxe e número de empresas con sistemas de tratamento 

de efluentes ou con sistemas de reutilización da auga. 
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 Calidade da auga das masas de auga afectadas, así coma 

análises da riqueza biolóxica de cada unha delas. 

 Consumo de electricidade, gas ou calquera outro tipo de 

enerxía dentro do parque. 

 Número e porcentaxe de empresas con instalacións de enerxías 

renovables (solares principalmente). 

 Calidade do ar e emisión de gases de efecto invernadoiro. 

 Análise da emisión de ruído e poboación exposta a niveis 

elevados. 

 Valoración das empresas que teñan establecido algún método 

de xestión ambiental certificado e dos resultados das auditorías 

realizadas para tal efecto. 

 Valoración da incidencia que sobre o emprego teña en cada 

momento o Parque, analizando a porcentaxe de mulleres con 

respecto ó total dos empregados, tanto no ámbito do concello 

de A Estrada, na comarca e noutros concellos limítrofes.  

Farase incidencia en aqueles grupos de poboación con 

problemas de integración laboral. 

Remitiranse informes sobre os resultados do seguimento enviaranse 

á Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible. 
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J) RESUMO NON TÉCNICO DO INFORME DE 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Defínese o informe de sustentabilidade ambiental como un 

instrumento a través do cal se identificarán, describirán e avaliarán os 

probables efectos significativos sobre o medio ambiente que poidan 

derivarse da aplicación do plan ou programa, así como as alternativas 

razoables, incluída entre outras a alternativa cero. 

A Cidade do Moble constituirá un parque empresarial disposto sobre 

un ámbito territorial de 37 Has, situado estratexicamente no municipio de 

A Estrada. 

Parte da necesidade de ter que configurar un área especializada, de 

concentración de empresas e servizos do sector do moble, de tal xeito que 

se favoreza o crecemento do sector. 

Estará especialmente deseñada e concibida para un 

desenvolvemento óptimo das súas funcións, de forma integrada e 

sinérxica, con potencialidades de desenvolvemento a curto, medio e longo 

prazo, tanto para a prestación conxunta de servizos á totalidade de 

empresas do sector da comarca, como para potencia-lo seu 

desenvolvemento a escala rexional e nacional. 

Antes do presente traballo realizáronse unha serie de estudos 

previos que avalan tanto técnica como economicamente a instalación 

deste parque. 

Os criterios e obxectivos do Proxecto Sectorial da Cidade do Moble 

definidos dun modo somero serán os seguintes: 

 Creación dunha nova área industrial, onde desenvolver as 

actividades necesarias que require o sector do moble. 

 Especialización do polígono adaptada ó tipo de sector que se vai 
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implantar, en referencia a localización, xeometría, dimensións e 

usos especializados. 

 Integración das industrias xa existentes dentro do polígono. 

 Integración ambiental e paisaxística da solución proposta. 

 Dotación ó polígono industrial dun acceso rodado axeitado. 

Á hora da realización das diversas propostas tivéronse en conta 

estudos, opinións, obxectivos… doutros colectivos, algúns deles moi 

relacionados co sector do moble: Clúster da Madeira de Galicia, CIS 

Madeira, Universidade de Vigo, Institutos de Estatística…  Tamén se tivo 

en conta que a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada promove 

o sector do moble de A Estrada, entre outros coa organización da Feira do 

Moble de Galicia. 

Realizouse tamén unha análise de compatibilidades co Planeamento 

Urbanístico e con Plans de Ordenación dos Recursos Naturais e Plans 

Reitores de Uso e de Xestión dos Espazos Naturais Protexidos, obtendo 

resultados compatibles coa idea proposta. 

O entorno no que se pretende construí-lo parque, trátase dunha 

superficie de 37 Ha, atravesada pola N-640 en dirección suroeste – 

nordeste.  Os usos actuais serían os seguintes: repoboacións de carácter 

produtor, pastizais, vexetación de ribeira, masas arbóreas de carácter 

autóctono, zonas de matogueira e claros, parcelas ocupadas por 

actividades industriais e zonas de infraestruturas.  Hai que destacar dentro 

da zona de estudo a presenza do río Liñares, o regato Matamulleres e o 

humidal de Lagartóns.  Dentro das especies que se atopan dentro da zona 

de estudo, non existe ningunha de interese tal que desaconselle a 

execución da o polígono. 

Realizouse un estudo previo do estado das masas de auga (incluíndo 

unha análise), para coñece-la dispoñibilidade e as posibilidades de 
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abastecemento, saneamento e reutilización; do mesmo xeito tamén se fixo 

un estudo da calidade do aire e das fontes de emisións actuais. 

Do estudo de diferentes parámetros socioeconómicos, pódese 

concluír a viabilidade de realización desta actuación. 

As zonas que se verían sometidas a unha maior afección serían 

aquelas ligadas ás masas de auga, Liñares, Matamulleres e Lagartóns, que 

tendo en conta a alternativa final escollida gozarán dun alto grao de 

protección; do mesmo xeito, pódese dicir que os ecosistemas máis 

sensibles, os mesmos, non serán alterados substancialmente. 

Á hora de plantexar solucións para o problema descrito tivéronse en 

conta principalmente dous aspectos, o emprazamento e a distribución e 

execución das obras, barallando deste xeito un abano composto por tres 

alternativas diferentes: 

 ALTERNATIVA CERO: baseada en non realizar ningún tipo de 

actuación sobre a zona de estudo, non sendo polo tanto necesaria 

a modificación do plan. 

 ALTERNATIVA UN:configuración do polígono tal e como aparece 

definida no proxecto sectorial redactado por LKS Ingeniería S. 

Coop. con data de xuño do 2006. 

 ALTERNATIVA DOUS: tras realizar unha serie de consultas con 

diferentes departamentos da Xunta de Galicia, e en base ás 

alegacións recibidas por particulares, asociacións e outros entes, 

decídese atender ás súas consideracións e búscase unha 

alternativa máis que variará a ordenación do parque, plantexando 

una configuración do polígono que respecte o regato 

Matamulleres e o humidal de Lagartóns, incorporando estes o 

sistema de espazos libres, de xeito, que tódalas zonas con maior 

interese medioambiental queden dentro das zonas a protexer. 
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As tres alternativas propostas son avaliadas ambientalmente citando 

para cada unha delas os efectos sobre a biodiversidade, poboación, saúde 

humana, fauna, flora, terra, auga, aire, factores climáticos, ben materiais, 

patrimonio cultural e paisaxe.  Cada unha delas afecta en maior ou menor 

medida a cada un destes elementos do medio, non destacando efectos 

negativos significativos fóra dos ligados a calquera área industrial, agás os 

engadidos a maiores para a alternativa un, todos ligados ás afeccións 

sobre o regato Matamulleres e o humidal de Lagartóns. 

Propóñense tamén dentro deste estudo unha serie de propostas 

para paliar estas afeccións, xa que moitos dos posibles impactos 

identificados, poden ser minimizados mediante a adopción de diversas 

medidas, que segundo o momento da súa aplicación serán preventivas (se 

posúen carácter preventivo sobre a execución dunha determinada 

actuación) ou correctoras (se pretenden elimina-las consecuencias dunha 

acción que inevitablemente se ten que levar a cabo).  Dos dous tipos de 

medidas propostas preferiranse as primeiras, xa que desde calquera punto 

de vista (ambiental, técnico, económico, social...), é preferible evitar un 

dano antes que corrixilo. 

Tamén dentro deste estudo de sustentabilidade ambiental se fai 

unha comparativa de cada unha das alternativas, centrándose nunha 

primeira parte na elección do emprazamento e nunha segunda parte 

naqueles aspectos, principalmente de carácter ambiental, que inclinan a 

balanza cara unha determinada solución. 

Desta análise, e principalmente pola realización dunha conservación 

practicamente integral, do río Liñares, do regato Matamulleres e do 

humidal de Lagartóns, coas vantaxes ambientais e sociais que isto supón, 

seleccionase a alternativa dous para a configuración da Cidade do Moble. 

Por último, deséñase un programa de vixilancia ambiental, que ten 

como obxecto comproba-la magnitude e localización de efectos negativos 

previstos, así como aqueles de nova aparición que non foron previstos con 
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anterioridade e para comprobar "in situ" a efectividade das medidas 

correctoras e protectoras propostas e aplicadas, tanto na fase de 

construción, como na de posta en marcha, baseado na análise dunha serie 

de indicadores ambientais. 

Cunha detección a tempo, grazas á adopción do programa de 

vixilancia ambiental, as posibles desviacións dos impactos previstos coa 

suficiente antelación, permitirán adopta-las medidas correctoras 

necesarias que eviten danos graves ou irreparables no medio. 

A modo de conclusión final poderíase dicir que a alternativa escollida 

se considera ambientalmente sustentable. 
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K) INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA DA 
ALTERNATIVA ELEXIDA 

 

Dentro deste epígrafe analizarase nun primeiro termo un cadro dos 

custos estimados para a realización do proxecto que se está describindo, 

sendo estes os seguintes: 

Movemento de terras e demolicións. 4.000.000 30,6% 

Estruturas e obras de fábrica. 720.000 5,5% 

Firmes e pavimentos. 1.600.000 12,2% 

Rede de abastecemento de auga potable e rego. 1.840.000 14,1% 

Rede de saneamento de augas residuais. 264.000 2,0% 

Rede de saneamento de augas pluviais. 560.000 4,3% 

Rede de distribución de enerxía eléctrica. 1.360.000 10,4% 

Rede de alumeado público. 800.000 6,1% 

Rede de telecomunicacións. 200.000 1,5% 

Rede de gas. 240.000 1,8% 

Sinalización. 56.000 0,4% 

EDAR 600.000 4,6% 

Xardinería e mobiliario urbano. 120.000 0,9% 

Control de calidade. 320.000 2,4% 

Seguridade e saúde. 160.000 1,2% 

Actuacións Medioambientais 240.000 1,8% 

Orzamento de execución material 13.080.000  

13% de gastos xerais 1.700.400  

6% de beneficio industrial 784.800  

Total orzamentos inversión 15.565.200  

16% de IVE 2.490.432  

Orzamento de execución por contrata 18.055.632  
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Por outra parte temos os custos de adquisición dos terreos que 

ascenden á cantidade de 3.678.526,70 € de tal xeito que se os sumamos 

cos de urbanización (18.055.632,00 €) obtemos os custos totais para o 

desenvolvemento da Cidade do Moble, ascendendo estes a 

21.734.158,70 € o que supón un custe por metro cadrado de 59,08 €. 

As actuacións de urbanización serán financiadas polo Instituto 

Galego de Vivenda e Solo (IGVS), organismo dependente da Consellería de 

Vivenda e Solo, que se encarga fundamentalmente dos servizos de xestión 

do solo. 

Por outra parte, as parcelas venderanse a un prezo tal que se 

compensarían os custos procedentes de dividi-lo custo total entre a 

superficie vendible. 

En referencia á viabilidade da actuación, tal e como se comentou en 

apartados anteriores, existen unha serie de estudos previos ós que se fan 

referencia neste informe que avalan a construción da Cidade do Moble de 

A Estrada. 

Resaltar tamén que se estima unha porcentaxe do 1,8% do 

presuposto para a realización das actuacións ambientais formuladas dentro 

deste informe (sen ter en conta a partida destinada á conservación e 

mellora da vexetación das zonas verdes). 

Burlada, a 20 de abril de 2010 

  
 Fdo. Patricia Teruel Alvarez Fdo. Santiago Sánchez Marquijano 
 Ingeniera Agrónoma Ingeniero Técnico Agrícola 
 Col. 1480 Col. 820 

 



ANEXOS



 



Anexo I: Estudo acústico
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1 INTRODUCCIÓN 

No presente estudo preténdese determina-las posibles incidencias 

sobre o nivel de ruído causado pola posta en funcionamento do polígono 

industrial "Cidade do Moble" de A Estrada (Pontevedra), de tal xeito que 

sexa posible a estimación do nivel de afección ós núcleos de poboación máis 

próximos. 

Para a realización deste estudio tivéronse en conta as indicacións 

recollidas na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica de 

Galicia, así como no Decreto 105/1999 polo que se aproba o Regulamento 

desta Lei. 

O Decreto 150/1999 determina os distintos métodos de medición da 

contaminación ambiental nas diferentes categorías de fontes e ruídos, 

establece o contido dos estudios acústicos e sinala as condicións que deben 

cumpri-las empresas ou entidades homologadas para realizar actos de 

medición e ensaios relativos a contaminación acústica e vibracións. 

Seguindo o disposto no capitulo III deste decreto, recóllese nos 

seguintes apartados o contido esixido ó estudio acústico, tendo en conta 

que se xera ruído aéreo. 

Este estudio baséase, en canto a ruídos por maquinaria e equipos, en 

datos de emisión proporcionados polos fabricantes ou ben en bibliografía 

especializada, aplicando as fórmulas correspondentes. 
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2 DEFINICIÓN DO TIPO DE ACTIVIDADE 

A Cidade do Moble constituirá un parque empresarial disposto sobre 

un ámbito territorial de 53 Has, situado estratexicamente no municipio de A 

Estrada. 

Parte da necesidade de ter que configurar un área especializada, de 

concentración de empresas e servizos do sector do moble, de tal xeito que 

se favoreza o crecemento do sector. 

Estará especialmente deseñada e concibida para un desenvolvemento 

óptimo das súas funcións, de forma integrada e sinérxica, con 

potencialidades de desenvolvemento a curto, medio e longo prazo, tanto 

para a prestación conxunta de servizos á totalidade de empresas do sector 

da comarca, como para potencia-lo seu desenvolvemento a escala rexional 

e nacional. 

As labores que se levarán a cabo irán dende o deseño, pasando pola 

elaboración e, chegando ata a venta directa; ven ó diferentes distribuidores 

ou ó cliente final.  

2.1 HORARIO PREVISTO DE TRABAJO DA ACTIVIDADE 

A xornada laboral, para a realización dos cálculos deste anexo, 

estímase que será en dous turnos de 7 horas ó longo da semana laboral, 

que se distribúen do seguinte modo: 

De luns a venres: de 8:00 a 15:00 e de 15:00 a 22:00. 

Os sábados, os establecementos terán as súas portas abertas de 

10:00 a 15:00 horas.  Neste período só estarán abertos, os 

establecementos dedicados a venta directa do produto.  En principio, non se 

levará a cabo ningún proceso produtivo. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DAS FONTES SONORAS 

Detállanse certas actividades e focos de ruído industrias propios dos 

Polígonos. 

Talleres de madeira, naves de almacéns de materiais, locais 

destinados a compra venta, etc., todos eles disporán de extractores de 

gases, ventiladores, compresores, aspiradores, transformadores, e todo tipo 

de maquinaria fixa e móbil. 

Son tres categorías principais de fontes de ruído as que prevalecen 

nos polígonos industriais: 

 Equipos móbiles, como fontes móbiles e intermitentes. 

 Equipos fixos, como fontes fixas e continuas. 

 Fontes puntuais e intermitentes. 

 Fontes móbiles e intermitentes: movemento de maquinaria. 

A fonte mais importante de contaminación acústica é o ruído polo 

tráfico de vehículos rodados.  Isto non implica que non existan outras fontes 

de ruído móbiles molestas, como pode ser o propios transporte interno, 

pertencente as diversas fábricas asentadas no Polígono Industrial. 

A maquinaria básica móbil que se atopa no Polígono Industrial 

corresponderá principalmente a coches, furgonetas, camións, carretillas 

elevadoras, etc.  O correspondente nivel de emisión acústica será o 

seguinte: 
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TIPO DE MAQUINARIA NIVEL DE EMISIÓN ACÚSTICA

Conxunto de Coches 78 dB (A) 

Conxunto de Furgonetas 75 dB (A) 

Conxunto de Camións (Vehículos Pesados) 87 dB (A 

Carretillas Elevadoras 65 dB (A) 

Pequena maquinaria móbil na Industria 60 dB (A) 

Debido a elevada variedade de vehículos rodados que se poden 

atopar nun Polígono Industrial, o modo de poder estimar a súa emisión 

acústica e, mediante a agrupación dos mesmos. 

Os datos refrexados no cadro anterior son promedio do nivel sonoro a 

plena carga do conxunto de cada agrupación. 

 Fontes fixas e continuas: Polígono Industrial “Cidade do Moble”. 

A maquinaria empregada e o seu correspondente nivel de emisión 

acústica, repartirase en dous sectores: 

 Secundario: maquinaria pertencente o sector da 

transformación e elaboración da madeira. 

 Terciario: maquinaria pertencente a naves destinadas ao 

almacén e venta de mobles. 

Dito o anterior, o Nivel de Emisión Acústica estimado para a 

maquinaria fixa nun Polígono Industrial destinado ó moble, é o seguinte. 
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TIPO DE MAQUINARIA NIVEL DE EMISIÓN ACÚSTICA

Sector Secundario 95 dB (A) 

Sector Terciario 75 dB (A 

O sector secundario debido o número elevado de maquinaria 

estímaselle un nivel de emisión acústica de 95 dB (A), mentres que o sector 

terciario o número de maquinaria será moito menor, sendo polo tanto o 

nivel de emisión acústica é inferior 75 dB (A). 

Fontes puntuais e intermitentes: Obras varias no Polígono. 

Os traballos ocasionais que se poden dar no polígono, como poden 

ser apertura de beirarrúas, reparación de estradas, etc., poden alcanzar un 

valor pico estimado de 100 dB (A), valor este que será tomado a efectos de 

cálculo. 

2.3 ADICIÓN DE NIVEIS SONOROS 

Hai que ter en conta que algunha destas fontes traballan 

conxuntamente, polo que resulta necesario valorar o efecto combinado das 

mesmas. 

Cando existen fontes de son que actúan al mesmo tempo, o nivel de 

presión, potencia e intensidade acústica resultante non pode calcularse pola 

suma aritmética.  Planéase a expresión para calcular o ruído global 

equivalente. 

 

Sendo LPi los niveles de emisión acústica de cada fonte sonora. 

Tendo en conta o anterior, para cada unha das fontes estimadas 

teremos os seguintes valores de ruído total equivalente: 



 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   CIDADE DO MOBLE DE A ESTRADA-  

 

 

 
 7 

 

FONTE SONORA Ruído total equivalente (Lp) 

Equipos móbiles como fontes móbiles e intermitentes 87,78 dB (A) 

Maquinaria estática como fontes fixas e continuas 95,04 dB (A) 

Mantemento por obras menores en Polígono 100 dB (A) 

A estimación media para o nivel de presión normal é a adicción das 

instalacións fixas e móbiles, ascendendo o seu valor a 95,79 dB(A). 

2.4 ATENUACIÓN DO SON COA DISTANCIA 

Os valores anteriormente obtidos necesitan dunha lóxica corrección ó 

non atoparse as zonas de recepción a avaliar próximos ó polígono.  A 

distancia de separación entre a fonte sonora e o punto de recepción ten 

moita influencia. 

A expresión empregada para calcular a presión sonora atenuada coa 

distancia é a seguinte: 

 

Sendo “Lp” o nivel sonoro da fonte e “r” a distancia a fonte de 

recepción. 

 



 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   CIDADE DO MOBLE DE A ESTRADA-  

 

 

 
 8 

3 LOCALIZACIÓN E DESCRIPCIÓN DAS ZONAS DE 

RECEPCIÓN DE RUÍDOS 

As zonas avaliadas para valora-la recepción dos ruídos orixinados 

pola actividade serán os núcleos de poboación habitados máis pretos o 

Polígono Industrial “Cidade do Moble”, son os seguintes: 

Núcleos de poboación 
Distancia á fonte sonora 

Nº Denominación 

1 Lagartóns 180 m 

2 A Cruxa 200 m 

3 Os Bolos 295 m 

4 A Devesa 460 m 

5 Os Chaporros 575 m 

6 Fondo do Viso 670 m 

7 Aguións 900 m 

8 A Estrada 1230 m 

O mapa de ruídos foise tomando superficies concéntricas de radio 

100 metros para determinar a localización dos núcleos habitados máis 

próximos, sendo o punto tomado como referencia o centro da zona de 

emisión sonora. 

Aplicando a expresión do cálculo sonora atenuada coa distancia, ás 

fontes anteriormente citadas, os niveis de presión sonora puntuais, dado 

que a maquinaria non funcionará de forma continua, resultarían os 

seguintes (sen ter en conta o efecto de atenuación provocado pola 

vexetación): 
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Puntos de recepción Distancia ó 

foco (m) 
Nivel de presión sonora dB(A) 

Nº Denominación Normal Puntual 

1 Lagartóns 180 m 42,70 46,91 

2 A Cruxa 200 m 41,79 46,00 

3 Os Bolos 295 m 38,41 42,62 

4 A Devesa 460 m 34,55 38,76 

5 Os Chaporros 575 m 32,62 36,82 

6 Fondo do Viso 670 m 31,29 35,50 

7 Aguións 900 m 28,72 32,93 

8 A Estrada 1230 m 26,01 30,22 

Atendendo a lei 7/1997 de protección contra a contaminación 

acústica, os valores de recepción máximos recomendados no ambiente 

exterior, no horario de traballo son: 

Zona de sensibilidade acústica Valor de recepción del ruído 

A: Zona de alta sensibilidade acústica 60 dB (A) 

B: Zona de moderada sensibilidade acústica 65 dB (A) 

C: Zona de baixa sensibilidade acústica 70 dB (A) 

D: Zona de servidume 75 dB (A) 
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4 VALORACIÓN E NECESIDADE DO ILLAMENTO 

ACÚSTICO 

Como pode verse nas táboas do anterior apartado, durante a 

actividade do Polígono Industrial non se sufrirán niveis de presión sonora 

normal que superen o máximo recomendado para zonas de alta 

sensibilidade acústica (áreas sanitarias, docentes, culturais ou protexidos ) 

en ningún dos puntos estudados. 

Nas poboacións próximas dentro da área de estudio, os niveis de 

ruídos sitúanse por debaixo dos límites estipulados para zonas de alta 

sensibilidade acústica, polo que non se consideran necesarias medidas 

correctoras especiais. 

A pesar de non ser preciso medidas preventivas, sería aconsellable o 

seguinte: illar a maquinaria que se atopa dentro da fábrica do exterior, 

mantendo portas e ventás cerradas; facer a carga e descarga dos camións, 

sempre que sexa posíbel co motor parado; distribuí-lo tráfico por diferentes 

vías dentro do propio polígono; reduci-la emisión de ruído de certas 

actividades mediante silenciadores, etc. 

 



Anexo II: Áreas forestais
e de protección 

hidrolóxica propostas
pola Consellería do 

Medio Rural
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