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0.1. ANTECEDENTES E OBXECTO 

 

O Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) foi aprobado 

definitivamente por acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 30 de decembro de 

2008. 

 

O citado Documento incorporou as correccións derivadas da Declaración de Impacto 

Ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en data 2 

de outubro de 2008 ao Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Leixa; sometido a 

información pública por resolución da Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda e 

Solo do 15 de decembro de 2006 (DOG 9 de xaneiro de 2007) que desenvolvía o Plan 

Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no Ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia modificado pola Modificación Puntual do Plan Sectorial de 

Ordenación de Áreas Empresariais no  Ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para 

o Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) acordada polo Consello da Xunta de Galicia do 26 

de maio de 2006, que modifica o punto segundo o seu acordo do 22 de xaneiro de 2004 

relativo á declaración do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na 

Comunidade Autónoma de Galicia como de incidencia supramunicipal e na súa virtude 

sometida a información pública por resolución de 13 de setembro de 2006 (DOG 25 

setembro de 2006). 

 

De conformidade co previsto na Resolución do 1 de agosto de 2008 (DOG 7 de agosto 

2008) pola que se fai pública a declaración de inicio dos trámites para deixar sen efecto o 

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de 

Galicia, aprobado por acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de maio de 2004, os 

proxectos sectoriais que se atopen na actualidade en tramitación e que obedecen ao 

desenvolvemento do devandito plan sectorial continuarán tramitándose de acordo coa 

normativa de aplicación. 

 

O obxecto da presente modificación é a adaptación d o sistema de actuación para o 

desenvolvemento do parque empresarial ás novas circ unstancias 

socioeconómicas.  

 

Ó mesmo tempo recolle a corrección dun erro detecta do en canto á superficie 

edificable máxima do ámbito J3. 
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0.2. ELECCIÓN E MODIFICACIÓN DO SISTEMA DE ACTUACIÓ N 

Os artigos 22.3 da Lei 10/1995, de Ordenación do territorio de Galicia e  12 do Decreto 

80/2000 permiten o desenvolvemento dos proxectos sectoriais tanto por iniciativa pública 

como por iniciativa privada. O artigo 14 do citado Decreto 80/2000, polo que se regulan 

os planes e proxectos de incidencia supramunicipal, dispón que a modificación destes 

pódese realizar en calquer momento seguindo o procedimento previsto no artigo 13 

(salvo a declaración do plan ou proxecto como de incidencia supramunicipal).  

Por outra parte, o artigo 127 da LOUG e, en termos similares, o artigo 153 do 

Regulamento de Xestión Urbanística, permite ao instrumento que conteña a ordenación 

detallada determinar o sistema de actuación, elixindo a Administración o sistema de 

actuación aplicable tendo en conta as características e complexidades da iniciativa a 

desenvolver, os medios con que conte, a colaboración da iniciativa privada, e as demais 

circunstancias que concorran.  

No caso concreto do parque empresarial de San Pedro de Leixa, Ferrol concorren novas 

circunstancias que determinan que as causas que motivaron o inicio do expediente 

expropiatorio decaesen, debendo prevalecer o interese xeral que esixe, por aplicación 

dos principios de eficacia e eficiencia, non continuar un procedemento que non supón 

beneficio ningún para o interese público, xa que este e a utilidade social estaban 

representados nos instrumentos de ordenación do territorio por aspectos 

socioeconómicos e territoriais, ao contribuír á ordenación do territorio e ao reforzo do 

proceso de equilibrio da estrutura territorial, incidindo sobre un número importante de 

poboación coa intención de fomentar a creación da infraestrutura necesaria para 

favorecer a reactivación do emprego, e facilitar a traxectoria de implantación e 

crecemento empresarial no territorio.  

Na actualidade desapareceron as razóns de urxencia ou necesidade que xustificaron a 

elección da expropiación como sistema de actuación no seu momento, xa que a 

implantación e o crecemento empresarial contidos nos instrumentos de ordenación do 

territorio son inexistentes a día de hoxe na bisbarra, por unha parte, ao non existir 

practicamente demanda de chan na zona e, por outra, pola existencia dunha importante 

bolsa de chan público lindante co parque empresarial de San Pedro de Leixa cos 

mesmos usos que este, a un prezo altamente competitivo e disposto para a súa venda a 

aquelas empresas que se queiran implantar, o que implica un novo panorama socio-

económico e territorial na zona. 
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En consecuencia, establécese como sistema de actuac ión o sistema de 

compensación, como sistema indirecto ou de iniciati va privada que permite, en 

calquera caso, a execución do parque empresarial, e  a través do cal, os 

propietarios do solo participan na execución e dese nvolvemento do parque 

empresarial de San Pedro de Leixa. 
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0.3. CORRECCIÓN DA SUPERFICIE EDIFICABLE DO ÁMBITO J3 

O Proxecto Sectorial, no punto 7.4. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA 

ORDENACIÓN, recolle os seguintes datos para o ámbito de superficie lucrativa J3:  

ÁMBITO J3
Ordenanza
Superficie 28.204 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 4.762 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 24 y 24

3B. Edificación illada

 

No cadro pódese apreciar o erro existente no dato referente á superficie máxima 

construida (4.762m2), xa que do resultado de aplicar o coeficiente de edificabilidade 

(1,00m2/m2) sobre a superficie total do ámbito (28.204m2) resulta unha superficie 

edificable de 28.204m2.  

ÁMBITO J3
Ordenanza
Superficie 28.204 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 28.204 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 141 y 141

3B. Edificación illada

 

O valor real deste dato trasládase ás cifras globais da ordenación do parque, introducindo 

as seguintes correccións na MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ORDENACIÓN e o CADRO 

DE CARACTERÍSTICAS: 

PARÁMETRO PROXECTO SECTORIAL 
(30/12/2008) CORRECIÓN DE ERROS 

Edificabilidade  0,518 m2/m2 0,544 m2/m2 

Superficie construida máxima total  466.427 m2 490.369 m2  

Superficie construida uso industrial 127.994 m2 151.436 m2 

Superficie construida de uso industrial ou terciario 262.825 m2 262.825 m2 

Superficie construida de uso terciario 76.109 m2  76.109 m2 

Prazas de aparcamento en dominio público  2.049  2.097 

Prazas de aparc amento en solo privado  Entre 4.427 e 6.240  Entre 4.544 e 6.358  
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As modificacións descritas nos puntos anteriores introducíronse no Instrumento de 

Ordenación Urbanística do Proxecto Sectorial, xerando o presente documento. 
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1. MEMORIA XUSTIFICATIVA 

 

1.1. XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO SECTORIAL 

 

1.1.1. Xustificación do interese público e utilidade social do Proxecto Sectorial 

 

O Parque Empresarial de Ferrol, forma parte das propostas incluídas no Plan Sectorial de 

Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no ámbito da Comunidade Autónoma de 

Galicia, declarado de incidencia supramunicipal o 22 de xaneiro de 2004 para os efectos 

previstos na Lei 10/1995 e no Decreto 80/2000 e aprobado definitivamente con fecha 27 

de maio de 2004 polo Consello da Xunta de Galicia. Posteriormente promóvese a 

Modificación Puntual do Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais 

no Ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para o Parque Empresarial de Ferrol. 

 

Segundo establece o Plan Sectorial e a súa Modificación Puntual na súa Normativa 

(Apartado 6.2), a execución de cada unha das instalacións obxecto do Plan Sectorial, 

requirirá a previa aprobación dos correspondentes Proxectos Sectoriais. 

 

Carácter supramunicipal do Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas 

Empresariais e da súa Modificación Puntual  e dos Proxectos Sectoriais que o 

desenvolven. 

 

O carácter supramunicipal da Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas 

Empresariais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e da súa Modificación 

Puntual, baséase nas singularidades do seu ámbito de actuación, do seu obxectivo, da 

súa magnitude, incidencia territorial e especiais características. 

 

1. O ámbito deste Plan Sectorial defínese desde a súa orixe como supramunicipal. O 

Plan inclúe 39 actuacións de parques empresariais repartidos por toda a xeografía 

galega dos que o Parque Empresarial de Ferrol constitúe un dos 16 previstos dentro 

da provincia da Coruña. Desta maneira, o espazo xeográfico no que se desenvolve a 

Modificación Puntual do Plan Sectorial de Áreas Empresariais é supramunicipal como 

supramunicipal pasa a ser o carácter das actuacións. 

 

2. O Plan Sectorial está dirixido a preparar a oferta de solo urbanizado que facilite a 

implantación de actividades empresariais en diferentes ámbitos xeográficos costeiros e 

interiores como parte do Plan de Reactivación Económica de Galicia instrumentado 
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para facer fronte ao impacto socioeconómico producido polo accidente do buque 

Prestige. Un obxectivo expreso que transcende do ámbito local. 

 

3. A magnitude dun Plan Sectorial que recolle a localización de instalacións destinadas á 

realización de actividades económicas e a súa regulamentación en 41 municipios das 

catro provincias, urbanizando 1.355 Ha de solo empresarial, é unha escala de 

intervención de clara incidencia supramunicipal. 

 

4. A importante dimensión do Plan Sectorial que establece as bases de desenvolvemento 

das futuras áreas empresariais de Galicia, o converte nun instrumento de relevante 

impacto no equilibrio da estrutura territorial galega. 

 

5. As especiais características do Plan Sectorial de Áreas Empresariais inciden tamén 

sobre o seu carácter supramunicipal. A distribución espacial e a importancia e 

transcendencia das actuacións recollidas nel, supoñen a consolidación de solo 

empresarial con ámbitos propios de servizo comarcais, e tamén con servizo ao 

contorno das grandes áreas e rexións urbanas e metropolitanas. A tal efecto o Parque 

Empresarial de Ferrol vén definido na Modificación Puntual do Plan Sectorial para este 

Parque como Parque de rango de servizo subrexional. 

 

Interese público e utilidade social do Plan Sectorial  e da súa Modificación Puntual.  

 

O interese público do Plan Sectorial de Áreas Empresariais e da súa Modificación Puntual 

e dos Proxectos Sectoriais que o desenvolven fundaméntase no seu carácter de 

instrumento que contribúe á ordenación e reforzo do proceso de equilibrio da estrutura 

territorial de Galicia. 

 

O Estatuto de Autonomía de Galicia atribúe á Comunidade Autónoma, as competencias 

exclusivas en materia de ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda, así 

como o fomento e planificación da actividade económica galega de acordo coas bases e 

ordenación da política económica xeral do Estado. No exercicio destas competencias 

propias, a Xunta de Galicia, acomete accións directamente orientadas á creación de 

áreas urbanizadas que posibiliten a implantación de actividades produtivas a través da 

Consellería de Vivenda e Solo. 

 

O Instituto Galego da Vivenda e Solo (I.G.V.S.) como Organismo Autónomo de carácter 

comercial e financeiro, adscrito á Consellería de Vivenda e Solo, ten asignada a 
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realización da política de solo e vivenda da Xunta de Galicia e, en concreto, a elaboración 

dos plans e programas en materia de solo, promoción de solo, realización de obras de 

infraestrutura e dotación de servizos, obxectivos do Plan Sectorial de Áreas Empresariais. 

 

Aspectos socioeconómicos e territoriais de interese xeral e público xustifican a 

necesidade de adoptar un instrumento de ordenación que estableza as bases de 

desenvolvemento das futuras Áreas Empresariais en Galicia, ese instrumento é o Plan 

Sectorial de Áreas Empresariais no que trae causa o Proxecto Sectorial que nos ocupa. 

 

Polo seu ámbito de influencia directa, o Plan Sectorial de Áreas Empresariais incide 

sobre o 86,6% da poboación galega. Este amplo espazo socio-económico de proxección, 

xustifica plenamente o interese público e a utilidade social do Plan Sectorial (e da súa 

Modificación Puntual) pola súa contribución de dinamización do conxunto da economía 

galega. 

 

En síntese, un Plan Sectorial que plantea actuacións territoriais paliativas, no ámbito 

socioeconómico, ante as consecuencias do afundimento do Prestige, nun extenso ámbito 

territorial e con impacto sobre a práctica totalidade da poboación galega e da súa 

poboación activa, defínese de por si como supramunicipal, de interese público e con 

elevada utilidade social. 

 

A xustificación de interese público e da utilidade social do Proxecto Sectorial do Parque 

Empresarial de Ferrol que desenvolve a Modificación Puntual do Plan Sectorial de 

Ordenación Territorial de Áreas Empresariais, constitúe o fundamento de inscrición de 

servidumes no seu desenvolvemento. 
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1.1.2. Adecuación ao Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais 

na Comunidade Autónoma de Galicia e á súa Modificación Puntual para o 

Parque Empresarial de Ferrol. 

 

O Proxecto Sectorial de Ordenación do Parque Empresarial de Ferrol, segue os criterios 

e directrices que para a súa redacción establece o Plan Sectorial de Ordenación 

Territorial de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado 

definitivamente con data 27 de maio de 2004 e a Modificación Puntual do Plan Sectorial 

de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no Ámbito da  Comunidade Autónoma 

de Galicia para o Parque Empresarial de Ferrol. 

 

Determinacións 

 

De conformidade co artigo 9 do Decreto 80/2000 o Proxecto Sectorial conterá as 

seguintes determinacións: 

 

- Delimitación do ámbito territorial do Parque Empresarial e das dotacións-instalacións 

necesarias para o seu funcionamento. 

 

- Xustificación do interese público e utilidade social da instalación. 

 

- Xustificación do cumprimento dos estándares urbanísticos. 

 

- Descrición detallada das características técnicas do Parque Empresarial. 

 

- Medidas de corrección e minimización dos impactos producidos sobre o territorio 

físico. 

 

- Medidas de articulación co planeamento urbanístico e cos demais instrumentos de 

ordenación do territorio vixentes. 

 

- Prazo para a execución das obras. 
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- Identificación da Administración Pública e persoa xurídica promotora do Proxecto 

Sectorial e responsable da súa execución, con referencia ás obrigas asumidas polos 

mesmos. 

 

Contido documental 

 

O Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Ferrol, atendendo ao artigo 10 do 

Decreto 80/2000, consta dos seguintes documentos: 

 

- Memoria xustificativa do interese público ou utilidade social, idoneidade do 

emprazamento, adecuación ao Plan Sectorial e á Modificación Puntual que desenvolve 

e aos instrumentos de ordenación do territorio vixentes; xustificación do cumprimento 

das normas de aplicación directa contidas na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia e a súa modificación, Lei 15/2004 do 29 de 

decembro (en adiante LOUG) e a relación co planeamento urbanístico municipal 

vixente e estudo da incidencia territorial da instalación. 

 

- Memoria descritiva detallada do ámbito territorial afectado (información) e das 

características técnicas da instalación (ordenación). 

 

- Normas de regulación pormenorizada de uso, volume, características técnicas, 

condicións de deseño e adaptación ao ambiente da ordenación do Parque 

Empresarial. 

 

- Estudo económico financeiro de viabilidade. Prazos para a súa execución. 

 

- Planos de información e ordenación. 

 

- Estudo de Impacto Ambiental. De acordo á lexislación vixente en materia da 

tramitación de Proxectos Sectoriais, a presente actuación foi sometida o trámite de 

Avaliación de impacto Ambiental.  

 

 Para dar cumprimento ao previsto no art. 10. j) do Decreto 80/2000 de 23 de marzo, 

redactouse un Estudo de Impacto Ambiental, que cumpre coa lexislación vixente en 

materia de avaliación de impacto ambiental 
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 O estudo de Impacto Ambiental incorpora unha descrición do contorno ambiental, 

unha descrición sistemática do proxecto, unha análise e unha valoración dos posibles 

impactos que terán lugar durante as fases de desenvolvemento do Proxecto Sectorial. 

 

 Como consecuencia da análise e valoración dos impactos efectuada, conclúese que 

as principais afeccións negativas previstas pola execución da obra, entran dentro do 

esperado neste tipo de actuacións, sendo subsanables en grande medida coa 

aplicación das correspondentes medidas protectoras e de integración ambiental 

propostas tanto para a fase de execución como de explotación, xunto coas 

ordenanzas de índole ambiental establecidas. 

 

 Aínda que coa execución e posterior entrada en funcionamento do Parque Empresarial 

de Leixa, produciranse diversas afeccións negativas sobre o medio, non é menos certo 

que unha vez entre en funcionamento, terá en xeral un efecto positivo sobre o medio 

ambiente e o desenvolvemento sostible, permitindo a adopción conxunta de solucións 

a problemas ambientais comúns, mellorando a eficiencia global da actividade 

empresarial e industrial en termos de custos ambientais. 

 

 Polo tanto, coa execución das anteditas medidas protectoras e coa aplicación das 

ordenanzas propostas, cabe esperar un impacto global da implantación do Parque 

claramente POSITIVO tanto para a integración ambiental do desenvolvemento 

empresarial e industrial da comarca, como para as previsións do desenvolvemento 

social e económico que se desexa impulsar co Plan Sectorial. 

 

 Finalmente, redáctase un programa de vixilancia ambiental que será desenvolvido na 

fase posterior de redacción do proxecto de urbanización, e que permitirá o control do 

cumprimento das medidas correctoras en fase de execución, e a detección e solución 

de impactos non previstos en fase de redacción de proxecto. 

 

 

Este contido documental e de determinacións, deben complementarse coas establecidas 

na lexislación urbanística, para acadar o pormenor documental e o nivel de 

determinacións de ordenación urbanística propio do planeamento parcial. 
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Conterá, en consecuencia, as seguintes determinacións: 

 

a) Cualificación dos terreos con asignación detallada dos usos pormenorizados previstos, 

tipoloxías edificatorias e intensidades de edificación para cada zona. 

 

b) Sinalización de reservas de terreos para dotacións urbanísticas de conformidade co 

previsto na Modificación Puntual do Plan Sectorial e coas reservas mínimas 

establecidas no art. 47 da LOUG. 

 

c) Trazado e características das redes de comunicacións propias do ámbito e dos seus 

enlaces exteriores previstos na Modificación Puntual do Plan Sectorial, con 

sinalización de aliñacións, rasantes e zonas de protección de toda a rede viaria. 

 

d) Características e trazado das redes de abastecemento de auga, de sumidoiros, 

enerxía eléctrica, iluminación pública e telecomunicacións, así como de gas e aqueles 

outros servizos que, se é o caso, prevea o Proxecto. 

 

 Medidas para garantir as adecuadas conexións exteriores e, se é o caso, a ampliación, 

reforzo ou creación “ex novo” das redes de abastecemento de auga e saneamento, 

subministro de enerxía eléctrica, telecomunicación, así como gas e outras. 

 

e) Determinacións necesarias para a integración da ordenación cos elementos valiosos 

da paisaxe e da vexetación. 

 

Así mesmo incluirá entre a súa documentación os planos de ordenación urbanística e as 

ordenanzas reguladoras necesarias para a súa execución e para regular a intervención 

na edificación e uso do solo que corresponde ás administracións urbanísticas 

competentes. Tamén incluirá na Memoria a xustificación da cumprimentación das 

determinacións da  Modificación Puntual do Plan Sectorial para a actuación. 

 

Ordenación Urbanística 

 

O ámbito proposto para a execución do Parque Empresarial de Ferrol, parte do 

establecido pola Modificación Puntual do Plan Sectorial para este Parque, e recolle as 

modificacións xurdidas do proceso de exposición pública do Proxecto Sectorial, 

axustándose ademais ás determinacións e condicións específicas recollidas na 
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Declaración de Impacto Ambiental do Proxecto Sectorial do Parque de San Pedro de 

Leixa formulada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en data 2 de 

outubro de 2008. 

 

Así, ademais da exclusión do ámbito do bosque caducifolio autóctono de Fraga da Pega,  

exclúese do ámbito do Parque a marxe sur do Rego de Leixa protexendo cunha ampla 

zona verde a vexetación asociada ao curso de auga que queda incluída dentro do ámbito. 

Esta redelimitación do ámbito deixa libre ademais a área en torno á igrexa parroquial de 

San Pedro de Leixa. 

 

Para os efectos da Modificación Puntual do Plan Sectorial de Áreas Empresariais, esta 

actuación tipifícase como Parque Subrexional de gran dimensión e con función 

central/especializada. Este carácter, condiciona a súa ordenación e tipo de parcelación, 

que debe admitir capacidade de actuación en número de empresas e diversidade de 

actividades e ser susceptible de concentrar servizos ás empresas moi variados, nun 

ámbito de servizo que exerce atracción sobre a área urbana e funcional da cidade de 

Ferrol. 

 

Pártese duns tamaños de parcelas base con proporción fronte-fondo de 1:3, que é a 

establecida como preferente no Plan Sectorial, ordenando uns tamaños medios de 

parcelas básicas de 300 m2,  675 m2, 1.200 m2, 2.700 m2; e outras de maior tamaño que 

posibiliten esa diversidade de actividades contemplada para este tipo de actuación, 

incluídas as actividades loxísticas en área, capaces de servir e complementar a 

actividade prevista no novo Porto Exterior de Ferrol. 

 

Para a ordenación proposta, partiuse das directrices establecidas pola Modificación 

Puntual do Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no Ámbito da 

Comunidade Autónoma de Galicia para o Parque Empresarial de Ferrol no seu Anexo I, 

cos axustes de escala de pormenor que significa o Proxecto Sectorial. 

 

O estudo detallado da organización viaria e parcelaria determina un axuste na malla 

viaria, mellorando a xeometría da traza, para obter as mellores relacións de ordenación e 

custos de urbanización, coordinando a estruturación do Parque coas infraestruturas 

viarias existentes, en proxecto ou en execución. 

 

Na localización das zonas verdes e equipamentos, complétase a proposta orientativa 

dada pola Modificación Puntual do Plan para o Parque Empresarial de Ferrol nas súas 
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directrices e criterios e as condicións establecidas na Declaración de Impacto Ambiental, 

consolidando como zonas dotacionais os espazos que presentan as características 

ambientais máis salientables e recualificando con reservas para equipamentos, espazos 

singulares dentro do trazado do Parque, coincidindo cos accesos principais e cos 

espazos próximos ás zonas residenciais ou dotacionais exteriores para facilitar o seu uso 

público. 

 

Así mesmo, prevese unha ordenación do eixe principal (rúa A), de elevada calidade 

urbana con presenza de arboredo en toda a súa lonxitude. 

 

En canto á intensidade e graos de ocupación, o Plan Sectorial establece que o grao de 

ocupación non será inferior ao 50% da superficie do Parque nin superior ás dúas 

terceiras partes do mesmo de acordo co definido pola LOUG. A ocupación proposta no 

Proxecto Sectorial, é do 55,62%, dentro das marxes establecidas polo Plan. 

 

A superficie destinada a espazos libres, zonas verdes e equipamentos, así como o 

número de prazas de aparcamento, están ao disposto na LOUG, no seu artigo 47.2, tal e 

como establece o Plan Sectorial e a súa Modificación Puntual, cumprindo con folgura os 

estándares necesarios. Os cadros de características están reflectidos no apartado 7 do 

presente documento. 

 

O Plan Sectorial establece para o Parque Empresarial de Ferrol unha intensidade 

edificatoria de 0,7 m2/m2, sobre a superficie bruta do ámbito, recollida no vixente Plan 

Xeral Municipal de Ordenación de Ferrol. Esta edificabilidade non se esgota no 

desenvolvemento do Proxecto Sectorial que non supera os 0,544 m2/m2. 

 

No tocante á conexión exterior viaria o presente documento mantén as liñas xerais 

previstas ao respecto na Modificación Puntual do Plan Sectorial de ordenación Territorial 

de Áreas Empresariais para o Parque Empresarial de Ferrol (conexión no oeste, no nó de 

confluencia da AG-64, N-655 (Acceso ó Porto Exterior) e AC-116 (Estrada de Catabois), 

no leste na FE-12 e no sur no viario local) 

 

Polo que respecta á conexión coas redes de servizos incorpóranse lixeiras modificacións 

derivadas dun estudo máis detallado das mesmas e das modificacións no ámbito do 

Parque que teñen lugar. 
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Así, no que respecta á rede de saneamento, despois dunha análise máis detallada do 

colector que discorre paralelo ao Río Freixeiro polo leste e destino final das augas 

residuais xeradas polo Parque Empresarial, conclúese que non será necesario facer o 

seu desdobramento,  xa que conta con capacidade hidráulica suficiente para asumir o 

caudal vertido. 

 

No que respecta á rede de abastecemento, faise innecesaria a execución dun novo 

depósito cun grupo de presión para as zonas altas do Parque como se contemplaba na 

Modificación Puntual do Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais. 

O abastecemento de ditas zonas satisfarase desde o grupo de presión existente no 

recinto dos depósitos de Catabois que conta con capacidade suficiente segundo se 

estableceu nas conversas mantidas coa expresa xestora do servizo no concello de Ferrol. 

 

Por último, no tocante á conexión exterior de enerxía eléctrica mantéñense as 

determinacións da Modificación do Plan Sectorial, considerando a orixe do subministro na 

subestación eléctrica en execución por parte de UNIÓN FENOSA no Sector IV do 

Polígono de Río do Pozo. 
 

 



INFORMACIÓN 
 

       

Páx. 1-11 

Modificación do Proxecto Sectorial  
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol)  

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

 

 

1.1.3. Cumprimento das determinacións da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia e a  súa  modificación Lei 15/2004 

 

De acordo co establecido no artigo 10 do Decreto 80/2000, os proxectos sectoriais 

deberán xustificar o cumprimento das normas de aplicación directa contidas nos artigos 

59 e 61 da Lei 1/1997, de 24 de marzo, do Solo de Galicia. 

 

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

Rural de Galicia e a súa modificación Lei 15/2004 (LOUG), derroga a Lei 1/1997 do Solo 

de Galicia, polo que se entende que as referencias aos artigos 59 e 61 pasan a referirse 

aos contidos dos artigos 104 e 106 da LOUG. 

 

Cumprimento do artigo 104.- Adaptación ao ambiente. 

 

Non existen nas proximidades do ámbito edificios ou grupos de edificios de carácter 

artístico, histórico, típico ou tradicional cos que se deban harmonizar as construcións. 

 

Coidarase especialmente a integración do espazo ambiental que supón o curso de auga 

que atravesa o ámbito, valorando en cada caso as medidas necesarias para a 

convivencia da nova área empresarial e estes elementos de interese. Para tal efecto, a 

área empresarial prevese inserida nun amplo sistema de zonas verdes públicas 

articuladas, que aportará ao parque un especial carácter ambiental. 

 

As Condicións Estéticas e o resto de Normativa, descritas nas Ordenanzas Reguladoras 

deste Proxecto Sectorial, establecen os criterios para conseguir unha perfecta adaptación 

da instalación prevista ao ambiente. 

 

O ámbito previsto para a localización do Parque Empresarial de Ferrol, non aparece 

ameazado por riscos naturais ou tecnolóxicos. 

 

Cumprimento do artigo 106.- Protección das vías de circulación. 

 

Non existe ningún tipo de construción nin cerramento construído con obra de fábrica, 

vexetación ornamental u outros elementos permanentes, a menos de 4 metros do eixe de 

calquera vía pública á que dean fronte. O Proxecto Sectorial, establece distancias 

maiores en todos os casos e na súa condición de instrumento de ordenación territorial 
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vén lexitimado para establecer as previsións dos trazados viarios precisos para a 

ordenación do Parque Empresarial. 

 

Todas as obras de construción de novas vías de circulación de vehículos automóbiles a 

realizar dentro do ámbito de actuación do Parque, están contempladas no Proxecto 

Sectorial e como tales deberán ser incorporadas co resto das determinacións, ao 

planeamento municipal. 
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1.1.4. Relación co  planeamento urbanístico municipal vixente 

 

O Plan Xeral Municipal de Ordenación de Ferrol vixente foi aprobado definitivamente en 

sesión plenaria de data 28 de decembro de 2000. 

 

No planeamento vixente, o ámbito está clasificado maioritariamente como Solo Rústico 

Apto para Urbanizar de Tipo Industrial cunha edificabilidade máxima de 0,70 m2/m2. 

 

Por outra parte, existe  unha banda ao norte do ámbito sen ordenar toda vez que se 

incorporou ao termo municipal de Ferrol recentemente como consecuencia dun 

expediente de deslinde en relación ao termo municipal de Narón. Por esta circunstancia 

esta franxa non se atopa ordenada no Plan Xeral de Ferrol nin no de Narón. As súas 

características son similares ás do ámbito clasificado como  solo apto para urbanizar. 

 

O artigo 11.1 do Decreto 80/2000 establece que as determinacións contidas nos 

proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal terán forza vinculante para as 

administracións públicas e para os particulares e prevalecerán sobre as determinacións 

de planeamento urbanístico vixente. 

 

O artigo 11.2 establece que o municipio no que se asente a instalación obxecto do 

Proxecto Sectorial deberá adaptar o seu planeamento urbanístico ao contido do Proxecto 

no prazo en que se establece. 

 

En consecuencia, o Concello deberá adaptar o seu planeamento municipal ás 

determinacións do Proxecto Sectorial.   

 

Así mesmo a adaptación do Plan Xeral incorporará á clasificación de solo urbanizable os 

terreos sen clasificación urbanística comprendidos dentro do ámbito do Proxecto 

Sectorial. 
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1.1.5. Acomodo do Proxecto Sectorial aos instrumentos de ordenación do territorio 

vixentes. 

 

O presente Proxecto Sectorial: 

 

1.- Redáctase ao amparo da Lei 10/1995 de Ordenación do Territorio de Galicia e do 

Decreto 80/2000 polo que se regulan os proxectos sectoriais de incidencia 

supramunicipal, no marco do desenvolvemento do Plan Sectorial de Ordenación 

Territorial de Áreas Empresariais no Ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 

declarado de incidencia supramunicipal o 22 de xaneiro de 2004 para os efectos 

previstos na Lei 10/1995 e no Decreto 80/2000 e aprobado definitivamente con 

data 27 de maio de 2004 e da súa Modificación Puntual para o Parque 

Empresarial de Ferrol.  

 

2.- Ten por obxecto regular a implantación dun Parque Empresarial no municipio de 

Ferrol, que acollerá actividades destinadas a usos industriais, terciarios e 

dotacionais. 

 

3.- Axústase ás determinacións do Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas 

Empresariais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e á súa Modificación 

Puntual para o Parque Empresarial de Ferrol. 

 

4.- Consta dos documentos necesarios (artigo 10 do Decreto 80/2000) para reflectir 

con claridade e suficiencia as determinacións establecidas no artigo 23 da Lei 

10/1995 e artigo 9 do Decreto 80/2000. 

 

5.- Non vulnera as determinacións doutros instrumentos de Ordenación do Territorio e 

se acomoda e cumpre os estándares de reservas mínimas para zonas verdes, 

equipamentos e aparcamentos que establece a LOUG. 
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1.1.6. Idoneidade do emprazamento 

 

A localización do Parque Empresarial de Ferrol foi establecida polo Plan Sectorial de 

Áreas Empresariais en función da adecuación ao seu ámbito de servizo e á situación 

económica deste e a súa delimitación foi modificada na Modificación Puntual do Plan 

Sectorial para este Parque e reaxustada agora tras o proceso de información pública do 

Proxecto e da Declaración de Impacto Ambiental formulada pola Dirección Xeral de 

Calidade e Avaliación Ambiental. 

 

Como se conclúe da análise diagnóstica producida na Información Urbanística do Plan 

Xeral Municipal vixente e como se afirma nos seus obxectivos, a diversificación da base 

productiva do municipio de Ferrol ten unha oportunidade no desenvolvemento dos 

servizos urbanos que corresponden ao seu papel como cabeceira comarcal e centro 

urbano reinsertado ao sistema urbano do Eixe Atlántico coa conclusión da súa 

comunicación viaria a través da autoestrada AP-9. 

 

A este efecto, a proposta de ordenación urbanística do planeamento municipal esfórzase 

en articular unha estructura capaz de mellorar a posición de accesibilidade dunha 

periferia situada ao norte da cidade que agora vai ser o espazo de penetración das novas 

infraestructuras de comunicación comarcais e rexionais. 

 

Esta periferia norte, que con carácter previo foi atraendo xa actividades industriais e 

grandes equipamentos, constitúe un amplo espazo de oportunidade para a localización 

de novas actividades de servizos e industriais compatibles caracterizado pola boa 

accesibilidade comarcal e rexional, a boa relación coa cidade central e a dispoñibilidade 

de importantes extensións de solo capaces de acoller actuacións de moi diversa escala e 

natureza. 

 

Ben comunicado coa autoestrada a través da Variante de S. Xoán, coa autovía das 

Pontes, coa cidade a través da estrada de Catabois, co polígono industrial de Río do 

Pozo, co Porto de Ferrol e co Porto Exterior a través do Novo Acceso á Ampliación do 

Porto de Ferrol e cos espazos de ocio das praias atlánticas, a periferia norte pasa a ser 

un lugar central na comarca coa capacidade para acoller usos de diverso tipo desde o 

industrial aos servizos, desde grandes equipamentos públicos ata implantación do 

terciario privado de diversa escala, desde equipamentos loxísticos de transporte ata 

centros de distribución. 
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Deste modo a cidade de Ferrol está en condicións de ofrecer espazos de 

descentralización ben dotados para a localización de moi distinto tipo de actividades coa 

clasificación de solo apto para urbanizar con destino a usos industriais e de servizos, 

situada en torno á nova vía de acceso ao Porto Exterior no seu treito Freixeiro-Estrada de 

Catabois que recolle a presente actuación.  

 

Os criterios de ordenación obedecen á idea de crear unhas reservas de solos con 

capacidade para permitir implantacións que pola súa propia natureza requiran grande 

consumo de solo ou unha ordenación urbanística singular, identificando os espazos que 

pola súa proximidade aos tecidos urbanos son propicios a uns usos terciarios e mixtos. A 

clasificación de solo apto para urbanizar e a incorporación ao Plan Sectorial de 

Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no Ámbito da Comunidade Autónoma de 

Galicia permite o seu desenvolvemento por iniciativa pública a través do correspondente 

proxecto sectorial. 

 

A favor da actuación xogan as propias condicións topográficas da área, caracterizada por 

unha morfoloxía do territorio en val tendido que a fai idónea para a implantación, 

determinando tanto o deseño da propia implantación como as reais posibilidades de 

establecer un maior aproveitamento do terreo a menor custo. 
 

Todo isto incide na idoneidade do emprazamento para a localización do Parque 

Empresarial de Ferrol,  que está garantida pola súa correcta localización, relación coas 

infraestruturas de rede nacional e europea, asignación de funcións e configuración do seu 

ámbito de servizo. 
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1.1.7. Delimitación do ámbito. Xustificación da variación de superficie 

 

Na escala de detalle que supón o Proxecto Sectorial, reaxústase a superficie e 

delimitación do ámbito previsto na Modificación Puntual do Plan Sectorial de Ordenación 

Territorial de Áreas Empresariais para o Parque Empresarial de Ferrol . Así a superficie 

final é de 900.623 m2. 

 

Así, ademais dos axustes xurdidos do proceso de exposición pública do Proxecto 

Sectorial prodúcense as seguintes variacións: 

 

- Exclúese do ámbito o bosque caducifolio autóctono da Fraga da Pega tal e como 

se indica nas condicións específicas da Declaración de Impacto Ambiental e a 

zona surleste (sur do Acceso á Ampliación do Porto) que acompañaba o curso do 

rego Fonteiroa. 

 

- Exclúese a marxe sur do rego de Leixa e as praderías asociadas a el nesta parte 

do ámbito. 

 

- Inclúense as parcelas 1, 2, 3 do polígono 4 que estaban fora do ámbito. 
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1.1.8. Xustificación de cumprimento da Lei 8/1997 e Decreto 35/2000 de 

accesibilidade. 

 

O Proxecto Sectorial cumpre a Lei 8/1997 de Accesibilidade e Supresión de Barreiras e 

Decreto 35/2000. 

 

As beirarrúas superan en todos os casos o ancho mínimo de 2 metros e a pendente non 

acada en ningún caso o 10%. 

 

O Proxecto Técnico de execución relacionará detalladamente o cumprimento da Lei 

8/1997 e Decreto 35/2000 vixentes, e con anterioridade á recepción das obras de 

urbanización xustificarase a localización concreta das prazas de aparcamento para 

minusválidos. 
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1.2. INCIDENCIA TERRITORIAL 

 

A distribución espacial das actuacións propostas no Plan Sectorial de Ordenación de 

Áreas Empresariais tenta o equilibrio de localización da nova oferta nas áreas con maior 

demanda respectando as actuación doutros promotores de solo empresarial, cun criterio 

de optimizar as inversións. 

 

O Parque Empresarial de Ferrol, forma parte destas propostas de novos emprazamentos, 

e como tal, a súa localización foi analizada no marco dun Plan que comprende todo o 

territorio de Galicia. Pretende incidir no territorio coa súa capacidade de consolidar e 

reforzar a oferta subrexional polarizada na cidade principal da área funcional. 

 

Partindo da análise dos ámbitos de servizo e das características de funcionalidade e 

dimensións dos parques empresariais, elaborouse unha tipoloxía das actuacións 

incluídas no Plan Sectorial e revisada no caso do Parque de Leixa na Modificación 

Puntual deste Plan Sectorial para o Parque Empresarial de Ferrol. Está tipoloxía permitía 

identificar este Parque como un dos 5 parques empresariais con ámbito de servizo 

subrexional, de gran dimensión e función central/especializada propia dos grandes  

parques, atractivos para actividades moi diversas, susceptibles de concentrar servizos ás 

empresas moi variados e con capacidade para ser destinados a empresas dun 

determinado sector da produción ou dos servizos. 

 

Pese á reducción da superficie do ámbito, podemos considerar que o Parque Empresarial 

de Leixa mantén todas as características desta tipoloxía de actuacións. 

 

Para estes 5 grandes parques subrexionais con función central/especializada, o Plan 

Sectorial e a súa Modificación Puntual para o Parque Empresarial de Ferrol, analizou a 

adecuación da localización aos seus ámbitos de servizo e á situación socioeconómica 

dos mesmos e a viabilidade de funcións de especialización, consolidación ou reforzo da 

oferta empresarial existente nestas áreas. Na actuación de Leixa pódese concluír 

claramente, pola localización proposta, a súa capacidade de consolidar e reforzar a oferta 

subrexional centralizada en Ferrol. 

 

Aos efectos da análise de incidencia territorial, este Parque Empresarial foi analizado    -

no Plan Sectorial e na súa Modificación Puntual- no contexto da Área Funcional de Ferrol 

á que pertence. 
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Esta Área Funcional da provincia da Coruña, comprende as tres comarcas de: Ferrol, 

Eume e Ortegal, que agrupan no seu conxunto 20 municipios. 

 

 

Nesta área funcional de Ferrol, o Plan Sectorial propón 2 actuacións en Ferrol  e Cedeira. 

 

A actuación de Ferrol  tipifícase como un grande parque subrexional polo seu ámbito de 

servizo e dimensión. A actuación de Cedeira é de tipo local, de dimensión básica e con 

carácter principal, complementando a actuación de Ferrol.  

 

Preséntase a continuación o cadro de oferta de solo e demografía empresarial que 

sintetiza no Plan Sectorial o contexto territorial comarcal sobre o que vén a incidir o 

Parque de Ferrol. 

 

Oferta de solo e demografía empresarial no ámbito d a actuación 
 

 

Ámbito de servizo     AREA FUNCIONAL 

Total de empresas potencialmente demandantes 2.005 

Empresas  de industrias manufactureiras 688 

Establecementos de industrias manufactureiras 614 

Parcelas estimadas en parques existentes 614 

Superficie actuación 134 Ha 
 

 

Atendendo aos criterios xerais de localización do Avance das Directrices de Ordenación 

Territorial de Galicia, as Áreas Metropolitanas de A Coruña-Ferrol, Vigo-Pontevedra, o 

Sistema urbano Intermedio da Ría de Arousa e o núcleo de As Pontes de García 

Rodríguez, consideraranse como ámbitos de interese preferente para o desenvolvemento 

de accións de rexeneración urbanística de áreas industriais, promovendo a mellora dos 

espazos existentes ou, no seu caso, o seu traslado a novos espazos de actividade 

económica con mellores condicións. Correspondese con este criterio entre outras a 

implantación de rango subrexional de Ferrol. 
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1.3. DIRECTRICES E CRITERIOS    

 

Para a redacción do Proxecto Sectorial, seguiranse as directrices e criterios establecidos 

no Plan Sectorial, que a nivel xeral se resumen nas seguintes determinacións: 

 

- A ordenación de cada parque debe dar resposta á tipificación de situacións que en 

relación á súa funcionalidade territorial establece o Plan Sectorial. Así, ... os de ámbito 

subrexional deben admitir unha gran versatilidade de usos, actividades e tamaño das 

empresas podendo estar especializadas e ter capacidade de polarización de 

actividades con forte incidencia na distribución dos usos nos territorios onde se 

emprazan. O deseño normativo, a resolución dos problemas de accesibilidade e a súa 

relación co territorio circundante, deben ser sensibles a esta triple tipificación. 

 

- A ordenación a establecer en cada parque debe buscar a adecuación necesaria entre 

a ríxida estrutura viaria que requiren unha instalación deste tipo, e as condicións 

topográficas do ámbito en cuestión ... 

 

- En cada actuación deben ser identificadas as áreas que non deberán ser alteradas 

polo seu valor cultural, paisaxístico ou ambiental, incorporándoas na medida do 

posible ao proxecto como un elemento de recualificación da actuación. O mantemento 

das condicións naturais dos máis importantes cursos fluviais ou das características 

xeomorfolóxicas do ámbito como espazo de transición, deben ser medidas priorizadas, 

deseñando aquelas actuacións correctoras e de minimización dos impactos onde sexa 

necesario. A tal respecto, as propostas indicativas de ordenación chamarán a atención 

sobre os ámbitos nos que localizar –de preferencia- as zonas verdes, ámbitos polo 

xeral extensos que deberán de ser reaxustados nos proxectos, intentando garantir a 

inserción coidadosa das actividades empresariais cando se deban producir en ditos 

ámbitos. En calquera caso, atendendo ao disposto na vixente lexislación de augas e 

ao disposto no artigo 5.3. do Decreto 80/2000. 

 

- As diferentes actuacións, dentro da tipificación funcional establecida no Plan Sectorial, 

debe dar resposta ao maior número de segmentos da actividade empresarial, o que 

implica introducir a flexibilidade necesaria para responder a unha demanda con 

necesidades diversas respecto ao tamaño e características das parcelas edificables, 

preferentemente en dimensións de relación 1:3, pero dentro dun orde que permita 
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articular e dar cabida a diferentes posibilidades das diversas e, temporalmente 

cambiantes, demandas de espazo para as mesmas.  

 

- Con carácter xeral, debe evitarse a monoespecialización industrial dos parques, para 

isto é preciso profundar na compatibilidade de usos. A introdución do uso comercial e 

terciario, tende así evitar unha segregación espacial e de usos, á vez que dá resposta 

á crecente demanda relacionada coa externalización dos servizos respecto das 

actividades propiamente transformadoras; singularmente nas actuacións de carácter 

subrexional de solo que deben acoller servizos da máis variada condición que 

enriquezan a oferta e o atractivo dos parques. 

 

- É necesario introducir na ordenación dos parques solucións de deseño urbano 

(bulevares, rotondas, arboredo, elementos focais, etc.), que axuden a enfatizar 

determinados aspectos de imaxe formal, con intención ordenadora e á vez comercial. 

 

- Tenderase ao deseño do viario mediante a formación de mallas regulares, con 

presenza dalgún elemento xerarquizado que actúe como primeiro colector dos fluxos 

de tráfico desde os puntos de acceso, organizando os aparcamentos segundo o tipo e 

categorías das actividades que se desenvolvan nas diferentes zonas, e en función 

igualmente da intensidade de ocupación parcelaria e da existencia de aparcamento 

dentro da área edificable. 

 

- A organización parcelaria debe ser analizada singularmente en canto xeradora da 

ordenación e dos diferentes tipos de usos, establecendo relacións ancho-fondo que 

aseguren unha adecuada relación custo-consumo de ordenación, e procurando unha 

orde visual que redunde na potenciación do parque a pesar dos graos de liberdade da 

parcelación e da edificación que a aplicación normativa poida permitir. 

 

- A resolución do sistema infraestrutural deberá proxectarse en función dun obxectivo de 

rendibilidade ambiental. 
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2. INFORMACIÓN 
 

2.1. IMPLANTACIÓN TERRITORIAL NO MUNICIPIO 

 

O Parque Empresarial de Ferrol tipifícase no Plan Sectorial de Áreas Empresariais no 

Ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia como oferta subrexional de solo de 

actividade empresarial na área funcional de Ferrol. 

 

No estudo territorial realizado no Plan Sectorial, este Parque Empresarial sitúase na área 

funcional da cidade de Ferrol, ámbito rexional identificado aos efectos da análise da 

inserción territorial dos distintos Parques Empresariais. 

 

Dentro do municipio, a localización do Parque Empresarial implántase nunha zona 

próxima ao núcleo capital, ao norte da cidade, cunha accesibilidade óptima garantida 

polas infraestruturas viarias existentes (Autoestrada AP-9, a través do enlace de San 

Xoán, estrada de As Pontes AG-64 e estrada de Catabois AC-116) e verase mellorada 

coa execución do acceso sur ao Polígono Río do Pozo (FE-12) e do Acceso á Ampliación 

do Porto de Ferrol. 

 

A implantación no municipio consolida unha oferta empresarial crecente, 

complementando a xa existente e potenciando a creación de novo solo de actividade que 

facilite a localización adecuada a novos usos empresariais e teña capacidade para captar 

maiores e máis cualificadas demandas. 
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2.2. PLANEAMENTO VIXENTE 

 

O Plan Xeral Municipal de Ordenación de Ferrol vixente foi aprobado definitivamente en 

sesión plenaria de data 28 de decembro de 2000, sendo a clasificación de solo do ámbito 

de actuación a de Solo Rústico Apto para Urbanizar de Tipo Industrial cunha 

edificabilidade máxima de 0,70 m2/m2. 

 

Por outra parte, existe  unha banda ao norte do ámbito sen ordenar toda vez que se 

incorporou ao termo municipal de Ferrol recentemente como consecuencia dun 

expediente de deslinde en relación ao termo municipal de Narón. Por esta circunstancia 

esta franxa non se atopa ordenada no Plan Xeral de Ferrol nin no de Narón. As súas 

características son similares ás do ámbito clasificado como  solo apto para urbanizar. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS XERAIS DO ÁMBITO 

 

O ámbito proposto para a implantación do Parque Empresarial de Ferrol ocupa un espazo 

ao norte da cidade próximo á area empresarial de Río do Pozo no Termo Municipal de 

Narón. Localízase entre a estrada AC-116 (estrada de Catabois), o Termo Municipal de 

Narón, e unha zona de actividades empresarias e usos residenciais e dotacionais que 

foron aparecendo dun xeito pouco ordenado nesta periferia norte da cidade. 

 

A súa extensión superficial é de 90 Ha sobre as que se establecen as determinacións da 

ordenación. 

 

A accesibilidade viaria encóntrase hoxe garantida mediante: o viario local existente, 

sendo a principal conexión a este nivel a estrada AC-116 que permite actualmente a 

conexión do ámbito coa AP-9 mediante a FE-13 co enlace en San Xoán; a estrada AG-64 

cara Ás Pontes (treito da Autovía Ferrol – Vilalba) e verase mellorada co acceso sur ao 

Polígono Río do Pozo que conectará con enlace da AP-9 en Freixeiro e sobre todo co 

trazado do Acceso á Ampliación do Porto de Ferrol que atravesa o Parque en dirección 

leste – oeste. 

 

Altimetricamente as cotas topográficas do ámbito oscilan entre 20 e 70. 

 

O ámbito aparece cruzado por dous cursos de auga que discorren en dirección norte sur 

e oeste leste respectivamente para unirse ao río Seco, límite leste do ámbito. 

 

O ámbito está ocupado por parcelas de distintos tamaños dedicadas a usos tamén 

diversos que comprenden desde praderías, a parcelas con algún tipo de construción e 

pequenas masas forestais con especies autóctonas e de pinos e eucaliptos. 

 

Fora do ámbito do Parque, a carón do núcleo de Leixa, localízase a capela de San Pedro 

de Leixa. 

 

O emprazamento deste Parque localízase nunha periferia urbana perfectamente 

comunicada tanto coa cidade coma co exterior que pola súa dimensión virá a reforzar 

significativamente a oferta actual do solo empresarial na cidade de Ferrol. 
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Foto 1.  Zona norte do ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Zona norte do ámbito. 
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Foto 3. Zona leste do ámbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Capela de San Pedro de Leixa exterior ao ámbito. 
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Foto 5. Zona de acceso ao Parque dende o suroeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Zona cercana a Fonteiroa 
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Foto 12. Límite sur do ámbito 
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2.4. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTAIS 

 

2.4.1. Medio físico 

 

Xeoloxía 

 

a) Marco xeolóxico rexional 

 

O ámbito de estudo atópase na Zona IV, Galicia Media Tras-Os-Montes. Á súa vez, esta 

zona encádrase nun dominio oeste, caracterizado pola presenza de rochas sedimentarias 

e rochas básicas, ambas metamorfizadas. 

 

A grandes trazos diferenciamos dúas zonas litoloxicamente falando: 

 

- Unha zona Oeste formada por granitos emprazados en diferentes fases da 

Oroxenia Hercínica. 

 

- Unha zona Leste, formada por rochas metamórficas de sedimentación 

antepaleozoica e metamorfismo hercínico. Estes son os materiais que se atopan 

na zona de estudo. 

 

b) Caracterización do subsolo 

 

Os solos fórmanse debido á alteración do substrato rochoso, podendo distinguirse varios 

tipos: 

 

- Coluvións: onde o material de alteración foi transportado por gravidade. 

 

- Aluvións: onde o material de alteración do solo foi transportado a outro punto a 

través dos leitos da rede fluvial. 

 

- Eluviais: onde o material de alteración se atopa " in situ ", no seu lugar de 

formación. 
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Terra vexetal 

 

Trátase da capa máis superficial, de color pardo a negro en función do contido en materia 

orgánica. Adoitan presentar de forma dispersa gravas de cuarzo leitoso subangulosas. 

 

O seu espesor é variable, entre 0,2 m e 1,20 m. 

 

Estes materiais presentan unha escavabilidade fácil. 

 

Recheos antrópicos 

 

Unicamente foron detectados recheos antrópicos nas cercanías dunha nave gandeira 

situada ao Sueste do ámbito do Parque. 

 

Ditos recheos nesa zona presentan un espesor variable entre 2 m e 2,5 m.  

 

Recoméndase que estes materiais sexan empregados unicamente para o recheo das 

zonas verdes do Parque, e especialmente en zonas onde non vaian ser sustento de 

ningún tipo de infraestrutura. 

 

Estes materiais presentan unha escavabilidade fácil. 

 

Aluvións 

 

Na actual zona de estudo este tipo de depósitos presentan unha especial importancia, 

dado que existen nela varias canles fluviais, entre os que destacan o río Leixa e o río 

Seco. Estes depósitos presentan unha superficie de ocupación moi importante nesta 

zona sendo o seu espesor variable alcanzando espesores máximos de ata 2,8 m na zona 

Nordeste do Parque, aínda que o habitual é que presenten un espesor entre 0,5 m e 1,30 

m. 

 

O aluvial adoita estar constituído por unha parte superficial de granulometría fina (Aluvial 

fino) aumentando a fracción grosa en profundidade (Aluvial groso). Sitúase nas zonas 

cercanas ás canles fluviais conformando un tapiz de material aluvial de espesores 

variables sobre o substrato esquistoso infraxacente.  
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Solos residuais e esquistos alterados a grao V 

 

Atópanse por debaixo da terra vexetal, de aluviais, ou de recheos antrópicos. Presentan 

espesores moi variables segundo as zonas que adoitan variar entre 0,70 m e 2,10 m non 

descartándose que poidan ter espesores maiores dentro do ámbito do Parque. 

 

- Solos residuais: trátase de solos fundamentalmente de carácter limoso-arxiloso 

nos que non se conserva a estructura orixinal da rocha da que proceden. 

Presentan color marrón claro e consistencia variable de branda a media e carácter 

plástico. 

 

- Esquistos con grao de alteración V: trátase de solos limosos a limo arxilosos en 

ocasións, conservándose na maioría dos casos a estructura orixinal da rocha da 

que proceden, presentando habitualmente unha laminación alternante de láminas 

branquecinas e alaranxadas de espesores milimétrico a centimétrico. Estes 

materiais poden presentar en ocasións fragmentos centimétricos de esquistos 

alterados a grao III e a grao IV. 

 

Esquistos alterados a grao IV 

 

Atópanse por debaixo dos materiais descritos anteriormente.  

 

Trátase de esquistos con grao de alteración IV que se recuperan nas calicatas en forma 

de fragmentos de rocha (5-20 cm) con matriz areo-limosa de cor marrón claro-grisáceo 

segundo zonas. Estes niveis presentan unha compactidade moi densa. 

 

A distribución e profundidade de aparición son moi variables segundo as zonas. 

 

Esquistos alterados a grao II-III 

 

Trátase de esquistos con grao de alteración II-III de cor marrón claro-grisallo de 

resistencia alta a moi alta. 

 

Estas materiais presentan un ripado difícil sendo necesario o emprego de maquinaria 

provista de martelo quebrantador para a súa escavación.  
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c) Xeomorfoloxía 

 

Os relevos existentes no ámbito de estudo son suaves con pendentes descendentes para 

as principais zonas de valgada correspondentes coas cuncas hidrográficas dos varios 

leitos fluviais existentes na zona. 

 

Detectouse a presenza de nivel freático máis superficial nas zonas próximas aos leitos 

fluviais, incluso en determinadas zonas augas abaixo (SE do Parque) observáronse 

encharcamentos superficiais que chegan a anegar algunhas parcelas. 

 

Coincidindo coas zonas topograficamente máis elevadas do futuro Parque Empresarial, 

non se detectou a presenza de nivel freático. 

 

c) Hidrografía 

 

A parte occidental do ámbito de estudo está atravesada polo Rego de Fonteiroa, o cal é 

unha canle de carácter intermitente que discorre en dirección oeste-leste, sendo tributario 

do Rego de Leixa de maior entidade. 

 

Este Rego de Leixa discorre en dirección norte a sur ao longo da metade centro-leste do 

ámbito do Parque Empresarial, constituindo o límite da actuación na sua parte surleste.  

 

 Edafoloxía 

 

A partir de diversas fontes bibliográficas, realizouse a clasificación dos tipos de solo 

presentes no ámbito de estudo. Para isto, utilizouse como referencia o sistema de 

clasificación americano de solos Soil Taxonomy. 

 

Os solos presentes no municipio onde se enclava o ámbito de estudo, segundo as 

normas Soil Taxonomy ou clasificación americana, clasifícanse nos Órdenes Entisols, 

Inceptisols e Alfisols. 

 

Atendendo ao ámbito do Parque Empresarial de Leixa, están presentes soamente os 

órdenes Inceptisols e Alfisols. 
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A orde Inceptisols está formada polos solos medianamente desenrolados, cun perfil tipo 

A/(B)/C no que se desenvolveu un horizonte CAMBICO (B) de evolución.  

 

Os Alfisols son os solos máis desenrolados, cun perfil tipo A/Bt/C no que se formou un 

horizonte de iluviación de arxila (Bt) chamado ARXÍLICO que caracteriza a Orde. 

 

Hipsometría 

 

En canto ao ámbito de estudo, trátase dunha zona  bastante cha que se move entre as 

cotas 14 e 76, aproximadamente, na parte oriental e no extremo suroeste, 

respectivamente. 

 

Apréciase unha diminución da altura en dirección oeste-leste do ámbito. 

 

Clinometría 

 

En  canto ao ámbito de estudo, de maneira xeral, pode dicirse que se trata dunha zona 

cha na súa maior parte, presentando unha pendente entre o 0 e o 3%, namentres que na 

zona máis occidental, as pendentes poden cualificarse de suaves (3-10%). 

 

Cabe destacar unha zona localizada entre as parroquias de O Castro (ao oeste), A Pega 

(ao leste) e Fonteiroa (ao Sur), onde as pendentes son de carácter moderado e incluso 

forte en puntos determinados. 

 

Climatoloxía 

 

Co obxectivo de resumir as condicións climáticas existentes en Ferrol, inclúese a 

continuación, unha táboa esquemática onde se indican os índices fitoclimáticos e as 

clasificacións bioclimáticas utilizadas: 

 

INDICE FITOCLIMÁTICO
Aridez de Martonne Ningún mes presentaría una aridez patente
CLASIFICACIONES BIOCLIMÁTICAS
Clasificación climática de Köppen Mesotermal (templado) húmedo
Papadakis Marítimo
Allue Atlántico europeo
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2.4.2. Medio biolóxico 

 

Fauna 

 

A fauna presente na zona de estudo, determinouse tomando como base a seguinte 

información: 

 

• Atlas de Vertebrados de Galicia (Xunta de Galicia). 

• Atlas e Libro vermello dos anfibios e réptiles de España (Ministerio de Medio 

Ambiente). 

• Atlas das aves reprodutoras de España (Ministerio de Medio Ambiente). 

• Atlas dos mamíferos terrestres de España (Ministerio de Medio Ambiente). 

• Atlas e Libro vermello dos peces continentais de España (Ministerio de Medio 

Ambiente). 

 

Tanto para a realización do atlas de vertebrados de Galicia como para os demais Atlas, 

dividiuse Galicia e España, respectivamente, en cuadriculas de 10 x 10 Km.  

 

Considerando o emprazamento do Parque Empresarial, seleccionáronse as cuadrículas 

d-9, d-10 e e-9 do Atlas de Vertebrados de Galicia. 

 

Cada unha das cuadrículas foi obxecto de mostreo e a cada unha delas atribuíuse á 

presenza/ausencia das especies.  

 

A continuación, inclúese unha táboa coas especies faunísticas sometidas a algún tipo de 

protección, sobre as cales haberá que analizar os factores máis sensibles que poidan 

repercutir en maior ou menor medida sobre o desenvolvemento natural das poboacións 

presentes. Convén aclarar que as especies inventariadas en cada unha das cuadrículas 

estudadas, non necesariamente ten que estar presente no ámbito do Parque 

Empresarial, debido ao tamaño das cuadrículas en referencia ao propio Parque 

Empresarial. 

 
ANFIBIOS  

Nome científico  Nome común  

Alytes obstetricans Sapo partero común 

Rana ibérica Rana patilarga 

Rana temporaria Rana bermeja 
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Rana perezi Rana común 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 

Hyla arborea Ranita de San Antonio 

Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga 

Bufo calamita Sapo corredor 

AVES  

Nome científico  Nome común  

Circus pygargus Aguilucho cenizo 

Sylvis undata Curruca rabilarga 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Alcedo atthis Martín pescador 

Milvus migrans Milano negro 

Botaurus stellaris Avetoro común 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común 

Milvus milvus Milano real 

MAMÍFEROS  

Nome científico  Nome común  

Genetta genetta Gineta 

Lutra lutra Nutria 

Arvicola sapidus  Rata de agua 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 

Canis lupus Lobo 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común 

PECES  

Nome científico  Nome común  

Salmo trutta fario Trucha común 

Petromyzon marinus Lamprea marina 

REPTILES  

Nome científico  Nome común  

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 

Natrix natrix Culebra de collar 

Coronella austriaca Culebra lisa europea 
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Formacións vexetais 

 

Bioxeograficamente, seguindo a división corolóxica de Rivas Martínez (1987), a área de 

actuación localízase integramente na Rexión Eurosiberiana, subrexión Atlántico 

Medioeuropea, superprovincia Atlántica, provincia Cántabro – Atlántica, subprovincia 

Astur – Galaico e sector Galaico – Asturiano. 

 

Na zona obxecto de estudo, onde se localizará o Parque Empresarial de Ferrol, 

identificáronse as seguintes formacións vexetais: 

 

- Exemplares arbóreos caducifolios 

- Ripisilvas 

- Prados de sega 

- Matogueiras sobre substrato non encharcado 

- Bosques artificiais (piñeiros e eucaliptais) 

 

Espazos naturais 

 

Dado que no ámbito do Parque Empresarial de Ferrol non se atopa ningunha área 

suxeita a protección ambiental por mor da lexislación sectorial ou territorial de aplicación 

(Parques Nacionais, Espazos e monumentos naturais, etc.), soamente cabe destacar, por 

unha parte, a presenza do Rego de Leixa e do Rego de Fonteiroa, os cales discorren 

pola zona de estudo en dirección norte-surleste e oeste-leste respectivamente, así como 

a vexetación asociada aos mesmos. 

 

2.4.3. Medio cultural 

 

O máis reseñable, é a presenza das tres mámoas de Leixa (GA15036062, GA15036063 

e GA15036064), localizadas no extremo nordeste do ámbito do Parque, as cales están 

protexidas pola Lei 8/1995, de 30 de Outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, as cales 

quedarán integradas nos Espazos Libres de Dominio e Uso Público, evitándose deste 

xeito calquera afección sobre as mesmas. 

 

Outro elemento cultural presente é o Castro de Leixa situado a 200 m ao norte do ámbito 

e exterior a el, cunha área de cautela arqueolóxica que marca o límite do Parque 

Empresarial polo seu extremo norte. Así mesmo, a Igrexa de Leixa e o Hórreo de 

Teixoeiras atópanse fora do ámbito de actuación, aínda que parte da súa área de cautela 
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introdúcese lixeiramente nos espazos reservados ás futuras zonas verdes do Parque 

Empresarial.  

 

Por último, cabe mencionar a Mámoa de Trasancos, localizada no límite do termo 

municipal de Narón con Ferrol, en San Mateo, exterior e contigua ao ámbito polo extremo 

nordeste. Dito elemento ven recollido no Catálogo de Patrimonio Arqueolóxico do 

P.X.O.M. do Concello de Narón. O seu contorno intégrase dentro do ámbito a unha Zona 

Verde de Dominio e Uso Público. 

 

En fases posteriores de proxecto e de xeito previo ao comezo das obras, efectuaranse 

unhas sondaxes arqueolóxicas valorativas que abarcarán a zona do vial A que afecta ao 

ámbito de protección de 200 m. do xacemento GA15036062 e os terreos destinados a 

parcelas de uso industrial, localizadas no ámbito de protección de 200 m. dos 

xacementos GA15036062 e GA15036063. 
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2.5. USOS DO SOLO E A EDIFICACIÓN 

 

Unha parte importante do ámbito do Parque Empresarial de Ferrol, o 41,4 % da superficie 

do solo, está ocupada por prados e praderías. O seguinte uso predominante 

represéntannos as parcelas ocupadas por matogueira, sendo o 26,79 % da superficie do 

Parque. 

 

As masas forestais distribúense polo ámbito, seguindo os cursos de auga que o 

atravesan, e na zona sur, onde aparece algunha masa boscosa coincidindo co ámbito 

que ocupa a Fraga da Pega. Ademais disto distribúense polo ámbito parcelas destinadas 

a explotacións forestais. Así, é o 18,21 % da superficie do solo a que está ocupada por 

especies madeireiras (pinos e eucaliptos) e o 9,40 % a superficie ocupada por soutos, 

carballeiras e arboredo de ribeira. O 4,10 % da superficie adícase a terras de laboura ou 

labradío de secano (ver plano 1.3). Tan só o 0,1 da superficie do ámbito considérase solo 

improdutivo. 

 

Dentro do ámbito, existen ademais 5 parcelas que albergan no seu interior algún tipo de 

construción.  
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2.6. ESTRUTURA DA PROPIEDADE 

 

O ámbito está dividido en 151 parcelas de carácter privado. A superficie de cada parcela, 

así como a súa titularidade, se relacionan no Anexo 4 do presente Proxecto Sectorial. 

 

A superficie de las parcelas oscila entre os 207 m2  da mais pequena e os 93.550 m2 da 

parcela mais grande. 

 

O 22 % das parcelas ten unha superficie menor de 1.000 m2. Entre 1.000 e 5.000 se sitúa 

o 44 %, entre 5.000 m2 e 10.000 m2 o 13 % e no 21 % restante, englóbanse as parcelas 

maiores de 10.000 m2 de superficie. 
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2.7. INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 

 

Ao respecto das infraestruturas de servizos, se ben o ámbito delimitado para a 

implantación do Parque non carece na actualidade das redes de servizos de 

abastecemento de auga, saneamento, electricidade e telecomunicacións, ditas redes 

móstranse para algúns deles insuficientes con obxecto de garantir as demandas do 

Parque no momento de plena ocupación do mesmo. Por este motivo será necesaria a 

conexión exterior das redes interiores do Parque coas infraestruturas de maior xerarquía 

capaces de garantir o servizo. 

 

En particular, no tocante á rede de abastecemento de auga, existe unha condución de 

500 mm de diámetro discorre polo ámbito do parque, esta condución abastece na 

actualidade ao polígono de Río do Pozo. Esta condución xunto co grupo de presión 

municipal existente na parcela dos depósitos de Catabois serán suficientes para garantir 

o subministro de este polígono cando alcance a súa ocupación plena coma ao Parque 

Empresarial de Ferrol. 

 

A condución de abastecemento existente de 500 mm terá que ser adaptada nalgúns 

puntos para reconducila polos viais propostos, do mesmo xeito será preciso adaptar as 

redes existentes que abastecen os núcleos, para manter o subministro dos mesmos. 

Tamén se reconducira a tubaria que abastece de auga bruta a ETAP de Catabois dende 

o embalse das Forcadas e que na actualidade atravesa o ámbito do Parque. 

  

No que respecta á rede de saneamento no ámbito proposto para o Parque, existe na 

actualidade unha rede que desemboca no colector do Río Freixeiro, este colector discorre 

polo leste do ámbito, tratase dunha condución de 60 cm de diámetro, no tramo paralelo 

ao Parque, que será suficiente para canalizar as augas recollidas pola rede de 

saneamento proxectada para o parque, así coma as das redes existentes nos núcleos de 

poboación inscritos na area xeográfica do Parque. 

 

Do mesmo xeito que acontece cos outros servizos, os núcleos de poboación existentes, 

contan cunha rede de enerxía eléctrica, tratase dun tendido aéreo de baixa tensión, a 

rede do parque deseñarase considerando a necesidade de manter este subministro. 

 

O subministro de enerxía eléctrica para o parque provén da subestación proxectada 

nunha parcela situada na esquina Noroeste do Sector IV da Actuación Industrial de Río 
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do Pozo. A conexión realizarase a través da conexión exterior viaria este (conexión coa 

FE -12) discorrendo o longo da mesma ata a unión coa FE-12, logo a través deste vial 

recorrerá os diferentes sectores desta actuación industrial cara o Norte ata un dos viais 

do Sector IV que desemboca finalmente na mencionada parcela.  

 

Por outra banda no tocante a rede de telecomunicacións, na actualidade existen no 

ámbito liñas aéreas de telefonía que dotan deste servizo os núcleos nel incluídos. Estas 

liñas manteranse ou serán reconducidas, garantindo a continuidade do servizo, pero será 

necesario proxectar conexións con liñas de maior entidade existentes na zona, 

atendendo as especificacións das empresas operadoras, para poder garantir o servizo ao 

parque. 

 

Por último compre subliñar con respecto a rede de gas, que se ben non se proxecta, 

contemplase a súa posible implantación futura, e de acordo con esta previsión inclúese 

unha zona de terrizo de 50 cm nas marxes dos viais destinada a albergar dita rede. Para 

o subministro de gas, cabe destacar a existencia dunha condución de alta presión que 

discorre polo sur do ámbito de actuación, que poderá ser utilizada, previa adaptación das 

condicións de distribución do gas, para abastecer ao Parque. 
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3. ORDENACIÓN      
 

3.1. OBXECTIVOS E CRITERIOS DA ORDENACIÓN  

 

Os obxectivos e criterios da ordenación do Parque Empresarial de Ferrol, parten das 

directrices e criterios establecidos no Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas 

Empresariais no Ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e na súa Modificación 

Puntual para o Parque Empresarial de Ferrol axustándose ademais ás determinacións e 

condicións específicas recollidas na Declaración de Impacto Ambiental do Proxecto 

Sectorial do Parque e de San Pedro de Leixa formulada pola Dirección Xeral de Calidade 

e Avaliación Ambiental en data 2 de outubro de 2008. 

 

A estes efectos a ordenación urbanística esfórzase, como primeiro obxectivo , por 

manter e enriquecer os criterios de ordenación que a Modificación Puntual para o Plan 

Sectorial prefigura, axustándoos nunha análise de maior escala, completando a súa 

estrutura viaria e as conexións coas redes de infraestruturas. 

 

En relación á ordenación prevista pola Modificación Puntual do Plan Sectorial, o Acceso á 

Ampliación do Porto de Ferrol resulta un condicionante decisivo na ordenación do propio 

Parque, por conformarse como un elemento barreira que divide ao ámbito en dúas 

partes. 

 

O segundo obxectivo  pretende conseguir unha trama viaria que permita obter o maior 

número posible de parcelas regulares, cunhas proporcións adecuadas ao uso industrial e 

terciario ao que se destinen. 

 

O terceiro obxectivo  é o de acadar unha implantación topográfica óptima, nun espazo 

con topografía suave, que debe adaptarse ás conexións coa rede viaria xeral e local que 

da servizo ás zonas residenciais e dotacionais contiguas aos usos empresariais e ao 

resto do tecido que se desenvolve nesta periferia urbana no perímetro do ámbito. 

 

Os criterios de localización dos sistemas de espazos libres e dotacionais , seguen en 

liñas xerais os criterios establecidos na Modificación Puntual do Plan Sectorial, no senso 

de concentrar os espazos verdes nas zonas que presentan as características ambientais 

mais salientables, para crear zonas que pola súa dimensión teñan unhas características 

que as fagan funcionalmente útiles para o seu uso público, complementando este sistema 

dotacional con reservas para equipamentos distribuídos polo ámbito e localizados en 
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lugares facilmente accesibles para o seu uso público que recualifican a ordenación do 

Parque Empresarial. 

 

 



ORDENACIÓN 
 

       

Páx. 3-3 

Modificación do Proxecto Sectorial  
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol)  

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

 

 

3.2. DESCRICIÓN XERAL DA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

A solución adoptada para o deseño de ordenación do Parque Empresarial de Ferrol, 

parte dos obxectivos e criterios descritos no apartado anterior, para formalizarse tal e 

como se mostra nos planos de ordenación. 

 

A base de partida foi o plano de directrices de ordenación da Modificación Puntual do 

Plan Sectorial para o Parque Empresarial de Ferrol, a partir do que se realizou un estudo 

pormenorizado do terreo e dos condicionantes que influían no ámbito. 

 

O ámbito do Parque Empresarial limita polo oeste coa estrada de Catabois (AC-116), co 

termo municipal de Narón ao norte e leste, sendo ademais o río Seco un límite polo leste 

ao ser tamén límite do termo municipal. Polo sur limita coas zonas residenciais, unha 

zona mixta de parcelas dotacionais e naves industriais e o rego de Leixa e o viario de 

acceso ao Porto de Ferrol xa na zona surleste. 

 

A accesibilidade viaria ao ámbito resólvese a través do nó proxectado ao noroeste do 

ámbito que conecta o Parque coa AG-64, co vial de Acceso ao Porto e coa estrada de 

Catabois e pola conexión ao leste do ámbito coa FE-12 que enlaza directamente coa   

AP-9. Prevese ademais a conexión no suroeste do ámbito co vial do hospital de defensa. 

 

Nestas inmellorables condicións de accesibilidade e intercambiabilidade do transporte, a 

Modificación Puntual do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia recolle a 

localización dunha grande área de actividades capaz de albergar entre outros usos a 

implantación dun centro loxístico de transporte e almacenaxe, vencellado á nova 

infraestrutura viaria que supón o Acceso á Ampliación do Porto de Ferrol.  

 

As condicións topográficas e medioambientais, así como as infraestruturas contiguas 

existentes e en desenvolvemento, acoutan o desenvolvemento do Proxecto, que se 

adapta a elas na medida en que poda dar solución ao mesmo tempo aos usos aos que se 

destinará o solo. 

 

O primeiro criterio para a súa ordenación urbanística diríxese a acadar unha xerarquía 

viaria que garanta a fluidez das comunicacións desde os accesos exteriores e a 

continuación do trazado viario e polo tanto a permeabilidade entre as dúas partes do 

ámbito que se ve fragmentado polo trazado do Acceso á Ampliación do Porto de Ferrol.  
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Organízase así un eixe principal na dirección oeste-leste na zona norte do ámbito que 

discorre dende a glorieta proxectada para enlazar a estrada de Catabois, a AG-64 e o 

Acceso á Ampliación do Porto de Ferrol co Novo Parque Empresarial de Ferrol 

prolongándose en dirección leste cun trazado sensiblemente paralelo ao do Acceso ao 

Porto para conectar coa FE-12 (Acceso Sur ao Polígono Río do Pozo), que por outra 

banda pasa a ser a conexión máis directa coa AP-9. 

 

Este eixe compleméntase con outro de menor sección en dirección norte-sur (rúa B) que 

fai posible a permeabilidade entre o subámbito norte e o sur cun paso baixo o vial de 

Acceso ao Porto.  

 

A partir destes eixes principais distribúense unha serie de eixes secundarios (rúas D, E, 

F, G, H, I e J), que fragmentan e serven ao tecido do Parque.  

 

Con este trazado viario, procúrase obter o maior número posible de parcelas regulares, 

con cuarteiróns nos que se obteñen parcelas de distinta dimensión, que dotan ao Parque 

de gran versatilidade para acoller distintos usos e actividades, atendendo ao carácter 

subrexional da actuación, tal e como se establece no Plan Sectorial de Áreas 

Empresariais e na súa Modificación Puntual. 

 

Este tecido empresarial, distribúese en función das súas características de localización 

dentro do Parque e do uso de cada zona. Amósase así un tecido máis fraccionado no 

oeste do ámbito, ofrecendo diversidade de parcelas coa posibilidade de ocupar grandes 

superficies destinadas a usos terciarios, deixando os grandes espazos para empresas 

que requiran de amplas superficies e para a localización da Zona de Actividades 

Loxísticas no norte e noroeste do ámbito, nos lugares menos transitados, que faciliten a 

implantación e funcionamento destas empresas e áreas de actividade, en parcelas de 

gran superficie e con menores interferencias de tráfico con respecto ao resto do Parque 

Empresarial. 

 

O sistema dotacional do Parque Empresarial concéntrase en zonas significativas do 

ámbito. 

 

Ao norte do ámbito, as zonas verdes ordénanse envolvendo os usos empresariais, e 

formando colchóns que minimicen impactos visuais de cara ao exterior, preservando os 
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leitos públicos e a vexetación autóctona asociada a eles para o seu destino a parque 

público. Así  ponse en valor o curso do río Leixa cunha ampla zona verde. 

 

Ao oeste do ámbito acompáñase todo o curso do rego de Fonteiroa con outra zona verde 

de uso público que percorre esta parte do ámbito en dirección oeste leste. 

 

O río Seco, fai de límite leste do Parque. O seu curso forma parte da zona verde de uso 

público do leste do ámbito, que rodea os usos empresariais e recupera o espazo 

ambiental que supón este río e a súa vexetación asociada. 

 

As reservas para equipamentos localízanse nos eixes principais, nunhas relacións de 

proximidade coa cidade, cos pequenos núcleos de proximidade e cos accesos exteriores, 

que facilitarán a súa funcionalidade como interface do Parque Empresarial. 

 

O gran número de prazas de aparcamento que precisa unha instalación como a prevista, 

soluciónase asociando estas ao viario público e utilizando bolsas de servizo ordenadas e 

distribuídas na superficie de solo empresarial. 
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3.3. REDE VIARIA 

 

A rede viaria constitúe o primeiro elemento ordenador do Parque. 

 

A súa estrutura se organiza de forma que garante a funcionalidade da ordenación 

proposta, a conectividade exterior e a permeabilidade e conexión entre os dous ámbitos 

norte e sur nos que o vial de Acceso á Ampliación do Porto de Ferrol divide ao ámbito. 

 

Esta malla, axústase con respecto ás directrices de ordenación establecidas na 

Modificación Puntual do Plan Sectorial, para adaptar os trazados ás condicionantes 

topográficas e optimizar as conexións co exterior do Parque. 

 

Esta estrutura viaria organízase cun eixe principal de tráfico en dirección leste-oeste (rúa 

A), un eixe en dirección norte-sur que pasa baixo o vial de Acceso á Ampliación do Porto 

(rúa B) e o resto do viario que pecha a rede do Parque (rúas C, D, E, F, G, H, I e J). O 

acceso principal ao ámbito do Parque, prodúcese desde a glorieta proxectada ao 

noroeste do ámbito que permite ademais a conexión coa AG-64 e a AC-116. O segundo 

punto de acceso previsto é a conexión a través do vial FE-12 (Acceso Sur ao Polígono 

Río do Pozo), proxectado ao leste do ámbito do Parque que enlaza coa AP-9. 

 

Existen outros puntos de acceso ao Parque a través do viario local en contacto co ámbito. 

 

O eixe de acceso principal (rúa A) parte da glorieta de acceso ao noroeste do ámbito 

prolongándose lonxitudinalmente por toda a zona norte do ámbito ata conectar coa      

FE-12. Presenta unha sección viaria de 29 m, con dobre carril por sentido, mediana 

central de 3 m, e aparcamento en liña de 2,5 m e beirarrúa con terrizo de 2,5 e 0,5 m 

respectivamente a ambos lados. 

 

O eixe norte-sur (rúa B) presenta unha sección de 18 m, cun carril por sentido de 3,5 m 

cada un, e aparcamento en liña de 2,5 m e beirarrúa con terrazo de 2,5 e 0,5 m 

respectivamente a ambos lados. 

 

Sobre este eixe B desenvólvense as rúas D e E que fragmentan o tecido parcelario, de 

forma que a proporción de cada cuarteirón sexa adecuada para mellorar a funcionalidade 

e o uso. 
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As rúas D e E que empezan e rematan na rúa B presentan unha sección idéntica á da rúa 

B. Da rúa E parte unha conexión co viario local existente (rúa F) que presenta tamén a 

mesma sección que a da rúa B.  

 

A través da rúa C, prolongación da rúa B, prodúcese unha das conexións exteriores 

viarias do ámbito nesta marxe suroeste do Parque. 

 

O último dos eixes distribuidores, a rúa I-J, parte da zona leste da rúa A e serve ás 

parcelas desta zona do ámbito. Discorre dende a rúa A cara ao sur ata chegar ao viario 

de Acceso á Ampliación do Porto onde conecta cun dos pasos inferiores, exterior ao 

ámbito, previsto por esta nova infraestrutura viaria. A súa sección é a mesma que as 

anteriores. 

 

Quedan por último unha serie de pequenos viais (rúas G e H) que sen ter unha función 

estruturante dentro da ordenación do Parque melloran as conexións co viario local 

existente. 

 

Con respecto ás directrices de ordenación da Modificación Puntual do Plan Sectorial, 

prodúcense pequenos axustes nos trazados, eliminando aqueles que poderían coartar o 

desenvolvemento das grandes parcelas empresariais, e axustando os trazados para 

optimizar pendentes e servizos no estudo de pormenor que supón o desenvolvemento do 

Proxecto Sectorial. 

 

En canto ao aparcamento, este organízase segundo o tipo e categoría das actividades 

que se desenvolven nas distintas zonas. Disporanse con carácter xeral aparcamentos na 

vía pública compatibles co servizo de acceso ás parcelas. A normativa preverá as 

reservas de aparcamento e de carga e descarga a establecer dentro de cada parcela. 

 

Resérvanse bolsas específicas de estacionamento no leste da rúa A, a ambos lados da 

rúa B no seu treito central,ao sur da rúa F e ao sur da rúa J. 

 

A LOUG establece un estándar de 2 prazas de aparcamento, por cada 100 metros 

cadrados edificables, en ámbitos de uso terciario ou hoteleiro, das que como mínimo, a 

quinta ou a cuarta parte, segundo se trate dun ou doutro respectivamente, serán de 

dominio público e 1 praza de aparcamento cada 100 metros cadrados edificables en 

ámbitos de uso industrial das que como mínimo a cuarta parte deberá ser de dominio 

público. O Proxecto Sectorial, cumpre estes estándares baixo as hipóteses de 
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intensidades de usos que se propoñen (ver apartado 7.1. Cadro de Características). No 

apartado 3.5. deste Proxecto, xustifícase o cumprimento destes estándares. 

 

Prevese ademais no viario público a posibilidade de establecer paradas para a 

implantación dun servicio público de transporte. 

 

O conxunto do viario público e aparcamentos, representa o 13,25 % da superficie do 

ámbito. 
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3.4. ORGANIZACIÓN PARCELARIA E USOS 
 

A organización parcelaria constitúe o segundo elemento xerador da ordenación. A 

proposta de intervención que se inclúe, sen ser vinculante, supón unha primeira 

aproximación á parcelación básica que resulta da aplicación das Ordenanzas, antes da 

redacción dos Proxectos de Parcelación. 

 

As  parcelas, desenvólvense a partir da trama viaria, co criterio de obter un esquema que 

permita parcelacións con proporción fronte-fondo de 1:3 para as parcelas básicas de 

10x30, 20x60, 30x90, ademais da reserva de grandes parcelas, dotando así ao Parque 

de versatilidade para acoller distintos usos e actividades, atendendo ao carácter 

subrexional da actuación, tal e como se establece no Plan Sectorial de Áreas 

Empresariais. Esta parcelación básica de proporción 1:3, considérase adecuada en 

termos de consumo de urbanización e por outra parte, é a proporción establecida como 

preferente polo Plan Sectorial, nos seus Criterios xerais de ordenación nas actuacións. 

 

A parcelación procura obter o maior número posible de parcelas regulares, sendo sempre 

as parcelas de maior tamaño as que asumen as irregularidades do ámbito.  

 

Introdúcense distintas variantes parcelarias acomodadas ás diferentes actividades que 

pretende acoller o Parque e ás condicións físicas do ámbito. 

 

Defínense así as parcelas de menor tamaño con dimensión superficial básica de entre 

300 m2 e 1.200 m2 (10x30 metros e 20x60 metros), un segundo grupo de parcelas que 

parten dunhas dimensións básicas de 30x90 metros para adaptarse logo ás condicións 

de cada cuarteirón e un terceiro grupo de parcelas maiores de 5.000 m2, que partindo 

dunha fronte mínima de 40 m, poden chegar a ocupar a totalidade do cuarteirón onde se 

localizan. Como caso singular na organización parcelaria do Parque, aparecen as 

grandes parcelas propostas na parte central e leste do ámbito que posibilitarán a 

localización de empresas e actividades que necesiten de grandes superficies de solo 

para o seu funcionamento. Por último, resérvase un espazo para a Zona de Actividades 

Loxísticas no extremo leste do ámbito que, desenvolverá a súa estrutura interna en 

atención ás súas necesidades específicas. 

 

A tipoloxía proxectada para a implantación nos cuarteiróns da edificación está 

relacionada co tamaño de parcelación, podendo en cada ordenanza agrupar parcelas ata 
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acadar unha superficie determinada, que ofreza a versatilidade necesaria para acoller 

actividades diversas con distintas necesidades de localización e superficie de ocupación.  

 

Así, para parcelas de entre 300 e 2.500 m2, establécese unha tipoloxía de edificación 

adosada, dentro da Ordenanza 1. Dentro da Ordenanza 2 permitiranse edificacións 

semiadosadas en parcelas que oscilan entre 2.500 m2 e 10.000 m2 e que a partir de 

5.000 m2 estarán ás condicións de recuamentos a lindes similares aos da Ordenanza 3.  

A Ordenanza 3, para parcelas superiores a 5.000 m2, prevé a edificación exenta 

establecendo recuamentos mínimos a todas as lindes. A Ordenanza 4, regula a 

edificación na zona de actividades loxísticas. 

 

En relación á distribución xeral dos usos previstos, resérvase parte da zona suroeste do 

ámbito, para as actividades terciarias, asociadas aos eixes que forman as rúas B, E, e F, 

(ámbitos D1, D3 e F), sendo as zonas máis atractivas do Parque para este tipo de usos, 

pola súa localización e relación cos accesos próximos á cidade, ademais do cuarteirón 

C1 ao noroeste do ámbito, contiguo ás zonas dotacionais existentes e previstas nesta 

zona do Parque. 

 

Destínase a un tipo de actividade mixta terciaria-industrial, o cuarteirón A4 e os ámbitos 

A1 e A2 na zona noroeste do Parque, o espazo central da zona suroeste do Parque, que 

segue o trazado das rúas B e E, e comprende os ámbitos D2, E1, E2 e E3, os cuarteiróns 

H e G na zona central, e a superficie que ao leste do Parque e norte da rúa A, ocupa a 

Zona de Actividades Loxísticas (cuarteirón I).  

 

O resto dos ámbitos destínanse ao uso industrial, localizados nos ámbitos A3, B1, B2 e 

B3 no noroeste do ámbito, e os ámbitos J1,  J2, J3 e J4 e o cuarteirón K ao leste. 

 

Con respecto ás 50 Ha de solo empresarial ofertadas, resulta unha previsión de 8,7 Ha 

de solo empresarial neto con destino a parcelas de entre 300 e  2.500 m2 en fileiras de 

naves adosadas; 9,4 Ha de solo empresarial neto destínanse a parcelas de entre 2.500 e 

10.000 m2 para edificacións semiadosadas; 23,7 Ha de solo empresarial neto están 

destinadas ás maiores implantacións en parcelas superiores a 5.000 m2. Resérvanse 

82.021 m2 para a zona de actividades loxísticas. 

 

Reservados para o uso terciario exclusivo preséntanse 7,6 Ha. Reservadas para o uso 

exclusivamente industrial preséntase 15,7 Ha. As restantes 26,7 Ha poderán acoller 

indistintamente os usos industriais ou terciarios.  
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Diversidade parcelaria e de usos que pretende dar resposta a demandas de distintos 

tipos e acomodarse á versatilidade que debe ofrecer o Parque Empresarial de Ferrol. 
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3.5. SISTEMA DOTACIONAL 
 

Os espazos libres, zonas verdes e equipamentos sitúanse nas áreas do ámbito que 

presentan as características ambientais máis significativas e nas que se localizan cerca 

das zonas residenciais, seguindo os criterios establecidos na Modificación Puntual do 

Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais para o Parque 

Empresarial de Ferrol e as condicións específicas recollidas na Declaración de Impacto 

Ambiental do Proxecto Sectorial do Parque e de San Pedro de Leixa formulada pola 

Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, xerando unha importante reserva de 

solo dotacional, en espazos accesibles tanto dende o interior como dende o exterior do 

ámbito para facilitar o seu aproveitamento.  

 

Na parte oeste do ámbito, sitúanse seguindo o rego de Fonteiroa a ZV-1 e ZV-4 de 

27.323 e 11.582 m2 respectivamente; na parte central e leste do ámbito, seguindo o 

curso do rego de Leixa localízanse as zonas dotacionais ZV-2, ZV-5, ZV-6 e ZV-7 cunha 

superficie de máis de 123.242 m2 dedicados a zona verde, preservando así os leitos 

públicos e a vexetación autóctona asociada a eles para o seu destino a parque público; 

sen prexuízo de dictar a tolerancia de implantacións complementarias de pequenas 

dotacións inseridas no grande Parque, sempre preservando as superficies de interese 

ambiental. 

 

Por último, no norleste do ámbito localízase a ZV-3 de 46.317 m2 incorporando ao 

proxecto as mámoas 1, 2 e 3 de Leixa dentro dunha ampla zona verde na que se 

respectará a topografía actual do terreo. 

 

As reservas de equipamento EQ-1 e EQ-2 de 5.969 e 5.660 m2, localízase en contacto 

coa parcela tamén dotacional que ocupa o centro de educación especial ASPANAES e co 

núcleo de San Pedro de Leixa, en contacto coas rúas A e C. 

 

As parcelas para os equipamentos EQ-3 e EQ-4 de 4.055 e 2.740 m2 respectivamente, 

ocupan a marxe esquerda e dereita da rúa C, sendo este espazo o acceso á zona 

empresarial suroeste do Parque. 

 

O conxunto de zonas dotacionais suman 230.514 m2 de zonas verdes públicas e 

equipamentos. 
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Os terreos dedicados a dotacións cuantifícanse tal e como establece o Plan Sectorial 

seguindo os estándares da LOUG no seu artigo 47.2, que determina, para espazos libres 

e zonas verdes, en ámbitos de uso terciario ou industrial un 10 % da superficie total do 

ámbito. A reserva para equipamentos será dun 2 % da superficie total do ámbito, tanto 

para uso terciario como industrial. As reservas para prazas de aparcamento serán de 1 

cada 100 m2 en ámbitos de uso industrial e  2 cada 100 m2 en ámbitos de uso hoteleiro o 

terciario, das que unha cuarta parte en uso hoteleiro e industrial e unha quinta parte en 

uso terciario deben ser de dominio público.  

 

Deste xeito, e considerando que a superficie total do ámbito do Parque Empresarial é de 

900.623 m2, a superficie reservada para equipamentos deberá ser como mínimo de 

18.333 m2, sendo a área destinada a estes efectos polo Proxecto Sectorial de 18.424 m2. 

 

En canto aos espazos reservados para zonas verdes, a reserva deberá ser como mínimo, 

de 90.063 m2, destinando o Proxecto Sectorial unha área de 212.090 m2 en atención á 

integración dos espazos presentes no ámbito de singular valor ambiental (zonas de 

vexetación autóctona, vexetación asociada aos cursos fluviais, etc.) máis do 23 % da 

superficie do Parque, extensión que fala da intención de inserimento ambiental de 

calidade que pretende o Proxecto Sectorial; en termos cuantitativos a superficie de zonas 

verdes públicas previstas no Parque equivale ao 42,33 % da superficie ocupada polos 

usos empresariais.  

 

A ampla cumprimentación do estándar leva a regular a tolerancia dunha discreta 

inserción nos parques de equipamentos públicos que animen o seu uso incorporando 

dotacionais socio culturais e recreativos que enriquezan a compoñente dotacional pública 

do Parque Empresarial.  

 

No que atinxe ao cálculo das prazas de aparcamento necesarias, oscila entre dous 

valores extremos: o que resultaría do caso en que as zonas destinadas a uso mixto 

terciario-industrial cheguen a estar ocupadas na súa totalidade polo uso industrial, 

alcanzando así  unha proporción de 84,48 % de edificación industrial e un 15,52 % de 

edificación terciaria, debendo reservar polo tanto, un total de 5.715 prazas de 

aparcamento; ou que o uso mixto chegue a ser ocupado completamente por usos 

terciarios, sendo a proporción neste caso de 69,12 % de edificación terciaria e 30,88 % 

industrial, debendo reservarse neste caso 8.293 prazas.  
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O Proxecto Sectorial garante a reserva dun número mínimo de 6.641 prazas no primeiro 

dos supostos antes descrito, e un máximo de 8.455 no segundo suposto, cubrindo en 

consecuencia con folgura o estándar esixido en calquera das dúas hipóteses.  

 

2.097 prazas son de dominio público, cumprindo así os estándares da LOUG que definen 

que, como mínimo unha cuarta parte das prazas reservadas en ámbitos de uso industrial 

destinaranse para dominio público e no caso de ámbitos de uso terciario será dunha 

quinta parte (unha cuarta parte no uso hoteleiro); sumando así un número total de 1.353 

do primeiro suposto e de 2.095 no segundo. Regúlase o equilibrio entre a actividade e a 

reserva de aparcamento mediante as ordenanzas particulares, que prevén as reservas 

obrigadas de prazas dentro das parcelas. 
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3.6. EDIFICABILIDADE E USOS 

 

Os parámetros do Plan Sectorial e da súa Modificación Puntual para o desenvolvemento 

do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Ferrol, fixan unha edificabilidade máxima 

de 0,7 m2/ m2 sobre a superficie total do ámbito e unha ocupación de usos empresariais 

non menor do 50% nin maior de dous tercios da superficie total do ámbito. As 

características do emprazamento, e as condicionantes medioambientais, levan ao 

Proxecto Sectorial a definir unha ordenación cunha superficie de ocupación de 500.971 

m2, o que equivale a un 55,62 % sobre o ámbito, conseguindo definir unha edificabilidade 

global de 0,544 m2 / m2, 490.369 m2 edificables. 

 

Dita edificabilidade repártese dependendo das tipoloxías e actividades definidas e 

reguladas nas ordenanzas deste Proxecto Sectorial. 

 

Así, defínese un primeiro tipo de edificación adosada en parcela tipo base de entre 300 

m2 e 2.500 m2, localizada nos ámbitos A2, A3, B1, B2, B3, D2, E1, E2 e E3 cunha 

edificabilidade de 0,9 m2/m2, o que significa a posibilidade de construción de naves de 

entre 270 m2 e 2.250 m2 construídos, nas que se desenvolverán actividades industriais 

coincidindo cos ámbitos A3, B1, B2 e B3, (ordenanza 1B) e industrias ou actividades 

terciarias indistintamente (ordenanza 1C) nos ámbitos A2, D2, E1, E2 e E3. 

 

O Proxecto Sectorial, define un segundo tipo de edificación semiadosada en parcela de 

dimensión media, entre 2.500 m2 e 10.000 m2. Esta ordenanza localízase nos ámbitos 

D1, H, J2 e J4,  cunha edificabilidade máxima de 1,00 m2/m2, supoñendo esta a 

implantación de naves de entre 2.500 m2/m2 e  10.000 m2/m2 construídos nas que se 

define a posibilidade do desenvolvemento de actividades terciarias no ámbito D1 

(ordenanza 2A), industriais nos ámbitos J2 e J4 (ordenanza 2B) e actividades mixtas 

industriais-terciarias no cuarteirón H (ordenanza 2C). 

 

O terceiro tipo de edificación illada desenvólvese en parcelas con superficie maior de 

5.000 m2, localizadas nos ámbitos A1, A4, C1, D3, F, G, J1, J3 e K cunha edificabilidade 

máxima de 1,00 m2/m2, supoñendo esta a implantación de naves de máis de 5.000 m2/m2 

construídos nas que se define a posibilidade do desenvolvemento de actividades 

terciarias nos ámbitos C1, D3 e F (ordenanza 3A), actividades exclusivamente industriais 

nos ámbitos J1, J3 e K (ordenanza 3B), e actividades mixtas industriais-terciarias nos 

ámbitos A1, A4 e G (ordenanza 3C). 
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Por último queda definido unha cuarta zona de edificación dentro da Zona de Actividades 

Loxísticas no ámbito I. Aplícaselle  unha edificabilidade de 1,00 m2/m2. Resérvanse estes 

cuarteiróns para un uso mixto industrial-terciario. 

 

Así pois, establécese un teito edificable total de 490.369 m2 distribuídos da seguinte 

maneira:  127.994 m2 de uso industrial, o que supón un 30,88 % da superficie edificable 

total, 76.109 m2 de uso terciario que é un 15,52 % do total e 262.825 m2 de uso mixto 

terciario e/ou industrial, un 53,60 % do total, susceptible de aumentar ou diminuír, 

segundo a implantación de usos concreta que se produza, podendo chegar a unhas 

relacións entre o 84,48 % industrial e 15,52 % terciario, ou 30,88 % industrial e 69,12 % 

terciario, porcentaxes máximas e mínimas que se tiveron en conta á hora do cálculo e 

definición de prazas de aparcamento necesarias. 
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3.7. INFRAESTRUTURAS 
 

3.7.1. Abastecemento de auga 

 

A hipótese de deseño da infraestrutura de abastecemento basearase en garantir o 

subministro de auga potable ás distintas parcelas, para as demandas previstas e en 

condicións adecuadas de presión. En particular, supóñense unhas condicións de deseño 

relativas á seguinte previsión de demanda: 

 

- Consumo medio de 0,5 l/s/Ha aplicado sobre a superficie de parcelas. 

 

- Estímase dito consumo repartido nun período de 10 horas, o que significa supoñer 

un coeficiente de punta de consumo de 2,4. 

 

A hipótese de deseño será conservadora en canto ao trazado e tipoloxía da rede, 

tratando de garantir o servizo en todo o perímetro das posibles zonas de demanda e 

desenvolvendo unha tipoloxía de rede mallada que permita un elevado equilibrio 

hidráulico e flexibilidade en canto á dispoñibilidade de puntos de abastecemento. Dito 

servizo quedará garantido no límite de cada unha das parcelas, correndo por conta das 

distintas empresas a execución das instalacións no interior das mesmas.  

 

Contémplase a execución de conducións de abastecemento de auga potable mediante 

tubarias de polietileno e fundición dúctil e diámetros comprendidos entre 125 mm e 500 

mm, incluíndo a totalidade dos accesorios típicos dunha rede destas características, tal e 

como bocas de rega, hidrantes, ventosas, desaugadoiros e acometidas de auga potable 

ás frontes de parcela. 

 

O trazado da infraestrutura de abastecemento proxéctase fundamentalmente baixo 

beirarrúa, co obxecto de facilitar os labores de mantemento e reparación en caso de 

avarías, tendo que realizarse os cruces de calzada perpendiculares aos seus eixes, como 

regra xeral, en posición horizontal e en liña recta. Do mesmo xeito, as acometidas das 

parcelas executaranse perpendicularmente á condución principal, de tal forma que o 

trazado sexa homoxéneo e previsible a efectos de simplificar as posteriores tarefas de 

explotación da rede. 
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A rede interior do Parque Empresarial abastecerase desde os depósitos de Catabois, 

situados na cota + 80 metros, a través de dúas opcións en función da cota da zona que 

se abasteza as zonas mais altas abasteceranse desde o grupo de presión existente na 

parcela dos depósitos de Catabois e as zonas máis baixas abastécense dende a 

condución existente que na actualidade abastece ao polígono de Río do Pozo. 

 

Ao obxecto de poder illar tramos concretos da tubaria en caso de necesidade de efectuar 

operacións de mantemento da rede e coa premisa de ocasionar o menor trastorno 

posible ao servizo no resto dos tramos, disporanse válvulas de seccionamento 

espazadas regularmente a unha distancia aproximada de 150 metros. 

 

Nos puntos altos do trazado previsto disporanse ventosas trifuncionais de 60 mm. de 

diámetro nominal para a admisión de aire durante o baleirado da tubaria e a saída de aire 

durante as operacións de enchido e funcionamento nominal. Nas conducións de diámetro 

superior a DN 250 mm colocaranse ventosas trifuncionais de 80 mm. co obxecto de 

proporcionar un maior caudal de aire toda vez que o diámetro da condución é maior.  

 

Nos puntos de menor cota as válvulas disporán dun sistema de desaugadoiro formado 

por unha tubaria de polietileno de 75 mm. de diámetro nominal (conectada aos pozos da 

rede de saneamento de pluviais) dotada da súa correspondente válvula de comporta de 

60 mm de diámetro, corpo de fundición dúctil FGE 50-7, e presión nominal de 16 kg/cm2. 

Esta conexión na rede principal realizarase mediante unha Te de fundición dúctil e os 

correspondentes elementos de unión.  

 

En todos os casos mencionados ata o momento, executaranse macizos de ancoraxe no 

exterior das arquetas e anexo ás mesmas, con obxecto de compensar o empurre 

ocasionado polos peches das válvulas. De idéntico xeito, executaranse macizos de 

ancoraxe en aqueles elementos nos que se considere necesario debido ao empurre 

existente (codos, unións Te, reducións, etc). 

 

As tapas das arquetas serán de fundición dúctil FGE 50 7 e o seu diámetro 60 cm., clase 

D 400, satisfacendo en todo caso os requisitos da Norma EN 124. 

 

Con obxecto de diferenciar ditos elementos dos correspondentes a outras redes  

existentes no recinto, as tapas de fundición estarán gravadas a tal efecto de tal xeito que 

se poda verificar rapidamente de forma visual a súa pertenza á Infraestrutura de 

Abastecemento.  
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Dispóñense bocas de rega cunha separación aproximada de 80 m. as cales 

conectaranse á rede principal de abastecemento por medio de conducións de Polietileno 

de Alta Densidade (PE100), diámetro 50 mm e presión nominal de 16 kg/cm2.  

 

Procederase á conexión coas conducións proxectadas de hidrantes subterráneos (con 

obxecto de poder dispor este tipo de elementos mantendo as superficies libres de 

obstáculos) de 100 mm. de diámetro na entrada e dobre saída de 70 mm. de diámetro 

con racor tipo Barcelona para canalizacións de 150 mm de diámetro ou mais e de 

diámetro de entrada 80 mm cunha saída de 70 mm para canalizacións de 125 mm. En 

todo caso os hidrantes localizaranse en zonas facilmente accesibles aos Servizos de 

Extinción cerciorándose de que non existan obstrucións que puidesen impedir o acceso 

aos mesmos. 

 

Procederase á execución das acometidas de auga potable en ámbalas marxes dos viais. 

Como regra xeral, as acometidas executaranse de tal xeito que unha soa derivación da 

rede de distribución permita abastecer a dúas parcelas. 
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3.7.2. Saneamento de fecais 

 

Contémplase a execución dunha rede de saneamento de tipo separativo no interior do 

Parque Empresarial de Ferrol, tal e como se recolle no Plan Sectorial de Ordenación 

Territorial de Áreas Empresariais e na súa Modificación Puntual para o Parque 

Empresarial de Ferrol. Proxéctanse, en consecuencia, dúas redes distintas para Pluviais 

e Residuais. 

 

As necesidades de saneamento de fecais estímanse equivalentes ás de abastecemento, 

é dicir, unha dotación de 0.5 l/s e un Coeficiente punta de 2.4. 

 

Proxéctase unha condución por rúa, baixo a franxa de aparcadoiro en liña, con cruces 

para a conexión das parcelas da marxe oposta. Nas rúas con maior densidade de 

parcelas disponse un cruce para cada dúas parcelas, solución que ven motivada pola 

dimensión transversal destas, en xeral, o suficientemente pequena para viabilizar tal 

medida. 

 

As conducións proxéctanse de PVC corrugado de 315mm, como mínimo, asentadas 

sobre leito de area que irán reforzados con formigón nos cruces de calzada. 

 

Os pozos de rexistro proxéctanse con paredes e boquilla de aros prefabricados, soleira 

de formigón en masa e tapa de fundición. 

 

Dentro de cada parcela disponse unha arqueta para a conexión da rede interior co 

sistema exterior. Esta arqueta proxéctase coa parede vertical formada con tubo de 

formigón de 50 cm. de diámetro, fondo de formigón en masa e tapa de formigón armado 

coa inscrición do servizo para a súa identificación. 

 

As augas residuais xeradas polo Parque Empresarial vértense por gravidade ao colector 

“Río Freixeiro”, que conta con capacidade hidráulica suficiente para asumir o caudal 

vertido sen necesidade de desdobramento. 

 

A conexión da rede interior co colector de augas residuais “Río Freixeiro” realízase en 

dous puntos, un deles na rúa A e outro na rúa J a través da senda peonil. Ditos puntos de 

vertido uniranse coa rede de saneamento exterior mediante colectores que discorrerán 

polo interior do ámbito. 
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3.7.3. Saneamento de pluviais 

 

A rede de pluviais discorre paralela á de fecais pero pola marxe oposta utilizándose PVC 

corrugado para os diámetros menores (315 e 400 mm) e formigón vibroprensado para os 

diámetros maiores. 

 

Do mesmo xeito que para a rede de fecais, disponse unha condución por rúa, baixo a 

franxa de aparcadoiro en liña.  

 

A rede dimensionarase para que as conducións entren en carga cun período de retorno 

de 10 anos, segundo o criterio do CHN. 

 

Cada parcela dispón de acometida individual, aínda que en xeral agruparanse de dúas en 

dúas para a súa conexión aos pozos de rexistro. Ademais dispóñense os sumidoiros 

necesarios para a correcta drenaxe das rúas e aparcadoiros. 

 

O Parque Empresarial de Ferrol aséntase na cunca hidrográfica do Río Seco e dous dos 

seus regos tributarios. 

 

As augas pluviais verteranse á rede hidrográfica por medio de tanques de tratamento de 

augas pluviais.  

 

O vertido das augas residuais realízase na rede hidrográfica existente, proxectándose a 

construción de tanques en cada punto. 

 



ORDENACIÓN 
 

       

Páx. 3-22 

Modificación do Proxecto Sectorial  
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol)  

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

 

 

3.7.4. Distribución de enerxía eléctrica 

 

Para a estimación de cargas adóptase o criterio que se expón a continuación: 

- Considerase un ratio de 25 W/m2 aplicado sobre a superficie da parcela, 

establecendo as seguintes dotacións mínimas: 

20 KW para parcelas de uso terciario. 

50 KW para parcelas de uso industrial e uso mixto. 

- Dotarase a todas as parcelas de posibilidade de subministro en BT, 

independentemente da potencia que resulte da aplicación do mencionado ratio. 

- Limitarase, ao efecto de non sobredimensionar as instalacións e estar en todo 

caso conforme ao disposto no R.D. 1955/2000 no seu Art. 46 a 50 KW a 

potencia a subministrar obrigatoriamente en B.T. ás parcelas (o cal non impedirá 

subministros de maior potencia en dita tensión en función do grado de ocupación 

eléctrica das redes que en todo caso virá determinado pola demanda real das 

empresas asentadas no Parque). 

- Para todas aquelas parcelas que en virtude da aplicación do mencionado ratio 

resultase unha potencia superior a 50 KW preverase a alimentación da mesma 

en MT. 

Para o dimensionamento das infraestruturas necesarias correspondentes á conexión da 

rede interior do parque coas instalacións existentes (Nova Subestación de Río do Pozo) 

aplicarase un coeficiente de ponderación de 1 que se aplicará sobre a potencia total 

prevista en base ao criterio anterior. 

  

De acordo co exposto anteriormente e as demandas previsibles nas parcelas faise 

preciso o tendido dunha rede de distribución eléctrica de media tensión para alimentación 

directa ás parcelas que así o demanden en virtude da súa superficie así como dos 

centros de transformación, nos que se orixinan os distintos circuítos de baixa tensión, 

proxectándose todas as redes subterráneas seguindo os trazados das vías do Parque, 

baixo as beirarrúas na súa franxa pavimentada e adoptando canalización conxunta para 

ambos niveis de tensión alí onde as liñas coincidan. 

 

Adóptase un esquema xeral da rede de M.T. mallada de xeito que o subministro a cada 

unha das parcelas queda asegurado por ambos extremos o cal confire unha maior 

fiabilidade ao servizo. Os condutores serán de aluminio, tipo RHZ1/2OL 3(1x240) mm2,  

secos tipo campo radial unipolares con illamento para 20 KV. 
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O sistema de distribución en B.T. será radial a partir dos centros. 

 

Tanto as liñas de Media Tensión como de Baixa Tensión proxéctanse soterradas 

entubadas en canalización conxunta baixo a zona pavimentada das beirarrúas. A 

canalización estará constituída por tubos de dobre parede, corrugada exterior e lisa 

interior de polietileno de alta densidade, libre de halóxenos, de uso normal, de color 

vermella (tipo TC) de 6 metros de lonxitude e 160 mm. de diámetro. Provese en toda a 

lonxitude da canalización de dous tubos de reserva de idénticas características ás 

mencionadas. Ditos tubos irán sempre acompañados así mesmo de dous tubos, das 

mesmas características que os anteriores, de color verde e 125 mm. de diámetro, nos 

que se deixará unha guía para a posterior canalización dos cables de telecomunicación 

e/ou fibra óptica. 

 

De acordo ás demandas de potencia en BT, proxéctase a colocación de centros de 

transformación, de tipo interior, instalados en casetas prefabricadas destinadas 

exclusivamente a este fin, totalmente independentes do resto das edificacións. A 

localización destes centros, ven determinada pola proximidade ao centro de gravidade 

dos sectores de carga, o acceso desde as vías  a caída de tensión dos circuítos de Baixa 

Tensión, e a intensidade máxima admisible destes circuítos no condutor elixido, XZ1 

0,6/1 KV, de 240 mm2 Al. 

 

Considérase a execución das liñas con orixe na nova Subestación Eléctrica de Río do 

Pozo. 
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3.7.5. Iluminación exterior 

 

Deséñase unha rede de iluminación pública para todo o parque en base ao criterio de 

luminancia, contrastado como o mais adecuado para a iluminación de estradas, 

establecéndose  os seguintes niveis luminotécnicos: 

 

LUMINANCIA DA SUPERFICIE DA CALZADA  EN 

CONDICIÓNS SECAS 

DESLUMBRAMIENTO 

PERTURBADOR 

Luminancia media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidade global 

Uo= Lmin/Lm 

Uniformidade 

lonxitudinal 

Ul = Lminl/Lmaxl 

Incremento umbral 

TI (%) 

1,5 0,40 0,70 10 

 

Ao obxecto de conseguir os valores arriba indicados, disponse unha rede de iluminación 

pública en base a luminarias formadas por carcasa e tapa superior en alleación de 

aluminio inxectada e lámpadas de vapor de sodio de alta presión de 250 W colocadas en 

báculo a 11 m de altura, de chapa de aceiro galvanizado segundo normativa existente, 

pintado en cor a definir pola Dirección de Obra, provisto de caixa de conexión e 

protección. 

 

A implantación dos puntos de luz determinouse, tendo en conta as seccións viarias e as 

necesidades de iluminación impostas.  

 

De tal xeito nas rúas con medianas adóptase para os puntos de luz disposición central 

con interdistancias de 40 m.  

 

Nas rúas sen medianas, con calzada única, adóptase unha disposición o tresbolillo con 

unha interdistancia de 25 m entre puntos de luz (50 m. entre puntos de luz do mesmo 

lado). 

 

Nas glorietas adóptase unha disposición con puntos de luz exteriores, e interiores no 

caso das glorietas de grandes dimensións. O nivel de iluminación das glorietas será de 

un nivel superior o nivel máis alto das vías que converxen nela. 

 

A liña eléctrica de alimentación para a iluminación pública disporase soterrada, en tubos 

de polietileno corrugado de 90 mm., baixo beirarrúa e estará constituída por condutores 
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de cobre da sección necesaria en cada caso cun máximo de 4(1x25) mm² con illamento 

tipo RV-K 0,6/1 kV, e condutor de cobre espido para a rede de terra de 35 mm2 instalado 

polo exterior do tubo.  
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3.7.6. Infraestrutura de telecomunicacións 

 

A infraestrutura proxectada haberá de satisfacer as necesidades de telefonía e 

telecomunicacións da totalidade das empresas que se vaian a asentar no Parque 

Empresarial.  A tal efecto disporanse arquetas de entrada nas frontes de parcela e 

deixando de este xeito previsto o trazado para a posterior execución das Infraestruturas 

Comúns de Telecomunicacións no interior das mesmas, de acordo coa Normativa vixente 

ao respecto. 

 

O deseño da infraestrutura, no que se refire ao trazado da rede, así como o tipo e número 

de condutos en cada canalización, desenvolvese baixo a premisa da explotación do 

servizo por parte de alomenos dúas empresas operadoras con tecnoloxía de 

comunicacións diferente.  

 

En particular seguíronse as prescricións habituais en actuacións de esta natureza das 

compañías Telefónica de España, S.A. e R Cable e Telecomunicacións Galicia, S.A. 

 

Contémplase a execución das canalizacións baixo beirarrúa, co obxecto de evitar as 

inferencias do tráfico rodado e facilitar as tarefas de explotación e de mantemento da 

rede.  

 

Proxéctase unha infraestrutura baseada nunha canalización única, realizándose a 

asignación de tubos ás distintas empresas operadoras para que posteriormente cada 

unha de elas proceda ao tendido de cables polos tubos que lle foron asignados, se ben 

considerase a execución de arquetas independentes para cada unha das empresas 

operadoras, para que de este xeito poida ter acceso exclusivo a súa rede. 

 

Estase ao disposto en el R.D. 401/2003, Reglamento de Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicaciones, ao efecto de dimensionar correctamente as arquetas de entrada 

nas frontes de parcela, así como o número de condutos das acometidas. 

 

En particular, establécese a necesidade de dispoñer un total de 4 tubos de 63 mm. en 

previsión de asignación de un deles a telefonía básica e dixital (RTB+RDSI), o segundo a 

telecomunicacións por cable coaxial (TLCA) e os dous restantes a modo de reserva. 
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No que se refire ás conducións principais e secundarias, realizase o dimensionamiento 

dos mesmos en función da súa superficie útil, estimándose unha ocupación máxima do 

60% da mesma e en base aos diámetros de cables estandarizados tanto para condutores 

de cobre como para cable coaxial, así como á capacidade de cada un de estes cables. 

 

No que se refire á conexión exterior da infraestrutura de telecomunicacións do Parque 

Empresarial, e de acordo coa información facilitada ao respecto polas empresas 

operadoras, será posible garantir o servizo mediante a conexión ás infraestruturas de 

ditas empresas nos extremos das zonas de actuación da conexión exterior viaria sur e a 

conexión exterior viaria este. 
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4. ORDENANZAS REGULADORAS 

  

4.1. NORMAS XERAIS 

 

4.1.1. Natureza e ámbito  

 

1. O Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Ferrol desenvolve as determinacións 

do Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no ámbito da 

Comunidade Autónoma de Galicia e da Modificación Puntual do Plan Sectorial de 

Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no Ámbito da Comunidade Autónoma de 

Galicia para o Parque Empresarial de Ferrol, sobre o ámbito delimitado por dita 

Modificación. 

 

2. Esta normativa aplícase á superficie total do ámbito do Proxecto que é de  900.623 m2. 
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4.1.2. Modificación e vixencia  

 

1. A modificación do Proxecto Sectorial, poderase realizar en calquera momento, 

seguindo o procedemento establecido no artigo 13 do Decreto 80/2000 de 23 de 

marzo, con exclusión do trámite previsto no seu punto 1. 

 

2. O Proxecto Sectorial poderá caducar e extinguir os seus efectos no suposto de que se 

produza declaración de caducidade por incumprimento dos prazos previstos para o 

seu inicio ou terminación por causa imputable ao titular das obras, ou que estas sexan 

interrompidas por tempo superior ao autorizado sen causa xustificada, excepto 

obtención previa da correspondente prórroga que poderá outorgar a Consellería que 

tramitou o Proxecto. 

 

3. A declaración de caducidade corresponderalle ao Consello da Xunta de Galicia, a 

proposta da Consellería de Vivenda e Solo e despois de informe da Consellería de 

Política Territorial e Obras Públicas e audiencia dos interesados. 

 

4. A declaración de caducidade indicará, se é o caso, as determinacións do planeamento 

urbanístico municipal que deban ser modificadas, as condicións a que queden 

sometidas as construcións e instalacións xa realizadas e aquelas outras que resulten 

adecuadas para corrixir ou eliminar os impactos que puideran producirse no medio 

físico. 
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4.1.3. Alcance Normativo dos Documentos 

 

O alcance normativo do Proxecto deriva do contido normativo dos documentos 

urbanísticos que o integran e en particular das Ordenanzas Reguladoras e Planos de 

Ordenación. 

 

A cartografía a escala 1/1000 que constitúe a base gráfica sobre a que se debuxou a 

planimetría terá carácter de cartografía oficial e o seu uso será obrigatorio para reflectir o 

emprazamento e determinacións de calquera petición de licenza urbanística. 
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4.1.4. Desenvolvemento obrigatorio 

 

Para a execución do Proxecto Sectorial redactaranse os correspondentes proxectos 

técnicos de execución. 

 

Para o desenvolvemento urbanístico das actividades empresariais redactaranse os 

proxectos de parcelación, edificación e instalacións. Nos casos previstos especificamente 

nestas Ordenanzas será necesaria a redacción previa de Estudos de Detalle. 
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4.1.5. Cumprimento da lexislación vixente  

 

O cumprimento das normas e preceptos contidos nesta Normativa, non exime da 

obrigatoriedade de cumprir as restantes disposicións vixentes ou que poidan ser dictadas, 

sobre as distintas materias afectadas en cada caso. 

 

Nos aspectos non contemplados nestas Ordenanzas, estarase ao disposto no Plan 

Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no Ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia e na súa Modificación Puntual do Plan Sectorial de Ordenación 

Territorial de Áreas Empresariais no Ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o 

Parque Empresarial  de Ferrol e á Normativa Urbanística Municipal vixente. 
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4.1.6. Sistema de actuación 

 

En base ó recollido no punto 3.2 da Memoria Xustificativa do presente documento, 

establécese como sistema de actuación o de compensación. 
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4.1.7. Definicións 

 

A efectos destas ordenanzas, cantas veces se empreguen os termos que a continuación 

se indican, terán o significado que se expresa nos apartados seguintes: 

 

Parcela edificable 

 

Parcela edificable é a superficie de solo comprendida entre lindes e aliñacións, sobre a 

cal se pode edificar cando reúna a condición de solar como consecuencia da execución 

do Proxecto Sectorial. 

 

Cuarteirón 

 

É o conxunto de parcelas que sen solución de continuidade quedan comprendidas entre 

vías e/ou espazos públicos determinados no Proxecto. 

 

Ámbito 

 

É un conxunto de parcelas agrupadas baixo unha mesma ordenanza. 

 

Aliñación 

 

Entenderase por aliñación aquela liña límite da parcela que separa esta dos espazos 

libres públicos e do viario. 

 

Liña de edificación 

 

É aquela liña que a futura edificación non pode sobrepasar. A liña de edificación pode ser 

exterior ou interior: 

 

Exterior. Cando se refire á fachada de edificación que dea fronte a espazos libres 

públicos ou rúa. A liña exterior coincidirá coa aliñación, agás indicación en Plano 
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de Ordenación ou no caso en que se dispón a obrigatoriedade de establecer un 

recuamento. 

A liña exterior indicada en Plano de Ordenación terá a consideración de liña de 

edificación obrigatoria para garantir o aliñamento das fachadas. 

 

Interior. Cando se refire á fachada oposta á anterior. 

 

Fronte de parcela 

 

Enténdese como tal o linde en contacto coa vía na que se establece o acceso principal á 

parcela. A súa dimensión será a distancia entre os lindes laterais, medida sobre a 

aliñación. 

 

Recuamento 

 

É o ancho da franxa de terreo comprendida entre a aliñación e a liña de edificación cando 

ambas non coinciden. Así mesmo as separacións da edificación respecto aos demais 

lindes da parcela edificable denominaranse recuamentos. 

 

 Recuamentos laterais. Cando se refire aos lindes laterais. 

 Recuamentos posteriores. Cando se refire ao linde posterior da parcela. 

 

A medición do recuamento, sexa frontal, lateral ou posterior, producirase 

perpendicularmente ás lindes de referencia en todos os puntos do mesmo. 

 

Rasante 

 

É a cota altimétrica que se corresponde co perfil lonxitudinal dunha vía. 

 

Altura da edificación 

 

A altura da edificación é a dimensión vertical dun edificio. Pola súa regulación poderase 

empregar unha ou ambas destas unidades de medida: 
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1. A distancia vertical en metros desde a rasante da rúa á que dea fronte a 

edificación, tomada no punto medio da fachada, e ata a cara inferior do forxado ou 

entramado da estrutura da cuberta. 

 

2. Número total de plantas, nas que se incluirán a planta baixa e as plantas piso e, 

no seu caso, a planta semisoto. 

 

Altura máxima da edificación 

 

É aquela que non pode superarse coa edificación. Establecerase en número máximo de 

plantas e/ou metros. Haberán de respectarse ambas. 

 

Construcións por enriba da altura máxima 

 

Sobre a altura máxima permitida non se permiten outras construcións que a cuberta 

cunha altura non superior a 4 m e as chemineas, antenas, instalacións para enerxía solar 

e instalacións especiais debidamente xustificadas pola actividade. 

 

Planta baixa, semisoto e soto 

 

Enténdese por planta baixa a planta inferior do edificio onde o solo se atopa á altura, por 

enriba, ou como máximo a 0,60 m por debaixo da rasante da beirarrúa ou terreo en 

contacto coa edificación. Considérase planta sobre rasante. 

 

Enténdese por semisoto aquela planta que tendo o solo a máis de 0,60 metros por 

debaixo da rasante ten o teito a máis de 0,60 por riba de dita rasante. Considérase planta 

baixo rasante.  

 

Enténdese por soto aquela planta que ten o teito a menos de 0,60 metros por riba da 

rasante ou a calquera distancia por debaixo de dita rasante.Considérase planta baixo 

rasante.  

 

Se pola configuración do terreo as condicións antes mencionadas variasen ao longo da 

liña de edificación exterior, a cualificación de soto, semisoto e planta baixa se adoptará 

nas partes das plantas que nese caso as cumpran. 
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Altura de planta 

 

Entenderase por altura de planta a distancia entre os eixes de dous forxados 

consecutivos, ou entre o nivel de piso e tirante de cimbra de cuberta de nave, segundo os 

casos. 

 

Altura libre de planta 

 

Entenderase como a distancia desde a superficie do pavimento acabado ata a superficie 

inferior do teito da planta correspondente. Cando se trate de naves, a altura de planta e a 

altura libre de planta consideraranse equivalentes. 

 

Superficie ocupada 

 

É a comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical sobre un plano 

horizontal das liñas externas de toda a construción, incluso a subterránea. Para o 

conxunto da superficie ocupada non se terán en conta os beirís e marquesiñas. 

 

Superficie edificada 

 

É a comprendida entre os límites exteriores da construción da planta. 

 

Superficie total edificada a teito ou solo 

 

É a resultante da suma das superficies edificadas de todas as plantas 

 

Edificabilidade máxima 

 

Desígnase con este nome a medida da edificación permitida nunha determinada área de 

solo. Establécese polo total de metros cadrados de superficie total edificada suma de 

todas as plantas, dividido pola superficie da parcela edificable. 
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Espazos libres interiores á parcela 

 

Son aqueles espazos de uso privativo non ocupados pola edificación. 

 

Edificación illada ou exenta 

 

É aquela que se atopa separada totalmente doutras construcións por espazos libres. 

 

Edificación semiadosada 

 

É a edificación que se apoia nunha única linde lateral ao que, á súa vez, pode ou non 

adosarse a edificación da parcela veciña. 

 

Edificación adosada 

 

É a edificación que se apoia nas lindes laterais da parcela formando ringleira. 

 

Área de movemento da edificación 

 

É a superficie da parcela susceptible de ser ocupada pola edificación. 
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4.1.8. Condicións xerais de uso 

 

1. Son as condicións que regulan as diferentes utilizacións dos terreos e edificacións 

segundo a actividade que se produza. 

 

2. Os usos divídense en permitidos, tolerados e prohibidos en base á súa adecuación 

a cada ámbito de solo e aos fins da ordenación e á compatibilidade dos usos entre 

si. 

 

3. A regulación de usos en determinada parcela establécese na ordenanza que resulte 

de aplicación. 

 

4. De acordo coas prescricións de cada ordenanza poderán ser definidos como usos 

permitidos, tolerados ou prohibidos todos ou algúns dos seguintes: 

 
 

A.- Uso Industrial: Comprende as actividades transformadoras, de elaboración, 

reparación, almacenaxe, transporte e distribución de produtos así como as de 

venda por xunto, distinguíndose os seguintes usos pormenorizados: 

 

� Uso de Industria e Almacéns. Actividade de transformación, reparación e 

almacenaxe en establecementos ou locais especialmente preparados para 

tal fin, ocupando todo ou parte do edificio. Inclúese neste uso as 

actividades de investigación aplicada comprendendo laboratorios, centros 

informáticos, etc., así como actividades de servizo ás empresas. 

 

� Uso de Garaxe-aparcamento e Servizo do Automóbil. Garda e 

estacionamento habitual de vehículos, así como o seu mantemento e 

entretemento. Inclúe as estacións de servizo. 

 

B.- Uso Terciario: O que ten por finalidade a prestación de servizos ao público, ás 

empresas ou organismos, tales como os servizos de aloxamento temporal, 

comercio ou venda polo miúdo, servizos persoais, información, 

administración, xestión pública ou privada, actividades e servizos financeiros 

e profesionais. Inclúe: 
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� Uso Hoteleiro. Comprende o uso terciario de servizo ao público de 

aloxamento temporal. Enténdense incluídos neste uso xeral todos os de 

carácter complementario que estean ao servizo ou en dependencia co 

principal, tales como restaurantes, zonas de estacionamento, almacéns... 

 

� Uso Comercial. Comprende o servizo terciario destinado a subministrar 

mercancías ao público mediante venda polo miúdo, (incluíndo a 

almacenaxe destas), venda de comidas e bebidas para consumo no local 

ou prestación de servizos persoais. 

 

� Uso de Oficinas. Comprende as actividades terciarias que se dirixen como 

función principal á prestación de servizos administrativos, de xestión, 

información e comunicación, financeiros ou profesionais. 

 

C.- Uso Dotacional: É o que serve para prover aos cidadáns do equipamento que 

facilite e posibilite a súa educación, enriquecemento cultural, a súa saúde e 

benestar e para proporcionar os servizos propios da vida urbana tanto de 

carácter administrativo como de abastecemento ou infraestruturais. 

Distínguense os seguintes tipos de usos dotacionais: 

 

� Uso Docente e Investigador. Comprende o uso dotacional correspondente 

ás actividades formativas e de ensinanza e as de investigación 

relacionadas coa creación, aplicación e difusión do coñecemento. 

 

� Uso Sanitario. Corresponde ás actividades de prestación de asistencia 

médica e servizos sanitarios e hospitalarios. 

 

� Uso Asistencial. Corresponde a aquelas actividades de tipo social de 

servizo a grupos que demandan unha atención diferenciada (centros de 

anciáns, de minusválidos, asilos, garderías, etc.). 

 

� Uso Sociocultural. Comprende as actividades culturais asociativas e de 

relación social que impliquen locais permanentes (casas de cultura, 

museos, bibliotecas, centros sociais, etc.). 

 

� Uso Deportivo. Refírese ás actividades relacionadas coa práctica da 

cultura física e do deporte. 
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� Uso Recreativo. Comprende as actividades relacionadas co ocio e os 

espectáculos. 

 

� Uso de Servizos urbanos. Comprende aquelas dotacións destinadas á 

provisión de servizos públicos de carácter específico, desenvolvidas por 

organismos públicos ou por entidades privadas de carácter subsidiario, 

tales como mercados de abasto, centros de comercio básico, matadoiros, 

instalacións de comunicación, de subministro de servizos urbanísticos, etc. 

 

� Uso de Administración pública. Comprende as dotacións terciarias 

destinadas ao exercicio da administración pública, ao desenvolvemento 

das funcións públicas institucionais e á prestación de servizos públicos. 

 

D.- Uso Residencial: É o que serve para proporcionar aloxamento permanente ás 

persoas. Tan só se tolera nos casos explicitamente indicados nas ordenanzas 

particulares o uso de vivenda destinada exclusivamente ao persoal encargado 

da vixilancia e conservación das edificacións e instalacións. Consideraranse, 

dentro de cada edificación ou industria, como construcións accesorias, e 

deberán emprazarse con acceso independente, ventilación directa de todo os 

locais vivideiros, illamento e independencia respecto á actividade empresarial 

á que serven. 

 

Regulación do uso industrial e almacéns 

 

Enténdese nestas Normas por uso industrial o correspondente aos edificios ou locais 

dedicados ao conxunto de operacións que se executen para a obtención e transformación 

de primeiras materias, a súa posterior transformación, o seu envasado, almacenaxe, 

distribución e reparación. Inclúense na definición deste uso as actividades de artesanía 

así como as actividades de almacenaxe e distribución de produtos e da venda por xunto. 

 

Inclúe en consecuencia as seguintes actividades: 

 

a) Produción, que comprende aquelas actividades que teñen como obxecto principal  

a obtención de produtos por procesos transformadores, e inclúe funcións técnicas e 

económicas, espacialmente ligadas á función principal, tales como a reparación, 

garda ou depósito de medios de produción e materias primas, así como a 
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almacenaxe de produtos acabados para o seu subministro a maioristas, 

instaladores, fabricantes, etc. 

 

Inclúense neste uso as actividades de investigación aplicada -comprendendo 

laboratorios, centros informáticos etc.,-  complementarias e de servizo ás empresas. 

 

b) Almacenaxe e comercio por xunto, que comprende aquelas actividades 

independentes que teñen como obxecto principal o depósito, garda ou almacenaxe 

de bens e produtos, así como as funcións de almacenaxe e distribución de 

mercancías propias do comercio por xunto. Así mesmo inclúense aquí outras 

funcións de depósito, garda ou almacenaxe ligadas a actividades principais de 

industria, comercio polo miúdo, transporte ou outros servizos de uso terciario, que 

requiren espazo adecuado separado das funcións básicas de produción, oficina ou 

despacho ao público. 

 

c) Reparación e tratamento de produtos. Comprende aquelas actividades que teñen 

como función principal reparar ou tratar obxectos coa fin de restauralos ou 

modificalos, pero sen que perdan a súa natureza inicial.  

 

Os establecementos industriais, en función dos produtos que neles se obteñan, 

manipulen ou almacenen clasifícanse nos seguintes grupos: 

 

Grupo 1º: 

 

Industrias da construción : talleres de pintura e decoración; escultura, cantería e pulido 

de pedras artificiais; vidrería e en xeral, os dedicados á preparación de materiais pétreos, 

naturais ou artificiais, cerámicos, vidros, áridos e aglomerantes, etc. Almacéns de 

materiais de construción. 

 

Grupo 2º:         

                       

Industrias electromecánicas : talleres de ferraxería, fontanería, latón, broncistas, 

praterías, fabricación de camas e mobles metálicos, carpintería metálica, xoguetería, 

óptica, mecánica de precisión e electrotécnica; reparacións electromecánicas, con 

exclusión dos destinados unicamente a reparación de automóbiles ou anexos ás 

instalacións de transportes urbanos; fabricación de instrumentos de música, etc. 

Almacéns destas industrias. 
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Grupo 3º: 

 

Industrias da madeira e o moble : talleres de carpintería, tapicería, decorado e acabado 

de mobles onde a materia principal sexa a madeira; xoguetería non mecánica; 

instrumentos de música con caixa de madeira e os seus derivados; fabricación  e 

preparación de embalaxes e de pasta  de madeira, produtos sintéticos,  celuloide, pasta 

de papel e cartón, etc. Almacéns destas industrias. 

 

Grupo 4º: 

 

Industrias químicas : talleres e laboratorios de preparación de produtos químicos en 

xeral; tratamentos químicos de produtos de calquera clase, incluso de peles e o seu 

curtido; produtos e especialidades farmacéuticas, produtos de perfumería e limpeza e 

fabricación de vidros, esmaltes, pinturas, lacas e vernices, etc. Almacéns de produtos 

químicos. 

 

Grupo 5º: 

 

Industrias téxtiles e do vestido : talleres de confección e adorno de roupas de todas 

clases; sombreirería, zapatería e luvas; albardaría; reparación, acabado, tinxidura e 

limpeza de roupas; confección de adornos, xoiería e bixutería e talleres de fiado,  tecidos, 

encaixes, incluso tinxidura, apresto e acabado dos mesmos, etc. Almacéns téxtiles. 

 

Grupo 6º: 

 

Industrias da alimentación : tafonas, fornos de confeitería, galletas, etc.; preparación 

refino e cortado de azucre; torrefacción de graos de café, cebada, chicoria, cacao e 

moído e envase destes produtos; establecementos de frituras de produtos vexetais e 

animais, preparación e envase de leite e produtos lácteos; matanza de animais de curral 

e gando; preparación de conservas a base de carne e peixe; preparación de conservas 

vexetais, produtos alimenticios de todo tipo, produtos alimenticios elaborados a base de 

residuos de matadoiro; preparación e envase de bebidas, fábricas de xeo, xeaderías e 

instalacións frigoríficas de conservación; fábricas de cervexa e fariñas, etc. Almacéns de 

produtos de alimentación. 
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Grupo 7º: 

 

Industrias gráficas de elaboración de papel e cartó n e da comunicación : talleres de 

imprenta e impresión, litografía, encadernación e artes  gráficas en xeral; de cortado, 

dobrado, engomado de obxectos de papel e cartón con impresión ou sen ela; de gravado 

e fabricación de rótulos esmaltados; talleres e laboratorios de fotografía e artes 

fotomecánicas, industria de comunicación, revelado, copiado e montaxe de películas, 

estudos de dobraxe e sonorización, estudos de radio e televisión, edición de publicacións 

periódicas, etc. Almacéns de materiais relacionados con estas industrias. 

 

Grupo 8º: 

 

Instalación dos servizos de distribución de enerxía  eléctrica, auga e xestión de 

residuos : estacións de xeración, transporte, transformación e distribución de enerxía 

eléctrica; instalacións de elevación, condución, distribución e depuración de augas; 

limpeza, desinfección, xestión, destrución ou aproveitamento de residuos urbanos e 

industriais, etc. 

 

Grupo 9º: 

 

Industrias do metal e construción de material móbil : construción automóbil, 

transformados metálicos e construción de maquinaria e a súa almacenaxe. 

 

Grupo 10º: 

 

Industrias e almacéns agropecuarios : serradoiros e almacéns de madeira en bruto, 

almacéns de pensos, de produtos agrícolas e de maquinaria agropecuaria. 

 

 

Os establecementos industriais, de acordo coa compatibilidade cos outros usos 

permitidos, que así se indiquen no Proxecto Sectorial, clasifícanse nas seguintes 

categorías: 

 

Categoría A: 

 

Pertencen a esta categoría as instalacións comprendidas nos seguintes grupos e nas 

condicións que se sinalan: 
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� Do grupo 1º: 

 

- As fábricas de produtos hidráulicos, pedra artificial, mosaicos e 

similares, cunha superficie máxima de 800 metros cadrados. 

 

- Os talleres de serra e labra de pedra, mármores, etc. cunha superficie 

máxima de 800 metros cadrados. 

 

- Os talleres de decorado, pintura, etc. con superficie máxima de 800 

metros cadrados. 

 

- Almacéns de materiais de construción, con 800 metros cadrados de 

superficie máxima. 

 

� Do grupo 2º: 

 

- Os almacéns de produtos metalúrxicos clasificados. 

 

- Os talleres electromecánicos con excepción de forxas mecánicas. 

 

� Do grupo 3º: 

 

- Os talleres de carpintería, tapicería, decorado e acabado de mobles dos 

cales a materia prima sexa a madeira, os de xoguetería non mecánica, 

os de instrumentos musicais de madeira, a fabricación e preparación de 

embalaxes. Todos eles en superficie non superior a 800 metros 

cadrados. 

 

� Do grupo 4º: 

 

- Os laboratorios de produtos químicos, pequenas fábricas de xabón,  

lixivia e perfumes coas seguintes limitacións: 

a) Que non ocupen unha superficie superior a 800 metros cadrados. 

b) Que non desprendan ningunha clase de ácidos ou lixos nocivos ou 

prexudiciais. 



ORDENANZAS REGULADORAS 
 

       

Páx. 4-19 

Modificación do Proxecto Sectorial  
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol)  

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

 

c) Que non vertan augas residuais nocivas para a depuración 

biolóxica das mesmas ou para a conservación dos conductos da 

rede de sumidoiros. 

 

- As fábricas de cores de pintura coas limitacións anteriores e as 

establecidas para substancias inflamables e combustibles. 

 

- Os laboratorios biolóxicos, coas mesmas limitacións, sempre que non 

posúan estancias de gando para un número de cabezas superior a sete. 

 

- As manufacturas de caucho, coiro e materiais similares coas mesmas 

limitacións anteriores sempre que o volume máximo de substancias 

inflamables que se almacenen, non excedan de 500 quilos e os 

almacéns de substancias combustibles que non superen a cifra 

indicada. 

 

� Do grupo 5º: 

 

- Os talleres de tinturería, lavado e limpeza que empreguen potencia 

mecánica e líquidos inflamables para o seu traballo, coas limitacións 

establecidas para o grupo 4º, e sempre que a superficie ocupada non 

exceda de 800 metros cadrados. 

 

- As manufacturas téxtiles con superficie máxima de 800 metros 

cadrados. 

 

� Do grupo 6º: 

 

- A preparación dos produtos alimenticios para o home e para o gando 

sen matanza nin utilización de produtos residuais do matadoiro, sempre 

que a superficie ocupada non exceda de 800 metros cadrados. 

 

- Almacéns e preparación de bebidas, licores, etc.; fábricas de gasosas e 

xeo coa súa superficie non superior a 800 metros cadrados. 
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� Do grupo 7º: 

 

- Todos os talleres de artes gráficas con superficie máxima de 800 metros 

cadrados. 

 

- As manufacturas de papel e cartón con superficie máxima de 800 

metros cadrados. 

 

- As industrias e actividades de comunicación. 

 

� Do grupo 8º: 

 

- Parques de limpeza. 

 

- Todas as instalacións de distribución dos servizos de gas, auga e 

electricidade cando a súa localización en cuarteiróns industriais sexa 

compatible cos servizos que prestan. 

 

� Do grupo 10º:  

 

- Os almacéns de produtos e maquinaria agrícola, con ou sen actividade 

comercial, ocupando menos de 800 m2 de superficie. 

 

Na categoría A nos seus distintos grupos o equipo de forza motriz non excederá da 

potencia instalada de 30 CV. 

 

Condicións xerais para os almacéns da Categoría A 

 

Todas as clases de almacéns limitados a 800 m2 salvo indicación expresa en 

ordenanzas. 

 

Cando se almacenen substancias inflamables e combustibles, deberán estar situadas en 

planta baixa e axustarse ás seguintes limitacións: 

 

a) As substancias  inflamables  contidas  en  envases  correntes,  deberán  limitar a 

capacidade do depósito a 300 litros para os líquidos e de 500 quilos para os 

sólidos. 
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 Exceptúanse, polo seu peculiar perigo, o sulfuroso de carbono, éter, colodión e 

disolucións de celuloide que en cada caso requirirán unha licenza especial, que 

non poderá concederse en ningún caso para capacidades superiores aos 300 

litros. 

 

 Se están contidos en depósitos subterráneos, de acordo coas normas do seu 

regulamento especial, poderá alcanzar a capacidade de 2.500 litros. 

 

 En terreos non edificados e en depósitos subterráneos, cun grosor sobre os 

mesmos dun metro, poderá alcanzar a capacidade de 10.000 litros a unha 

distancia de 6 metros de liña de fachada e de 5.000 litros a 3 metros. 

 

b) Os aceites lubrificantes, pesados, mazcuts, etc. e -en xeral- os líquidos 

inflamables de punto de inflamación superior aos 35 graos, incluídos os 

combustibles, permitiranse ata 1.000 litros en envases correntes coas debidas 

medidas de seguridade e ata 3.000 litros en tanques metálicos ou de materiais 

debidamente homologados, ou depósitos subterráneos convenientemente 

dispostos. Os depósitos en terreos non edificados na forma e capacidades 

indicadas no apartado anterior. 

 

c) Os combustibles sólidos (carbón, leña, madeira, etc.) só poderán almacenarse en 

cantidades inferiores ás dez toneladas en peso ou oito metros cúbicos en volume. 

 En particular os depósitos de hulla non poderán establecerse en capas ou 

montóns de profundidade superior aos 2,50 metros. 

 

d) Queda prohibido en absoluto o almacenamento de trapos, roupas, etc., en 

montóns que non teñan sufrido lavado ou desinfección previa e, neste caso, o 

amontoamento limitarase pola mesma cifra dos combustibles sólidos. 

 

 En especial prohíbese o almacenamento de algodóns engraxados fóra de 

recipientes metálicos pechados. 

 

Todas as substancias que poidan producir olores ou vapores nocivos ou molestos, 

deberán depositarse en recipientes herméticos. 
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Estas restricións poderán atenuarse cando as condicións técnicas en que se establezan 

determinen unha seguridade contra accidentes tecnicamente suficientes. 

 

Os núcleos industriais que agrupen industrias dunha mesma característica, someteranse 

a illamentos especiais e a ordenanzas adecuadas ao tipo de industria e á localización 

proxectada. 

 

Categoría B: 

 

Inclúense nesta categoría todas as industrias e almacéns non incluídos na categoría 

anterior por sobrepasar os límites establecidos para ela. 

 

Molestia, nocividade, insalubridade e perigo 

 

As definicións de actividade molesta, nociva, insalubre e perigosa e a determinación dos 

seus efectos, contense no Decreto 2414/1961, de 30 de novembro, e disposicións 

concordantes e aplicarase aos usos tipificados por dito Decreto. 

 

Os establecementos industriais da categoría A,  para cada actividade diferente que se 

leve a cabo, non excederán, por toda clase de efectos, a intensidade 3. 

 

Os establecementos das categorías B non poderán superar o índice 4 máis que para 

dúas clases de efectos. 

 

Ademais de cumprir as condicións de edificación, os locais industriais instalaranse de 

forma que permitan previr os sinistros, combatelos e evitar a súa propagación. As 

actividades perigosas, en calquera caso, deberán respectar as normas específicas de 

aplicación xeral dictadas para cada producto polo organismo competente. 

 

Quedan prohibidas as instalacións industriais catalogadas como insalubres, nocivas e 

perigosas no Decreto de 30 de Novembro de 1961 (Decreto 2414/1961), e nas súas 

sucesivas modificacións, que non cumpran os requisitos legais e regulamentariamente 

establecidos para evitar as súas prexudiciais consecuencias. 
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Condicións de funcionamento das actividades industriais 

 

1. Como norma xeral non poderá utilizarse ou ocuparse con usos industriais ningún solo 

ou edificio que produza algún dos seguintes efectos: ruído, vibracións, olores, po, 

fume, sucidade ou outra forma de contaminación, perturbacións de carácter eléctrico 

ou doutro tipo, perigos especiais de incendio, perigo de explosión, e en xeral calquera 

tipo de molestia, nocividade, insalubridade ou perigo en grao tal que afecte 

negativamente ao medio ambiente, aos demais sectores urbanos e aos predios 

situados nos seus lindes, ou impida a localización dun calquera dos demais usos 

permitidos por estas Normas. 

 

2. Os lugares de observación onde se determinarán as condicións de funcionamento de 

cada actividade serán os seguintes: 

 

1º) No punto ou puntos onde os efectos sexan máis aparentes nos casos de fumes, 

po, residuos ou calquera outra forma de contaminación e perturbacións eléctricas 

ou radioactivas. No punto ou puntos onde se poidan orixinar en caso de perigo 

especial de incendio e de perigo de explosión. 

 

2º) Nos límites exteriores da liña do solar ou parcela ou do muro pertencente aos 

veciños inmediatos, nos casos en que se orixinen molestias por ruídos, vibracións, 

deslumbramentos, olores ou similares. 

 

3. Condicións de seguridade das instalacións industriais 

 

1º) Os edificios ou establecementos de uso industrial ou de almacenamento, que 

estean localizados en edificios destinados exclusivamente a estes usos rexeranse 

por este artigo en defecto dunha normativa específica, e polo establecido na Lei 

9/2004 do 10 de agosto de Seguridade Industrial de Galicia. 

 

 Os bloques representativos, separados da nave industrial ou debidamente 

compartimentados con respecto a ela, que non se dediquen a procesos de 

fabricación, rexeranse igualmente polo disposto na NBE-CPI-96 ou normativa que 

a substitúa. 

 



ORDENANZAS REGULADORAS 
 

       

Páx. 4-24 

Modificación do Proxecto Sectorial  
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol)  

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

 

2º) Calquera instalación industrial que se constrúa deberá dispor, polo menos nunha 

das súas fachadas e ao longo da mesma, dunha franxa de espacio exterior ata 

onde sexa posible o acceso dos vehículos do Servicio de Extinción de Incendios. 

 

 Tal espacio deberá cumpri-las seguintes condicións: 

 

a) A súa anchura mínima será de 5 metros e deberá permitir o estacionamento 

dos citados vehículos a distancia non maior de 10 metros da fachada do 

edificio. 

 

b) En calquera caso, a distancia entre o dito espacio e algún dos accesos ao 

edificio non será superior a 30 metros. 

 

c) A súa capacidade portante será necesaria para resistir unha sobrecarga de uso 

de 2.000 Kp/m2. 

 

d) Manterase libre de bancos, árbores, xardíns, luminarias, marcos ou outros 

obstáculos fixos, que impidan o acceso aos vehículos citados anteriormente. 

 

 3º) As industrias e almacenaxes clasificaranse de acordo co nivel de risco intrínseco 

das súas instalacións e, en función da carga de fogo ponderada Qp do local, os 

niveis de risco establecidos serán os seguintes: 

 

  Niveis de risco intrínseco 

 

  Baixo: Qp. Menor que 200 Mcal/m2. 

  Medio: Qp. Entre 200 e 800 Mcal/ m2. 

  Alto: Qp. Superior a 800 Mcal/ m2. 

 

 A carga de fogo ponderada Qp. dunha industria ou almacenaxe calcularase 

considerando tódolos  materiais combustibles que forman parte da construcción 

así como aqueles que se prevexan como utilizables normalmente nos procesos de 

fabricación e tódolos materiais combustibles que poidan ser almacenados. O 

cálculo da carga de fogo ponderada Qp. establecerase mediante a expresión: 

 

    Qp = Pi X Hi X Ci / A x Ra (Mcal/m2)  
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  Sendo: 

 

  Pi = Peso en kg de cada unha das diferentes materias combustibles. 

  Hi = Poder calorífico de cada unha das diferentes materias en Mcal/kg. 

 Ci = Coeficiente adimensional que reflicta a perigosidade dos produtos. 

 A  = Superficie construída de local, considerada en m2. 

 Ra = Coeficiente adimensional que pondera o risco de actividade inherente á 

actividade industrial da actividade industrial da seguinte maneira: 

 

  Descrición dos produtos: 

 

  a) Grao de perigosidade alto. 

 

   -Calquera líquido ou gas licuado a presión de vapores de kgr/m2 e 23ºC. 

   -Materiais crioxénicos. 

   -Materiais que poden formar mesturas explosivas no aire. 

  -Líquido, que teña o punto de inflamación a 23ºC. 

   -Materias de combustión espontánea coa exposición ao aire. 

   -Todos aqueles sólidos inflamables por debaixo dos 100ºC. 

  

   b) Grao de perigosidade media. 

 

   -Os líquidos que teñan o punto de inflamación entre os 23ºC e 61ºC. 

   -Os sólidos, que empecen a súa ignición entre os 100ºC e 200ºC. 

   -Os sólidos e semisólidos que emiten gases inflamables. 

 

  c) Grao de perigosidade baixo. 

 

 -Con produtos sólidos que necesitan para empezar a súa ignición estar 

sometidos a unha temperatura superior a 200ºC. 

   -Líquidos que teñan o punto de inflamación superior aos 61ªC. 

   Valor Ci: 

     Ci:1,6 por grao de perigosidade alto. 

   Ci: 1,2 por grao de perigosidade medio 

       Ci: 1 por grao de perigosidade baixo. 

   Coeficiente Ra: 

   Ra = 3 por risco de activación alto. 



ORDENANZAS REGULADORAS 
 

       

Páx. 4-26 

Modificación do Proxecto Sectorial  
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol)  

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

 

 Ra = 1,2 por risco de activación medio. 

   Ra = 1 por risco de activación baixo. 

  

  Co fin de establecer a avaliación do risco de actividade de cada proceso, de 

acordo cos niveis (Alto (A), Medio (M) ou Baixo (B), facilítase o seguinte listado de 

actividade: 

  
  Alfombras-fabricación ............................................................................................................................................ B 

  Almacéns en xeral ................................................................................................................................................. B 

  Aceites comestibles-fabricación ............................................................................................................................ M 

  Bebidas alcohólicas preparación ........................................................................................................................... M 

  Bebidas carbónicas fabricación ............................................................................................................................. B 

  Bebidas-sen alcohol .............................................................................................................................................. B 

  Betún-preparación ................................................................................................................................................. B 

  Café-torrefacto ...................................................................................................................................................... M 

  Cartón-fabricación de caixas e elementos ............................................................................................................. M 

  Carpintería ............................................................................................................................................................ M 

  Caucho-fabricación de obxectos ............................................................................................................................ M 

  Celuloide-fabricación ............................................................................................................................................. M 

  Cera-fabricación de artigo ..................................................................................................................................... B 

  Cerámica-taller ...................................................................................................................................................... B 

  Cervexa-fabricación .............................................................................................................................................. B 

  Colas-fabricación ................................................................................................................................................... M 

  Confección-taller ................................................................................................................................................... B 

  Conservas-fabricación ........................................................................................................................................... B 

  Cordas-fabricación ................................................................................................................................................ B 

  Corcho-tratamento ................................................................................................................................................ B 

  Cosméticos ........................................................................................................................................................... M 

  Coiro-tratamento e obxecto ................................................................................................................................... B 

  Chocolates-fabricación .......................................................................................................................................... M 

  Destilerías materiais inflamables ........................................................................................................................... M 

  Disolventes-destilación .......................................................................................................................................... M 

  Ebanistería (sen almacén de madeiras) ................................................................................................................ M 

  Electricidade-taller ................................................................................................................................................. B 

  Electricidade-fabricación de aparatos .................................................................................................................... M 

  Electricidade-reparación de aparatos .................................................................................................................... B 

  Electrónica-fabricación de aparatos ....................................................................................................................... M 

  Electrónica-reparación de aparatos ....................................................................................................................... B 

  Embarcacións-fabricación ..................................................................................................................................... M 

  Fertilizantes químicos-fabricación .......................................................................................................................... M 

  Fibras artificiais-produción e manipulación ............................................................................................................ M 

  Fundición de metais .............................................................................................................................................. B 

  Frigoríficos-cámaras .............................................................................................................................................. B 

  Galvanoplásticos ................................................................................................................................................... B 

  Graxas comestibles-fabricación ............................................................................................................................. M 

  Ferrerías ............................................................................................................................................................... B 

  Imprenta ................................................................................................................................................................ M  

  Industrias químicas ............................................................................................................................................... M 

  Laboratorios eléctricos .......................................................................................................................................... B 
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  Laboratorios físicos e metalúrxicos ........................................................................................................................ B 

  Laboratorios fotográficos ....................................................................................................................................... B 

  Laboratorios químicos ........................................................................................................................................... M 

  Licores-fabricación ................................................................................................................................................ M 

  Madeira-fabricación contrachapados ..................................................................................................................... M 

  Manteigas-fabricación ........................................................................................................................................... B 

  Máquinas-fabricación ............................................................................................................................................ M 

  Marcos-fabricación ................................................................................................................................................ M 

  Materiais usados-tratamentos ............................................................................................................................... M 

  Mecanización en metais ........................................................................................................................................ B 

  Medicamentos-laboratorios ................................................................................................................................... M 

  Metais-fabricación de artigos ................................................................................................................................. B 

  Medias-fabricación ................................................................................................................................................ B 

  Mobles-fabricación (madeira) ................................................................................................................................ M 

  Mobles-fabricación (metal) .................................................................................................................................... B 

  Muíños fariñeiros ................................................................................................................................................... M 

  Motores eléctricos-fabricación ............................................................................................................................... M 

  Orfebrería-fabricación ............................................................................................................................................ B 

  Panificadoras-elaboración e fornos de pan ............................................................................................................ B 

  Papel-fabricación ................................................................................................................................................... B 

  Pasamanería taller ................................................................................................................................................ B 

  Pastas alimenticias-fabricación.............................................................................................................................. M 

  Pinturas e vernices-fabricación .............................................................................................................................. A 

  Pinturas-talleres .................................................................................................................................................... A 

  Pinceis e cepillos-fabricación ................................................................................................................................. M 

  Pirotecnia-fabricación ............................................................................................................................................ A 

  Prancha-taller ........................................................................................................................................................ B 

  Placas de resina sintética-fabricación .................................................................................................................... M 

  Produtos alimenticios-fabricación .......................................................................................................................... B 

  Reparacións-taller ................................................................................................................................................. B 

  Resinas sintéticas-fabricación ............................................................................................................................... M 

  Sacos-fabricación .................................................................................................................................................. B 

  Seda artificial-fabricación ...................................................................................................................................... M 

  Taller mecánico ..................................................................................................................................................... B 

  Tapicería ............................................................................................................................................................... M 

  Teatro.................................................................................................................................................................... B 

  Tecidos-fábrica ...................................................................................................................................................... B 

  Telefonía-central ................................................................................................................................................... B 

  Tintas de imprenta-fabricación .............................................................................................................................. M 

  Tinturerías ............................................................................................................................................................. B 

  Transformadores-construcción .............................................................................................................................. B 

  Vasoiras-fabricación .............................................................................................................................................. B 

  Vernices-taller ....................................................................................................................................................... M 

  Vernices-fabricación .............................................................................................................................................. M  

  Vidro-fabricación artigos ........................................................................................................................................ B 

  Vulcanización ........................................................................................................................................................ M 

  Xéneros de punto-fabricación ................................................................................................................................ B 

  Xoguetes-fabricación ............................................................................................................................................. M 

  Zapatos-fabricación ............................................................................................................................................... M 
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  Ademais de precisar o peso de cada unha das diferentes materias perigosas, en 

todo proxecto relativo a industrias ou almacenaxes terase que indicar as unidades 

e o volume que ocupen os produtos, manipulados ou almacenados, de forma que 

con estes datos sexa facilmente constatable a coincidencia entre a cantidade 

prevista e o existente. 

 

 4º) Os edificios destinados a industrias ou almacéns haberán de estar illados dos 

edificios colindantes en función do seu nivel de risco intrínseco por unha 

separación ou por un muro cortalumes das seguintes características: 

 

  Risco Alto: 10 metros ou RF-240 

  Risco Medio: 5 metros ou RF-180. 

  Risco Baixo: 3 metros ou RF-120. 

 

  O muro cortalumes non poderá ter aberturas, excepto se se trata de porta de 

comunicación, que dispoña de peche automático, e dunha RF mínima da metade 

esixida no muro. 

 

  Todo establecemento industrial ou de almacenaxe formará sector de incendio 

respecto aos establecementos veciños. A RF dos elementos estructurais e 

compartimentadores interiores será o seguinte, en función do nivel de risco 

intrínseco da actividade: 

 

  Risco Alto: RF-180 

  Risco Medio:  RF-120. 

  Risco Baixo:  RF-9. 

 

  En naves industriais de planta baixa disporase un RF mínimo de 30 nos elementos 

estructurais, podendo esixirse un RF maior cando a carga de fogo ponderada sexa 

superior a 100 Mcal/m2. 

 

  En función do nivel de risco intrínseco os establecementos industriais ou de 

almacenaxe compartimentaranse en sector de incendio de superficie máxima: 

 

  Risco Alto: 1.000 m2. 

  Risco Medio: 2.500 m2. 

  Ricos Baixo: 20.000 m2. 
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   As plantas subterráneas compartimentaranse en sectores de superficie máxima de 

500 m2 para risco alto e medio, podendo alcanzar un máximo de 1.000 m2 para 

risco baixo. 

 

  A RF de cada sector será a mesma que a esixida ao conxunto do establecemento. 

 

  Cando sexa necesario ou conveniente por imperativo de índole tecnolóxica 

derivado do proceso ou outras características peculiares da actividade, 

debidamente xustificados, aceptaranse sectores de superficie superior á indicada 

anteriormente. Para a determinación das medidas compensatorias necesarias para 

chegar a un nivel de seguridade equivalente ao esixido con carácter xeral 

considerarase como causa de atenuación que a actividade ocupe un local ou 

edificio exento en máis do 75% do seu perímetro. 

 

 5º) Evacuación 

 

  Os valores de densidade de ocupación que se establecen a continuación 

aplicaranse á superficie construída do edificio, excepto á dos recintos e as zonas 

de densidade elevada e as zonas de ocupación nula, considerando como tal as 

accesibles unicamente a efectos de reparación ou mantemento: 

 

  a) Unha persoa por cada 40 m2 en industria. 

  b) Unha persoa por cada 100 m2 en almacéns. 

 

  Unicamente se considerarán como saídas: 

 

  a) As portas ou aberturas que dean directamente á vía pública ou a espacios 

exteriores comunicados con esta. 

 

  b) As escaleiras protexidas ou especialmente protexidas -incluídas as escaleiras 

exteriores-. 

 

 Tamén se poderán considerar as escaleiras non protexidas nas entreplantas ou en 

primeiro piso cando a altura de evacuación sexa inferior a 5 metros. 
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  c) As ramplas protexidas ou especialmente protexidas de pendentes inferior a 

12%. 

 

   Os percorridos de evacuación non superarán en planta baixa os 50 metros e en 

planta de soto os 25 metros. 

 

  Se a altura de evacuación dunha planta é superior a 7,5 metros, ou de 2 metros en 

sentido ascendente se a súa ocupación é superior a 5 persoas, existirán polo 

menos dúas saídas de planta que non conduzan á mesma escaleira, excepto nas 

plantas de superficie inferior a 200 m2. Exceptúase esta prescrición nas plantas en 

que a ocupación sexa nula. 

 

 6º) As plantas ou almacéns de nivel de risco intrínseco alto disporán dun plan de 

emerxencia redactado conforme ao manual de autoprotección vixente. 

 

 7º)  Instalación de protección contraincendios: 

  

  a) Iluminación de emerxencia e sinalización. Tódalas vías de evacuación disporán 

de iluminación de emerxencia, cunha intensidade mínima de 3 lux nos eixes dos 

pasos. 

  Os percorridos de evacuación e as saídas disporán de sinalización. 

 

  b) Extintor móbil. Disporase dun extintor móbil por cada 300 m2 de superficie 

construída. 

 

  c) Columna seca. Estarán dotadas de columna seca tódalas escaleiras de altura de 

evacuación maior de 24 metros. 

 

  Tamén será preceptivo para as plantas subterráneas cando non haxa máis de tres. 

 

  d) Abastecemento de auga contra incendios. Os establecementos de nivel de risco 

intrínseco alto ou medio haberán de dotarse dun dispositivo que garanta o 

subministro de auga durante unha hora ás diferentes instalacións de protección 

contraincendios de que dispoña o edificio ou establecemento. 
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  e) Boca de incendio equipada. Tódolos establecementos industriais estarán 

dotados como mínimo dunha boca de incendio equipada por cada 2.000 m3 

edificados, debendo contar cada establecemento cunha como mínimo. 

 

  Para os casos de nivel de risco alto ou medio poderá esixirse un maior número de 

B.I.E. ou medidas complementarias. 

 

  f) Instalación de detección e alarma. Esta instalación será esixible aos 

establecementos de nivel de risco intrínseco alto, excepto nas zonas protexidas por 

unha instalación de extinción automática de incendios. 

 

  g) Instalación de extinción automática de incendios. Disporán desta instalación as 

zonas ou locais de carga de fogo ponderada superior a 1.600 Mcal/ m2. 

 

  h) Hidrante de incendios. Tódolos establecementos de nivel intrínseco alto ou 

medio, en todo caso e aqueles de nivel intrínseco baixo con superficie construída 

superior a 1.000 m2 disporán dun hidrante de incendios por cada 5.000 m2 ou 

fracción de superficie construída, situado como máximo a 100 metros de calquera 

punto da fachada accesible aos vehículos do Servicio de Extinción de Incendios e 

Salvamento. Este hidrante debe estar situado nun punto de fácil accesibilidade e 

estará dotado de presión e caudal acorde á normativa contraincendios. 

 

  i) Non obstante, poderán esixirse maiores medidas de protección contraincendios 

que as indicadas nos apartados anteriores naqueles casos en que a perigosidade 

así o requira. 

 

4. Os establecementos deberán evitar ou limitar os efectos que se relacionan, por 

debaixo dos límites máximos de funcionamento que se establecen a continuación: 

 

1º)  Incendio e explosión. 

 

 Tódalas actividades que, no seu proceso de producción ou almacenaxe, inclúan 

“inflamables” e “materias explosivas”, instalaranse cos sistemas de seguridade 

axeitados, que eviten a posibilidade de incendio e explosión, así como cos 

sistemas adecuados (tanto en equipo como en ferramenta) necesarios para 

combatelos en casos fortuítos. Baixo ningún concepto poderán queimarse 

materiais ou desperdicios ao aire libre. 
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 As instalacións da actividade e dos seus diferentes elementos deberán cumpri-las 

disposicións pertinentes dictadas polos diferentes organismos estatais, 

autonómicos ou locais, na esfera das súas respectivas competencias. 

 

 En ningún caso se autoriza a almacenaxe por xunto de produtos inflamables ou 

explosivos en locais que formen parte ou sexan contiguos a edificios destinados a 

vivenda. Estas actividades, por conseguinte, clasificaranse sempre en categoría 

3ª e 4ª. 

 

2º) Radioactividade e perturbacións eléctricas. 

 

 Non se permitirá ningunha actividade que emita radiacións perigosas ou 

perturbacións eléctricas que afecten ao funcionamento de calquera equipo ou 

maquinaria, diferentes dos que orixinen a perturbación.  Deberán cumprir tamén 

as disposicións especiais dos organismos competentes na materia. 

 

3º) Ruídos. 

 

 A intensidade do son procedente de todo uso ou equipo (a excepción dos equipos 

provisionais de transporte ou de traballos de construcción) deberá estar ao 

previsto na Lei 7/1997 de 11 de agosto de Protección contra a contaminación 

acústica ou ordenanza municipal que a desenvolva. 

 

4º) Vibracións. 

 

 Non poderá permitirse ningunha vibración que exceda da determinada na Lei 

7/1997 de 11 de agosto. Para a súa corrección dispoñeranse bancadas 

independentes da estructura do edificio e do solo do local para todos aqueles 

elementos orixinadores da vibración, así como dispositivos antivibratorios. 

 

 Non se permitirá a ancoraxe directa de máquinas ou soportes ás paredes 

medianeiras, teitos ou forxados de separación de recintos, debendo interporse os  

dispositivos antivibratorios axeitados. 

 

 Os conductos polos que circulen fluídos líquidos ou gasosos en forma forzada 

conectados directamente con máquinas que teñan órganos en movemento, 
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dispoñerán de dispositivos de separación que impidan a transmisión das 

vibracións xeradas en ditas máquinas. As bridas e os soportes dos conductos, 

igual que as aberturas dos muros para o paso das conduccións, dotaranse de 

elementos antivibratorios. 

 

 A determinación do nivel de vibración realizarase de acordo co establecido na 

norma ISO-2631-1, apartado 4.2.3., segundo establece o art. 4 do anexo á Lei de 

Protección contra a contaminación acústica. 

 

 A vibración no ambiente interior non poderá superar os valores indicados no art. 

8.4. da Lei 7/97. 

 

5º) Deslumbramentos. 

 

 Desde os puntos de medida especificados non poderá ser visible ningún 

deslumbramento directo ou reflectido, debido a fontes luminosas de grande 

intensidade, ou a procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como 

combustión, soldadura ou outros. 

 

6º) Fumes. 

 

 A partir da cheminea ou conducto de evacuación non se permitirá ningunha 

emisión de fume gris, visible, de sombra igual ou máis escura á intensidade 2 da 

escala de Micro-Ringlemann, excepto para o fume gris, visible a intensidade de 

sombra igual a 3 de dita escala emitido só durante catro minutos (4 min.) en todo 

período de trinta minutos (30 min.) ou maiores esixencias da Ordenanza Municipal 

correspondente. 

 As actividades cualificadas como “insalubres”, en atención á producción de fumes, 

po, néboas, vapores ou gases desta natureza, deberán estar dotadas das 

adecuadas e eficaces instalacións de precipitación de po ou de depuración dos 

vapores ou gases (en seco, en húmido ou por procedemento eléctrico). 

 

 Así mesmo, no interior das explotacións non poderán sobrepasarse os niveis 

máximos tolerados de concentración de gases, vapores, fumes, po ou brétemas 

no aire, que se definen no Anexo do Regulamento vixente.  
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7º) Olores. 

 

 Non se permitirá ningunha emisión de gases nin a manipulación de materias que 

produzan olores en intensidade tal que poidan ser facilmente detectables, sen 

instrumentos, no linde da parcela desde a que se emiten. 

 

8º) Outras formas de contaminación. 

 

 Non se permitirá ningún tipo de emisións de cinzas, pos, fumes, vapores, gases 

nin doutras formas de contaminación do aire, da auga ou do solo, que poidan 

causar dano á saúde das persoas, dos animais ou das plantas; prexuízo ás 

propiedades; ou que causen sucidade. 

 

 Aquelas actividades industriais que sobrepasen os anteriores límites serán 

consideradas como de carácter especial ou de categoría 4ª e só poderán 

localizarse nas zonas previstas para tal efecto ou en parcelas reservadas de 

polígonos industriais mediante autorización expresa do Concello. En calquera 

caso será necesario reducir ao máximo os niveis de funcionamento que resulten 

extralimitados, en particular aqueles en que os efectos sobrepasen os propios 

límites de contaminación da zona industrial aínda que esta sexa de carácter 

especial. 

 

9º) Augas residuais. 

 

 A utilización de augas de ríos ou regatos virá acompañada da obriga de restituí-la 

mesma en óptimas condicións de utilización, aínda que para iso fose necesario un 

proceso de depuración das mesmas. 

 

 Os materiais en suspensión contidos nas augas residuais non excederán, en 

peso, a cantidade de 30 miligramos por litro. 

 

 A D.B.O. (demanda bioquímica de osíxeno) en miligramos por litro, será inferior a 

40 miligramos de osíxeno disolto absorbido en 5 días a 18ºC de temperatura. 

 

 O nitróxeno expresado en N e NH4, non será superior a 10 e 15 miligramos 

respectivamente. 
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 O efluente non conterá substancias capaces de provocar a morte da fauna fluvial 

augas abaixo do punto de vertido. 

 

 O efluente que verta nas redes do servicio público, deberá estar desprovisto de 

tódolos produtos susceptibles de prexudicar as conduccións, así como de 

materias flotantes, semidentables ou precipitables que, ao mesturarse con outros 

efluentes poidan atentar, directa ou indirectamente, contra o bo funcionamento 

das redes de sumidoiros. 

 

 O pH do efluente deberá estar comprendido entre 5,5 e 8,5. Excepcionalmente, en 

caso de que a neutralización se fixera con cal, o pH poderá alcanzar o valor de 

9,5. 

 

 O efluente non terá, en ningún caso, unha temperatura superior aos 30ºC 

quedando obrigadas as industrias a realizar os procesos de refrixeración 

necesarios para non sobrepasar este límite. 

 

 Quedan prohibidos os vertidos de compostos cíclitos hidroxilados e os seus 

derivados halóxenos, así como o vertido de substancias que favorezan os olores, 

sabores e coloracións da auga nas canles de vertido, cando poida ser utilizada na 

alimentación animal. 

 

Regulación do uso garaxe-aparcamento e servizo do a utomóbil 

 

Definición e clasificación 

 

Denomínase garaxe-aparcamento a todo lugar destinado especificamente á estancia de 

vehículos de calquera clase para a súa garda.  Enténdense por servizo do  automóbil as 

actividades e lugares especificamente destinados ao abastecemento, mantemento, 

entretemento e limpeza de vehículos automóbiles. 

Comprende as seguintes actividades: 

 

� Garaxe-aparcamento privativo.  Dentro de edificación destinada a outro 

uso, en edificación exclusiva ou en espazos libres dentro da parcela. 
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� Garaxe-aparcamento de uso colectivo. En planta baixa e/ou semisoto ou 

soto de edificios, en edificio exclusivo, ou en espazos libres privados 

dentro da parcela. 

 

� Estacións de servizo e abastecemento de combustibles. 

 

� Talleres de mantemento, entretemento, reparación e limpeza de 

automóbiles. Os talleres de reparación de automóbiles rexeranse ademais 

polas Normas de Industria, aínda que se atopen emprazados dentro dun 

garaxe ou instalación das anteriormente relacionadas. 

 

Condicións xerais 

 

Praza de aparcamento 

 

Enténdese por praza de aparcamento neta un espazo mínimo de 2,50 metros por 5,00 

metros. Sen embargo, o número de coches dentro dos garaxes-aparcamento non poderá 

exceder do correspondente a un vehículo cada 25 metros cadrados. Sinalaranse no 

pavimento os emprazamentos e corredores de acceso dos vehículos, sinalización que 

figurará nos planos de proxecto que se presenten ao solicitar a concesión das licenzas de 

construción, instalación, funcionamento e apertura. A praza de aparcamento en liña, terá 

unha lonxitude de 5,5 m. 

 

Accesos 

 

Estarase ao previsto na Normativa Municipal vixente e na lexislación correspondente para 

este tipo de uso. 

 

Altura mínima 

 

En garaxes-aparcamento admítese unha altura libre mínima de 2,20 metros en calquera 

punto ocupable. 

 

Ventilación 

 

A ventilación, natural ou forzada, estará proxectada con suficiente amplitude para impedir 

a acumulación de vapores ou gases nocivos. 
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Illamento 

 

O recinto do garaxe-aparcamento deberá estar illado do resto das edificacións ou fincas 

colindantes por muros e forxados resistentes ao lume, e con illamento sobre ruídos, sen 

ocos de comunicación con patios de parcela ou locais destinados a outros usos. 

 

Comunicación 

 

Poderá comunicarse directamente o garaxe-aparcamento coa escaleira, ascensor, 

cuartos de caldeira, salas de máquinas, cuartos trasteiros ou outros usos similares 

autorizados do inmoble, cando estes teñan acceso dotado de illamento, con portas 

blindadas de peche automático. Exceptúanse os situados debaixo de salas de 

espectáculos, que estarán totalmente illados, sen permitirse ningunha comunicación 

interior co resto do inmoble. 

 

Condicións das estacións de servizo  

 

Ademais das disposicións legais vixentes que lles foran de aplicación cumprirán as 

seguintes: 

 

1.- Dispoñerán de aparcamento en número suficiente para non entorpecer o 

tránsito, cun mínimo de dúas prazas por surtidor. 

 

2.- Os talleres de automóbiles anexos, non poderán ter unha superficie superior a 

100 m2 e dispoñerán dunha praza de aparcamento para  cada 25 m2 de taller. 

Se se estableceran servizos de lavado e engraxe, deberán instalarse coas 

condicións destas Normas. 

 

3.- Poderán dispoñer de edificios ou de instalacións destinadas á venda de bens 

e servizos aos usuarios, complementarios da actividade principal, sen 

sobrepasar a superficie marcada no paragrafo anterior nin a edificabilidade de 

parcela. 
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Condicións dos talleres de mantemento, entretemento, reparación e limpeza de 

automóbiles 

 

Ademais das condicións establecidas nos apartados anteriores, nas normas do uso 

industrial e nas disposicións legais vixentes que lle foran de aplicación,dispoñerán dentro 

do local, dunha praza de aparcamento por cada 100 metros cadrados de taller. 

 

Regulación do uso hoteleiro 

 

Os establecementos hoteleiros se tipificarán segundo as categorías establecidas pola 

disposicións vixentes. As condicións de programa serán como mínimo as establecidas 

polo Decreto 267/1999 da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. 

 

Regulación do uso comercial 
 

Establécense as seguintes categorías: 

 

a)      Pequeno comercio: 

 

Cando a actividade comercial ten lugar en locais independentes de dimensión non 

superior a 500 metros cadrados de superficie útil de exposición e venda ao público. 

 

b) Mediano comercio:  

 

Cando a actividade comercial ten lugar en locais independentes de superficie útil de 

exposición e venda ao público comprendida entre 500 metros cadrados e 2.500 

metros cadrados, ou agrupados en forma de galerías ou centros comerciais con 

unha superficie conxunta inferior á establecida para grandes establecementos 

comerciais. 

 

c) Grandes establecementos comerciais: 

 

Serán considerados grandes establecementos comerciais aqueles destinados ao 

comercio polo miúdo de calquera clase de artigo cunha superficie útil de exposición 

e venda ao público superior a 2.500 metros cadrados. 
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Enténdese por superficie de exposición e venda ao público aquela onde se produce o 

intercambio comercial, constituída polos espazos destinados á exposición ao público dos 

artigos ofertados, xa sexa mediante mostradores, estanterías, vitrinas, góndolas, cámaras 

ou murais, os probadores, as caixas rexistradoras e, en xeral, todos os espazos 

destinados á permanencia e paso do público, excluíndose expresamente as superficies 

destinadas a oficinas, aparcamentos, zonas de carga e descarga e almacenaxe non 

visitables polo público e, en xeral, todas aquelas dependencias ou instalacións de acceso 

restrinxido ao mesmo, así como, no caso dos locais agrupados ou integrados en grandes 

superficies comerciais, os espazos interiores destinados a accesos comúns a ditos locais. 

 

Enténdese por locais independentes, aqueles establecementos aos que se accede 

directamente dende a vía pública ou espazos libres, e por locais agrupados, aquel 

conxunto de locais aos que, dende a vía pública ou espazos libres, accedese por 

espazos edificados comúns. 

 

Todos os locais de uso comercial deberán observar as seguintes condicións: 

 

a) Os locais situados en nivel inferior á planta baixa, non poderán ser independentes 

do local inmediato superior, estando unidos a este por escaleira con ancho mínimo 

dun metro. 

 

b) Nos locais comerciais as escaleiras de servizo para o público terán un ancho 

mínimo dun metro, a excepción dos edificios que dediquen máis do 60% da súa 

superficie a usos comerciais, nos que o ancho non poderá ser inferior a 1,30 

metros. Estarase á cumprimentación da normativa de accesibilidade e supresión de 

barreiras arquitectónicas e ao Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos 

Públicos e Actividades Recreativas. 

 

c) A altura libre mínima dos locais comerciais será de 3,20 metros, e deberán 

adaptarse ás condicións esixidas pola regulamentación sobre Seguridade e Saúde 

no traballo, o Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e 

Actividades Recreativas e demais normativa de aplicación. 

  

c.1) Os establecementos comerciais que dispoñan dunha superficie de máis de 

1.000 m2  deberán contar cunha altura libre mínima de 3,50 m. 
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c.2) Os establecementos comerciais a partir de 3.000 m2 deberán contar cunha 

altura libre de 4 m. 

 

c.3) O semisoto comercial deberá ter unha altura libre mínima de 3,20 m.  

  

c.4) Os sotos só poderán destinarse a almacenaxe, cuartos de instalacións e 

aparcamento, cunha altura mínima de 2,70 m. 

 

c.5) En todo caso respectarase a altura máxima da ordenanza correspondente e 

as restantes condicións desta normativa. 

 

d) Os aseos e equipos sanitarios axustaranse ao establecido pola normativa sectorial 

aplicable, dispoñendo, en todo caso, de ventilación natural directa ou de ventilación 

natural inducida. 

 

e) Os locais comerciais dispoñerán dos seguintes servizos sanitarios: ata 100 metros 

cadrados, un retrete e un lavabo; por cada 200 metros cadrados máis ou fracción, 

aumentarase un retrete e un lavabo. A partir dos 100 metros cadrados instalaranse 

con absoluta independencia para cada sexo. En calquera caso estes servizos non 

poderán comunicar directamente co resto do local e, por conseguinte, deberán 

instalarse cun vestíbulo ou zona de illamento. 

 

f) Nos locais comerciais que forman un conxunto, mercados de abastos, galerías de 

alimentación, pasaxes ou centros comerciais, poderán agruparse os servizos 

sanitarios correspondentes a cada local. O número de servizos virá determinado 

pola aplicación da condición anterior sobre a suma da superficie de locais incluíndo 

os espazos comúns de uso público. 

 

g) A luz e ventilación dos locais comerciais poderá ser natural ou artificial estándose 

ao disposto na regulamentación sobre Seguridade e Saúde no traballo. 

 

Se soamente ten luz e ventilación natural, os ocos de luz e ventilación deberán ter 

unha superficie total non inferior a un octavo da que teña a planta do local. 

Exceptúanse os locais exclusivamente destinados a almacéns e corredores. 

 

 Esixirase a presentación dos proxectos detallados das instalacións de iluminación e 

acondicionamento de aire, que deberán ser previamente aprobados, quedando 
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estas instalacións sometidas a revisión antes da apertura do local e en calquera 

momento. No suposto que non fosen satisfactorias ou non funcionaran 

correctamente, a administración poderá cerrar total ou parcialmente o local en tanto 

non se adopten as medidas correctoras oportunas. 

 

h) Disporán das saídas de urxencia, accesos especiais para extinción, aparatos, 

instalacións e útiles que, en cada caso, e de acordo coa natureza e características 

da actividade, resulten necesarios. 

 

i) As estruturas da edificación serán resistentes ao lume e os materiais deberán ser 

incombustibles e de características tales que non permitan chegar ao exterior 

ruídos ou vibracións por riba dos niveis que se determinen. 

 

k) Esixiranse as instalacións necesarias para garantir, á veciñanza e aos viandantes, a 

supresión de molestias, olores, fumes, vibracións, etc. 

 

Condicións particulares do uso hostaleiro 

 

a) Cumprirán as condicións do uso comercial e as que lle correspondan como 

actividade cualificada. 

 

b) A altura mínima libre que deben ter os locais destinados ao uso hostaleiro será de 

3,20 metros medidos dende o solo da sala ao teito da mesma acabado. Se existiran 

elementos graduados ou decorativos nalgún punto da sala, a súa altura libre non 

será en ningún caso inferior a 2,80 metros.           

 

c) En planta soto, cando estea vinculada ao uso hostaleiro, permítese a localización 

de almacéns e aseos, que deberán cumprir coa normativa de seguridade e 

accesibilidade. 

 

d) Todos os locais deberán cumprir coas normas de accesibilidade e coa normativa 

sectorial específica. 
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Regulación do uso oficinas   
 

Corresponde ás actividades que teñen por finalidade prestar servizos administrativos, 

profesionais, financeiros, de información, de xestión e outros.  

 

Condicións xerais 

 

a) Os aseos e equipos sanitarios desta clase de uso axustaranse ao establecido pola 

normativa sectorial aplicable, dispoñendo en todo caso de ventilación natural directa 

ou ventilación natural conducida. Supletoriamente os locais disporán dos seguintes 

servizos sanitarios: 

 

 a.1) Ata 100 m2, un retrete e un lavabo. Por cada 200 m2 máis ou fracción 

aumentarase un retrete e un lavabo. 

 

 a.2) A partir dos 100 m2 instalaranse con independencia para cada sexo. 

 

 a.3) Estes servizos non poderán comunicar directamente co resto dos locais, 

dispoñendo dun vestíbulo de illamento. 

 

Os edificios onde se instalen varias firmas poderán agrupar nun bloque as 

dotacións de aseos, mantendo o número e condicións con referencia á superficie 

total, incluídos os espazos comúns de uso público. 

  

b) As oficinas que se establezan en semisotos non poderán ser independentes do 

local inmediato superior, estando unido a este por escaleiras cun ancho mínimo de 

1 metro cando teñan utilización polo público. A altura libre deste local en semisoto 

será de polo menos 2,70 m. Os locais situados no soto non poderán destinarse a 

outros usos distintos dos de almacenaxe, aparcamento e cuartos de instalacións. 

 

Nas restantes plantas a altura libre mínima dos locais de oficinas será de 2,70 m. 

 

c) A luz e ventilación dos locais e oficinas poderá ser natural ou artificial. 

Se soamente ten luz e ventilación natural os ocos de luz e ventilación deberán ter 

unha superficie total non inferior a un octavo da que teña a planta do local. 
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d) Esixirase a presentación dos proxectos detallados das instalacións de iluminación e 

acondicionamento de aire, que deberán ser previamente aprobados, quedando 

estas instalacións sometidas a revisión antes da apertura do local e en calquera 

momento. 

 

 No suposto de que non fosen satisfactorias ou non funcionaran correctamente, a 

administración poderá cerrar total ou parcialmente o local en tanto non se adopten 

as medidas correctoras oportunas. 

 

e) Esixiranse as instalacións necesarias para garantir á veciñanza e aos viandantes a 

supresión de molestias, olores, fumes, ruídos, vibracións, etc. 

 

Regulacións dos usos Dotacionais 

 

As instalacións dedicadas a usos dotacionais, deberán aterse ao disposto polos 

organismos competentes en cada caso, coas especificacións e condicións que, de ser o 

caso, fixan as presentes Normas. 

 

Nos edificios dotacionais de uso público adoptaranse as disposicións sobre barreiras 

arquitectónicas establecidas na Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras na 

Comunidade Autónoma de Galicia, así como o disposto no Decreto 35/2000 do 28 de 

xaneiro, do Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e 

supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

As condicións de aplicación serán as establecidas no Regulamento Xeral de Policía e 

Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas, ou na normativa que o complemente 

ou substitúa. 

 

As instalacións dedicadas a servizos urbanos e de administración pública definidas na 

tipificación de usos das presentes Normas, ateranse ao establecido nas mesmas para a 

actividade industrial ou terciaria que desenvolvan e á súa normativa específica. 

 

A edificación axustarase ás necesidades de cada tipo de equipamento, debendo cumprir 

a normativa sectorial que sexa de aplicación. 
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4.2. NORMAS COMÚNS DE EDIFICACIÓN  

 

4.2.1. Parámetros e determinacións reguladoras 

 

A edificación no ámbito do Proxecto Sectorial adecuarase ao tipo definido nas 

ordenanzas particulares, planos de ordenación e aos parámetros establecidos polo cadro 

de características que terán carácter de máximos. 

 

Os parámetros e determinacións reguladores que se establecen para cada tipo son todos 

ou algúns dos seguintes: 

 

- Aliñación. 

- Liña de edificación exterior. 

- Liña de edificación interior. 

- Área de movemento da edificación. 

- Altura máxima e número de plantas. 

- Edificabilidade máxima. 

- Recuamentos. 

- Ocupación Máxima. 

- Fronte mínima de parcela. 

- Superficie mínima e/ou máxima de parcela. 
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4.2.2. Aliñacións, liñas de edificación e áreas de movemento da edificación  

 

As aliñacións son as definidas nos planos de ordenación e serán obrigatorias. 

 

As liñas de edificación e áreas de movemento da edificación son definidas ben nos 

planos de ordenación, sendo neste caso obrigatorias para garantir liñas continuas das 

fachadas coas determinacións que para corpos voados se establezan, ben nas 

ordenanzas particulares de zona mediante a fixación de recuamentos entendéndose 

neste caso como recuamentos mínimos. 

 

As liñas de edificación interiores son as definidas nas ordenanzas particulares de zona 

e/ou nos planos de ordenación. 
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4.2.3. Superficie edificable 

 

Para os efectos do seu cálculo establécense as seguintes determinacións: 

 

a) Considéranse elementos computables: 

 

 - A superficie edificada en todas as plantas do edificio con independencia do uso a 

que se destinen, incluída a planta baixo cuberta. 

 

 - As terrazas, balcóns ou corpos voados que dispoñan de cerramentos. 

 

 - As construcións secundarias permitidas sobre espazos libres de parcela sempre 

que da disposición do seu cerramento e dos materiais e sistemas de construción 

empregados poida deducirse que se consolida un volume pechado e de carácter 

permanente. 

 

b) Considéranse elementos excluídos do cómputo: 

 

 - Os patios interiores descubertos. 

 

 - Os soportais e plantas diáfanas porticadas; que en ningún caso poderán ser 

obxecto de posterior cerramento que supoña rebasar a superficie máxima 

edificable. 

 

 - Os elementos de remate de cuberta e os que corresponden a escaleiras, aparatos 

elevadores ou elementos propios das instalacións técnicas (tanques de 

almacenamento, acondicionadores, torres de proceso, placas de captacións de 

enerxía solar, chemineas, etc.). 

 

 - Os sotos e semisotos destinados exclusivamente a aparcamentos e instalacións de 

calefacción, electricidade ou análogas. 
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4.2.4. Sotos e semisotos 

 

1. Permítense semisotos. No uso industrial e comercial poderanse dedicar a locais de 

traballo cando os ocos de ventilación teñan unha superficie non menor de 1/8 da 

superficie útil do local. 

 

2. Permitiranse sotos en número máximo de dúas plantas cando se xustifiquen 

debidamente e poderán destinarse a uso garaxe-aparcamento (exclusivamente na 

categoría de garaxe-aparcamento privativo ou de uso colectivo) e instalacións de 

servicio do edificio (calefacción, cuartos de ascensores, centros de transformación, 

etc), ademais dos que se permitan especificamente para cada uso. Queda prohibido 

empregar os sotos como locais de traballo. 
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4.2.5. Condicións de seguridade 
 

Axustaranse ao disposto no Regulamento de Seguridade contra incendios en 

establecementos industriais, no Documento Básico de Seguridade contra Incendios do 

Código Técnico da Edificación, Ordenanza Xeral de Seguridade e Saúde no Traballo e 

demais disposicións legais vixentes que lles sexan de aplicación. 

 

Ámbito de aplicación do Regulamento de Seguridade contra incendios en 
establecementos industriais 
 
O ámbito de aplicación do Regulamento son os establecementos industriais. 
Entenderanse como tales: 
 
a) As industrias, tal e como se definen no artigo 3.1 da Lei 21/1992, do 16 de xullo, de 
Industria.  
 
b) Os almacenamentos industriais.  
 
c) Os talleres de reparación e os estacionamentos de vehículos destinados ao servizo de 
transporte de persoas e transporte de mercancías. 
 
d) Os servicios auxiliares ou complementarios das actividades comprendidas nos 
parágrafos anteriores. 
 
Aplicarase, ademais, a tódolos almacenamentos de calquera tipo de establecemento 
cando a súa carga de lume total, calculada segundo o anexo I, sexa igual ou superior a 
tres millóns de Megajulios (MJ) 
 
Así mesmo, aplicarase ás industrias existentes antes da entrada en vigor deste 
regulamento cando o seu nivel de risco intrínseco, a súa situación ou as súas 
características impliquen un risco grave para as persoas, os bens ou o entorno, e así se 
determine pola Administración autonómica competente. 
 
Quedan excluídas do ámbito de aplicación deste regulamento as actividades en 
establecementos ou instalacións nucleares, radioactivas, as de extracción de minerais,  
as actividades agropecuarias e as instalacións para usos militares. 
 
Igualmente, quedan excluídas da aplicación deste regulamento as actividades industriais 
e talleres artesanais e semellantes, cuxa densidade de carga de lume, calculada de 
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acordo co anexo I, non supere 10 Mcal/m2 (42 MX/m2), sempre que a súa superficie útil 
sexa inferior ou igual a 60 m2, agás no recollido nos apartados 8 e 16 do anexo III. 
 
Compatibilidade regulamentaria. 
 
1. Cando nun mesmo edificio coexistan coa actividade industrial outros usos con distinta 
titularidade, para os que sexa de aplicación o Decreto Básico de Seguridade contra 
Incendios do Código Técnico da Edificación, ou unha normativa equivalente, os requisitos 
que deben satisfacer os espazos de uso non industrial serán os esixidos por dita 
normativa.  
 
2. Cando nun establecemento industrial coexistan coa actividade industrial outros usos 
coa mesma titularidade, para os que sexa de aplicación o Decreto Básico de Seguridade 
contra Incendios do Código Técnico da Edificación, ou unha normativa equivalente, os 
requisitos que deben satisfacer os espazos de uso non industrial serán os esixidos por 
dita normativa cando superen os límites indicados a continuación:   
 
a) Zona comercial: superficie construída superior a 250 m2. 
 
b) Zona administrativa: superficie construída superior a 250 m2. 
 
c) Salas de reunións, conferencias, proxeccións: capacidade superior a 100 persoas 
sentadas. 
 
d) Arquivos: superficie construída superior a 250 m2 ou volume superior a 750 m3. 
 
e) Bar, cafetería, comedor de persoal e cocina: superficie construída superior a 150 m2 ou 
capacidade para servir a máis de 100 comensais simultaneamente. 
 
f) Biblioteca: superficie construída superior a 250 m2. 
 
g) Zonas de aloxamento de persoal: capacidade superior a 15 camas. 
 
As zonas ás que pola súa superficie sexan de aplicación as prescricións das Referidas 
normativas deberán constituír un sector de incendios independente. 
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4.2.6. Resto de parámetros 

 

Nos aspectos non definidos nestas Ordenanzas Reguladoras estarase á Normativa 

Urbanística Municipal. 
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4.3. NORMAS PARTICULARES DA EDIFICACIÓN 

 

4.3.1. Ordenanza 1. Edificación adosada  

 

Aplícase esta ordenanza ao conxunto das zonas delimitadas con esta cualificación nos 

planos de ordenación. 

 

Comprende os ámbitos A2, A3, B1, B2, B3, D2, E1, E2, E3.  

 

Regúlanse dúas variantes dentro da ordenanza atendendo aos usos permitidos: 

 

Variante 1.B. Comprendendo os ámbitos A2, A3, B1, B2, B3. 

 

Variante 1.C. Comprendendo os ámbitos D2, E1, E2, E3. 

 

Definición. Regula a construción de naves adosadas de tamaño pequeno e medio, e 

ocupación intensiva da parcela. 

 

Aliñación. Será a indicada en Planos de Ordenación. 

 

Liña de edificación obrigatoria. Será a grafitada en Planos de Ordenación. 

 

Recuamentos. Establécense uns recuamentos mínimos de 5 metros a fondo de parcela 

salvo indicación en Plano de Ordenación da liña de edificación obrigatoria. Quedan 

prohibidos os recuamentos laterais. 

 

Parcela mínima. 300 m2. 

 

Parcela máxima. 2.500 m2. 

 

Fronte mínima. 10 m. 

 

Superficie de ocupación máxima. A resultante dos recuamentos establecidos e das liñas 

de edificación obrigatoria. 

 

Altura. A altura máxima da edificación será de 10 metros. Permítense ata un máximo de 

dúas plantas sobre rasante. 
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Edificabilidade. A edificabilidade máxima será de 0,9 m2/m2. 

 

Prohíbense os corpos voados pechados. 

 

Permítense os espazos porticados. 

 

Usos permitidos: 

 

Variante 1.B. 

 

Permítense os usos industriais en todas as súas variantes. 

Permítense os usos garaxe aparcamento e servizo do automóbil incluso talleres de 

reparación en todas as súas variantes. 

Permítense os usos dotacionais de servizos urbanos. 

 

Variante 1.C. 

 

Permítense os usos terciarios seguintes: comercial e oficinas. 

Permítense os usos industriais na súa categoría A, o uso garaxe-aparcamento e servizo 

do automóbil e o uso talleres de mantemento, entretemento, reparación e limpeza do 

automóbil cunha superficie máxima de 800 m2. 

Permítense os usos dotacionais seguintes: deportivo, recreativo, servizos urbanos e 

administración pública. 

 

Usos prohibidos: 

 

Todos os demais usos non incluídos nos apartados anteriores. 

 

 

Os espazos libres interiores non ocupados pola edificación destinaranse a aparcamento e 

espazos libres. 

 

O interior das parcelas debe acoller 1 praza de aparcamento por cada 200 m2 

construídos. 
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4.3.2.  Ordenanza 2. Edificación semiadosada 

 

Aplícase esta ordenanza ao conxunto das zonas delimitadas con esta cualificación nos 

planos de ordenación. 

 

Comprende os ámbitos D1, J2, J4 e o cuarteirón H. 

 

Regúlanse tres variantes dentro da ordenanza atendendo aos usos permitidos: 

 

Variante 2.A. Comprendendo o ámbito D1. 

 

Variante 2.A. Comprendendo os ámbitos J2, J4. 

 

Variante 2.B. Comprendendo o cuarteirón H. 

 

Definición. Regula a construción de naves de tamaño medio, con ocupación parcial da 

parcela. 

 

Aliñación. Será a indicada en Planos de Ordenación. 

 

Liña de edificación obrigatoria. Será a grafitada en Planos de Ordenación. 

 

Recuamentos. Establécense uns recuamentos mínimos de 10 metros a fronte de parcela, 

de 10 metros a fondo de parcela e de 5 metros a lindes laterais salvo indicación en 

planos de ordenación da liña de edificación obrigatoria. No caso de parcelas con 

superficie maior ou igual a 5.000 m2, establecerase o recuamento obrigatorio a ambas 

lindes laterais de 10 m. 

 

Parcela mínima. 2.500 m2 

 

Parcela máxima. 10.000 m2 

 

Fronte mínima. Será de 25 m 

 

Altura. A altura máxima da edificación será de 12 metros. Permítense ata un máximo de 

tres plantas sobre rasante. 
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Edificabilidade. A edificabilidade máxima será de 1,00 m2/ m2. 

 

Prohíbense os corpos voados pechados. 

 

Permítense os espazos porticados. 

 

Permítense agrupar e segregar parcelas cumprindo as dimensións e frontes de parcela 

establecidos nesta ordenanza. 

 

Usos permitidos: 

 

Variante 2.A.  

 

Permítense os usos terciarios seguintes: comercial e oficinas. 

Permítense os usos garaxe-aparcamento e servizo do automóbil en todas as súas 

variantes. 

Permítense os usos dotacionais seguintes: deportivo, recreativo, servizos urbanos, 

administración pública e docente-investigación. 

 

Variante 2.B. 

 

Permítense os usos industriais en todas as súas variantes. 

Permítense os usos garaxe-aparcamento e servizo do automóbil e talleres de reparación 

en todas as súas variantes. 

 

Variante 2.C. 

 

Permítense os usos terciarios seguintes: comercial e oficinas. 

Permítense os usos industriais na súa categoría A, o uso garaxe-aparcamento e servizo 

do automóbil e o uso talleres de mantemento, entretemento, reparación e limpeza do 

automóbil cunha superficie máxima de 800 m2. 

Permítense os usos dotacionais seguintes: deportivo, recreativo, servizos urbanos e 

administración pública. 
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Usos tolerados: 

 

Variante 2.A. 

 

Toléranse os usos de almacenaxe en categoría A. 

 

Variante 2.C. 

 

Toléranse os usos de almacenaxe en categoría A, elevando a superficie máxima 

permitida destinada a estes usos ata os 2.000 metros cadrados. 

 

 

Usos prohibidos: 

 

Todos os demais usos non incluídos nos apartados anteriores. 

 

Os espazos libres interiores non ocupados pola edificación destinaranse a aparcamento e 

espazos libres. 

 

O interior das parcelas debe acoller 1 praza de aparcamento por cada 100 m2construídos 

de uso industrial e 2 prazas de aparcamento por cada 150 m2 construídos de uso terciario 

ou dotacional. 

 

Cando a superficie de produción ou almacenaxe supere os 750 m2, a instalación disporá 

dunha zona exclusiva de carga e descarga dos produtos no interior da parcela, de 

dimensión suficiente para estacionar un camión cunhas bandas perimetrais de 1 m. Para 

superficies superiores a 1500 m2,  deberá duplicarse este espazo e engadirse unha 

unidade por cada 750 m2 mais de superficie de produción ou almacenaxe. 

 

Para os efectos da aplicación das determinacións que fan referencia á superficie de 

produción ou almacenaxe, esta dimensión entenderase como a suma da superficie útil de 

todos os locais destinados á actividade produtiva ou de almacén, así como aquela 

vinculada de forma directa a estas actividades, quedarán excluídas expresamente as 

superficies destinadas a oficina, exposición de produtos, venda e aparcamento de 

vehículos que non estean destinados ao transporte dos produtos. 
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4.3.3. Ordenanza  3. Edificación illada 

 

Aplícase esta ordenanza ao conxunto das zonas delimitadas con esta cualificación nos 

planos de ordenación. 

 

Comprende os ámbitos A1, A4, C1, D3, J1, J3 e os cuarteiróns F, G e K. 

 

Regúlanse tres variantes dentro da ordenanza atendendo aos usos permitidos: 

 

Variante 3.A. Comprendendo os ámbitos C1, D3 e o cuarteirón F. 

 

Variante 3.B. Comprendendo os ámbitos J1, J3 e o cuarteirón K. 

 

Variante 3.C. Comprendendo os ámbitos A1, A4 e o cuarteirón G. 

 

Definición. Regula a construción de naves de tamaño grande, con ocupación parcial da 

parcela e recuadas en todas as súas lindes. 

 

Aliñación. Será a indicada en Planos de Ordenación. 

 

Recuamentos. Os recuamentos mínimos a fronte e fondo de parcela así como os 

recuamentos laterais serán de 10 metros.  

 

Parcela mínima. 5.000 m2 

 

Parcela máxima. Non se establece 

      

Fronte mínima. Será de 40 m 

 

Altura. A altura máxima de edificación será de 15 metros. Permítense ata un máximo de 

tres plantas sobre rasante que poderán acadar as catro plantas en usos vinculados a 

actividades terciarias e dotacionais. 

 

Edificabilidade. A edificabilidade máxima será de 1,00 m2/m2 , excepto nos cuarteiróns G 

e K onde a edificabilidade non superará os 0,9 m2/m2 e 0,5 m2/m2 respectivamente.   

 

O cuarteirón G desenvolverase mediante un estudo de detalle. 
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Usos permitidos: 

 

Variante 3.A.   

 

Permítense os usos terciarios seguintes: comercial e oficinas. 

Permítense os usos garaxe-aparcamento e servizo do automóbil, exclusivamente nas 

variantes de garaxe-aparcamento privativo ou de uso colectivo e estación de servizo. 

Permítense os usos dotacionais. 

 

Variante 3.B.   

 

Permítense os usos industriais en todas as súas variantes. 

Permítense os usos garaxe aparcamento e servizo do automóbil e talleres de reparación 

en todas as súas variantes. 

O uso permitido no cuarteirón K será o uso industrial no grupo 8º 

 

Variante 3.C.  

 

Permítense os usos terciarios seguintes: comercial e oficinas. 

Permítense os usos  industriais e o uso garaxe-aparcamento e servizo do automóbil e 

talleres de reparación. 

Permítense os usos dotacionais seguintes: deportivo, recreativo, servizos urbanos e 

administración pública e docente-investigación. 

 

Usos tolerados: 

 

Tolérase o uso vivenda destinada exclusivamente ao persoal encargado da vixilancia e 

conservación de industria, coas determinacións establecidas nas condicións xerais de 

uso, e cunha única vivenda por cada parcela edificable de superficie maior ou igual a 

6.500 m2, que non poderá ser menor de 50 m2 nin maior de  150 m2 . 

 

A superficie destinada a vivenda, computará edificabilidade. 

 

Usos prohibidos: 

 

Todos os demais usos non incluídos no apartado anterior. 
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Os espazos interiores das parcelas non ocupados pola edificación destinaranse a 

aparcamento e espazos libres. 

 

O interior das parcelas debe acoller 1 praza de aparcamento por cada 100 m2 construídos 

de uso industrial e 2 prazas de aparcamento por cada 150 m2 construídos de uso terciario 

ou dotacional. 

 

Cando a superficie de produción ou almacenaxe supere os 750 m2, a instalación disporá 

dunha zona exclusiva de carga e descarga dos produtos no interior da parcela, de 

dimensión suficiente para estacionar un camión cunhas bandas perimetrais de 1 m. Para 

superficies superiores a 1500 m2,  deberá duplicarse este espazo e engadirse unha 

unidade por cada 750 m2 mais de superficie de produción ou almacenaxe. 

 

A os efectos da aplicación das determinacións que fagan referencia á superficie de 

produción ou almacenaxe, esta dimensión entenderase como a suma da superficie útil de 

todos os locais destinados á actividade produtiva ou de almacén, así como aquela 

vinculada de forma directa a estas actividades, quedarán excluídas expresamente as 

superficies destinadas a oficina, exposición de produtos, venda e aparcamento de 

vehículos que non estean destinados ao transporte dos produtos. 

 

Estudos de Detalle 

 

En parcelas con superficie igual ou maior a 10.000 m2, será obrigatoria a formulación de 

un Estudo de Detalle que terá como ámbito a totalidade da parcela, co obxecto de 

producir a ordenación de volumes, o axuste de rasantes e a ordenación do sobrante de 

parcela. 

 

Condicións para o Estudo de Detalle 

 

Área de movemento da edificación.  Será a resultante dos recuamentos mínimos 

obrigatorios. 

 

Superficie máxima edificable.  Será a establecida nesta ordenanza. 

 

Altura. O Estudo de Detalle poderá xustificar alturas maiores das establecidas nesta 

ordenanza en función das esixencias dos procesos produtivos. 
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4.3.4. Ordenanza 4. Zona de Actividades Loxísticas 

 

Aplícase esta ordenanza á zona delimitada con esta cualificación nos planos de 

ordenación. 

 

Comprende o cuarteirón I. 

 

Definición. Regula a construción de edificacións adosadas, semiadosadas ou exentas 

dentro da Zona de Actividades Loxísticas. 

 

Recuamentos. Os recuamentos mínimos a fronte e fondo de parcela e a lindeiros laterais 

serán os seguintes, atendendo á tipoloxía da edificación: 

 

Adosada: Os recuamentos mínimos a fronte de parcela serán de 10 m. Establécense 

uns recuamentos mínimos de 5 metros a fondo de parcela. Quedan prohibidos os 

recuamentos laterais.No caso de fachadas de instalacións loxísticas ou industriais con 

atraque para vehículos pesados, o recuamento mínimo a fronte de parcela será de    

15 m. 

 

 Semiadosada: Os recuamentos mínimos a fronte de parcela serán de 15 m. Os 

recuamentos mínimos serán de 10 metros a fondo de parcela e de 5 metros a lindes 

laterais. No caso de parcelas con superficie maior ou igual a 5.000 m2, establecerase o 

recuamento obrigatorio a ambas lindes laterais de 10 m. 

 

Illada: Os recuamentos mínimos a fronte de parcela serán de 15 m e os recuamentos 

mínimos a fondo de parcela así como os recuamentos laterais serán de 10 metros.  

 

Parcela mínima. 1.000 m2 

 

Parcela máxima. Segundo tipoloxías, establécense as seguintes: 

 

 Adosada: 2.500 m2. 

 

 Semiadosada: 10.000 m2. 

 

 Illada: Non se establece parcela máxima. 
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Fronte mínima. Será de 20 m 

 

Altura. A altura máxima de edificación será de 15 metros. Permítense ata un máximo de 

tres plantas sobre rasante. No uso hoteleiro non se establecen altura nin número de 

plantas máximos.  

 

Edificabilidade. A edificabilidade máxima será de 1,00 m2/m2. 

 

O desenvolvemento deste cuarteirón I, levarase a cabo mediante un Estudo de Detalle 

que terán como ámbito a totalidade do cuarteirón , co obxecto de producir a ordenación 

de volumes e completar e reaxustar as aliñacións e as rasantes. 

 

A tipoloxía  da edificación (adosada, semiadosada e illada) será similar en todo o 

cuarteirón ou unidade equivalente das establecidas polo Estudo de Detalle. 

 

Usos permitidos: 

 

Permítense os usos terciarios seguintes: 

Comercio ao servizo da Zona de Actividades Loxísticas e dos seus usuarios. 

Oficinas. 

Hoteleiro. Nunha proporción máxima dun 6 %  sobre a edificabilidade total do ámbito I. 

 

Permítense os usos industriais seguintes: 

Almacéns, incluíndo as actividades correspondentes ao sistema loxístico de distribución: 

almacenamento, envasado, embalaxe, transporte, manutención, etc.; así mesmo a 

almacenaxe en superficies de graneis, contedores, as terminais intermodais con 

instalacións complementarias, naves de consolidación, etc. 

Talleres de reparación de vehículos especializados, ITV, etc. 

Aparcamento de vehículos pesados, cos servizos correspondentes: vestiarios, oficinas, 

taquillas, autolavados, talleres adxuntos, básculas, etc. 

Estación de servizo, cos usos asociados: servizo de carburantes, aire e aceite, venta de 

subministros e lubricantes, etc. 

 

 

Permítense todos aqueles usos non incluídos na relación anterior que ofrezan servizos 

aos vehículos, condutores, empresas, traballadores e usuarios da Zona de Actividades 

Loxísticas. 
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Usos tolerados 

 

Toléranse os usos terciarios seguintes: 

Locais de exposición ou venta de vehículos, repostos ou maquinaria auxiliar. 

Servizos de garda e seguridade. 

 

Toléranse os usos industriais seguintes: 

Actividades industriais de empaquetado, etiquetado e pequenas transformacións, como 

montaxe de compoñentes, pintura e acabado, mestura, etc. 

Servizos de talleres e locais de reparación de vehículos, repostos ou maquinaria auxiliar. 

Aparcamento de vehículos cos servizos correspondentes. 

 

Tolérase o uso vivenda destinada exclusivamente ao persoal encargado da vixilancia e 

conservación, coas determinacións establecidas nas condicións xerais de uso, e cunha 

única vivenda por cada parcela edificable de superficie maior ou igual a 6.500 m2, que 

non poderá ser menor de 50 m2 nin maior de  150 m2 . 

 

A superficie destinada a vivenda, computará edificabilidade. 

 

Usos prohibidos: 

 

Todos os demais usos non incluídos no apartado anterior. 

 

Os espazos interiores das parcelas non ocupados pola edificación destinaranse a 

aparcamento e espazos libres. 

 

O interior de cada ámbito debe acoller 1 praza de aparcamento por cada 100 m2 

construídos de uso industrial e 2 prazas de aparcamento por cada 150 m2 construídos de 

uso terciario ou dotacional. 

 

Cando a superficie de produción ou almacenaxe supere os 750 m2, a instalación disporá 

dunha zona exclusiva de carga e descarga dos produtos no interior da parcela, de 

dimensión suficiente para estacionar un camión cunhas bandas perimetrais de 1 m. Para 

superficies superiores a 1500 m2,  deberá duplicarse este espazo e engadirse unha 

unidade por cada 750 m2 mais de superficie de produción ou almacenaxe. 
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Para os efectos da aplicación das determinacións que fagan referencia á superficie de 

produción ou almacenaxe, esta dimensión entenderase como a suma da superficie útil de 

todos os locais destinados á actividade produtiva ou de almacén, así como aquela 

vinculada de forma directa a estas actividades, quedarán excluídas expresamente as 

superficies destinadas a oficina, exposición de produtos, venda e aparcamento de 

vehículos que non estean destinados ao transporte dos produtos. 

 

Condicións para os Estudos de Detalle 

 

Os Estudos de Detalle definirán os ámbitos (parcelas, concesións) nos que se 

desenvolverán as unidades de operación correspondentes. Os proxectos de instalacións 

concretas (edificacións, naves, etc.) serán obxecto de proxectos técnicos específicos, 

sempre sometidos aos condicionantes do Estudo de Detalle da área e ás normativas de 

edificación incluídas neste Proxecto Sectorial. 

 

Os Estudos de Detalle, na súa definición, poderán prever un desenvolvemento por fases 

e haberán de contemplar, necesariamente, os requirimentos técnicos e comerciais dos 

potenciais operadores implicados no seu desenvolvemento. 

 

A ordenación dos volumes contemplará, no seu caso, a ordenación de terminais, das 

instalacións complementarias (campas, tinglados, naves de consolidación, oficinas, etc.), 

e o viario interno de distribución. 

 

A posible execución por fases, garantirá en todo momento a concepción funcional 

integrada do conxunto da área. 

 

O acceso principal ao ámbito producirase preferentemente dende a glorieta prevista ao 

leste da rúa A. 
 

Acondicionamento das parcelas edificables 

 

A edificación nunha parcela conlevará, necesariamente, a realización previa ou 

simultánea das obras de acondicionemento interior da mesma (explanación, 

accesibilidade e servizos), sempre de acordo ao desenvolvemento unitario ou por fases 

do Estudo de Detalle e os seus correspondentes proxectos técnicos das obras de 

urbanización interior. 
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Condicións técnicas das obras relacionadas coas vías de circulación e infraestruturas 

 

No seu dimensionamento e deseño, o viario e infraestruturas interiores terán en conta a 

especificidade das plataformas loxísticas: horizontalidade das rúas de manobras e 

drenaxes especiais, amplas áreas de manobras, zonas de beirarrúa rebaixadas en ditas 

áreas, iluminación pública protexida, radios de xiro para vehículos industriais, tráficos 

pesados, etc. 

 

Para a execución das infraestruturas e os viais interiores da área, serán de aplicación as 

normativas técnicas de aplicación e a das Compañías de servizos. 

 

Condicións relacionadas coa calidade paisaxística 

 

Os Estudos de Detalle, deberán concibir o tratamento dos espazos libres interiores, sobre 

a base dos seguintes criterios: 

 

 Previsión de franxas exteriores arboradas. 

 

 Incorporación do arborado á ordenación interior e ás zonas de aparcamento. 

 

 Tratamento vexetal dos aparcamentos. 

 

 Tratamento vexetal do viario interior. 
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4.3.5. Normas comúns para as ordenanzas 1, 2  e 3. 

 

Entre a liña de edificación e a aliñación, as lindes laterais cerraranse con cercado macizo 

de 0,50 metros de altura contados desde a rasante da beirarrúa. Poderase completar o 

cerre ata unha altura máxima de 1,50 metros, con elementos diáfanos. Cando os 

accidentes do terreo acusen unha diferencia superior a 1 metros entre dous puntos 

extremos; o cerre deberá graduarse nos treitos que sexan necesarios para non exceder 

ese límite. 

 

A construción do cerramento común na linde de dúas parcelas correrá por conta da 

actividade que primeiro se estableza, debendo abonarlle a segunda a porción de gasto 

que corresponda en proporción á lonxitude de cercado que compartan, antes de proceder 

á construción de edificio algún. 

 

A Administración do Parque Empresarial, poderá proceder a construír os cerramentos 

non executados, correndo os gastos a cargo da propiedade ou propiedades que 

correspondan. 
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4.3.6. Ordenanza 5 de zonas de equipamento comunitario 

 

Aplícase esta ordenanza aos ámbitos definidos nos planos de ordenación que se 

reservan para equipamentos públicos. 

 

Comprende os espazos e locais destinados á prestación de servizos docentes e 

investigador, sanitarios, asistenciais, socioculturais, deportivos, recreativos, 

administración pública, así como as súas instalacións complementarias e calquera outro 

servizo de carácter público que se considere necesario, incluídos os servizos urbanos.  

 

Definición. Regula a construción de instalacións e edificios dotacionais con ocupación 

parcial da parcela. 

 

Altura. A altura máxima da edificación será de 12 m. Autorízanse un máximo de tres 

plantas sobre a rasante do terreo. 

 

Edificabilidade. A edificabilidade máxima será de 1 m2/m2. 

 

A ordenación das parcelas dotacionais levarase a cabo mediante un Estudo de Detalle.  

 

Os espazos non ocupados pola edificación nin por instalacións dotacionais, terán o 

tratamento propio de espazos públicos e integrarán especies arbóreas. 
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4.3.7. Ordenanza 6 de zonas verdes e espazos libres de dominio público 

 

Aplícase esta ordenanza ás zonas delimitadas nos planos de ordenación con dita 

cualificación. 

 

A urbanización destes espazos comprenderá a limpeza das zonas verdes así como a 

restauración vexetal e a creación e acondicionamento de sendeiros para uso de todo o 

espazo dotacional. 

 

Acondicionaranse cando menos o 10% da superficie con características estanciais. 

Dotarase a estes espazos de iluminación pública, abastecemento de auga e rede de 

sumidoiros necesarios para o seu funcionamento e conservación. 

 

Integraranse ao proxecto de acondicionamento a conservación do arboredo autóctono 

existente, moi especialmente o da Fraga da Pega e as formacións de ripisilva asociadas 

a regos dos que discorren polas zonas verdes. 

 

Cando a súa extensión e características o permitan admitirán instalacións para a práctica 

deportiva, ou edificios dotacionais de carácter sociocultural, recreativo e docente-

investigador. Estas instalacións serán públicas e non limitarán ou interferirán a calidade 

vexetal dos espazos libres. A altura destas instalacións será a prevista na ordenanza 4 de 

zonas de equipamento comunitario. 

 

Permítese a inserción de instalacións de servizos técnicos sen que sobresaian das 

rasantes da zona verde e debidamente protexidas con tratamento vexetal. 

 

En todo caso a superficie total ocupada cos elementos permanentes antes citados, 

incluídos os seus accesos e espazos libres asociados, non poderá superar o 5% da 

superficie total da zona. 

 

Poderá autorizarse así mesmo a localización de casetas e quioscos desmontables para 

fins propios dos usos públicos destas zonas, así como o mobiliario urbano 

correspondente. 

 

Respectaranse na medida do posible as condicións topográficas das zonas verdes. No 

caso da ZV-3 esta condición terá caracter obrigatorio polo que non se permitirán os 

movementos de terras nin a modificación das rasantes actuais. 
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4.3.8. Sistema viario 

 

O Proxecto Sectorial, establece nos correspondentes planos de Ordenación o sistema 

viario público dentro do seu ámbito, tanto rodado como peonil, definindo xeometricamente 

a rede viaria co seu trazado en planta e a súa altimetría. Como parte do sistema viario, 

defínense igualmente os ámbitos para a reserva de estacionamento público de vehículos. 
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4.3.9. Instalacións de Servizos Técnicos 

 

Defínense como tales os ámbitos especificamente reservados no Proxecto Sectorial para 

a localización dos Servizos Técnicos necesarios para o correcto funcionamento do 

mesmo 

 

Os terreos de reserva sobrantes, recibirán o tratamento superficial previsto para as zonas 

verdes públicas. 

 

As parcelas destinadas a este uso, estarán rodeadas en todo o seu perímetro con 

cerramento de protección rematado con tratamento vexetal. 
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4.4. NORMAS DE URBANIZACIÓN 

 

4.4.1. Obrigatoriedade 

 

Para a execución do Proxecto Sectorial redactaranse os proxectos técnicos que 

desenvolvan as súas determinacións, de acordo coas presentes normas. 
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4.4.2. Obxecto, alcance e características xerais dos Proxectos Técnicos 

 

 

Os proxectos técnicos teñen por obxecto a definición precisa para a realización da 

totalidade das obras de urbanización, dunha fase completa das previstas para a 

execución das determinacións do Proxecto Sectorial.  

 

Os proxectos técnicos non poderán modificar as previsións do Proxecto Sectorial que 

executan sen prexuízo de que poidan efectuarse adaptacións de detalle, esixidas pola 

execución material das obras.  

 

Os proxectos técnicos deberán resolver adecuadamente e nas condicións previstas no 

Proxecto Sectorial, o enlace dos servizos urbanísticos do ámbito cos xerais do territorio 

municipal aos que se conectan. 
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4.4.3. Contido dos Proxectos Técnicos 

 

Os proxectos técnicos estarán constituídos polos seguintes documentos: 

 

- Memoria e anexos 

- Planos 

- Prego de Prescricións Técnicas Particulares 

- Medicións e Presuposto 

- Estudo de Seguridade e Saúde 

 

Na memoria descritiva incluiranse as consideracións xerais que se estimen oportunas, así 

como os antecedentes da actuación e o obxecto do proxecto. Nesta memoria incluiranse 

os seguintes apartados: 

 

- Movemento de terras e pavimentación. 

- Saneamento. 

- Abastecemento. 

- Distribución de enerxía e alumeado. 

- Rede de telefonía. 

- Xardinería e mobiliario urbano. 

- Obras complementarias. 

- Revisión de Prezos, Clasificación do Contratista, Prazo Proposto, Programa e 

Fases de desenvolvemento dos Traballos. 

 

Nos anexos incluiranse os cálculos, táboas e procedementos que permitiron chegar ás 

conclusións referidas na memoria 

 

O contido mínimo de planos será o seguinte: 

 

- Planos Xerais 

- Pavimentación 

- Saneamento 

- Abastecemento 

- Canalización de canles 

- Electricidade 

- Iluminación pública 
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- Telefonía 

- Sinalización, balizamento e defensas 

- Acondicionamento de zonas verdes, xardinería e ordenación paisaxística 

- Mobiliario e equipamento urbano 

- Reposicións 

- Obras complementarias 

 

O Prego de Prescricións Técnicas Xerais reflectirá a normativa legal aplicable e, en 

esencia, as condicións técnicas que deberán cumprir a maquinaria e materiais 

empregados, así como as condicións de execución. Tamén debe recoller a forma de 

medición e abono das unidades de obra e o número e natureza das probas de calidade 

necesarias. 

 

As medicións e presupostos recollerán a valoración económica da obra.Deberán conter 

unhas medicións, uns cadros de prezos e uns presupostos. A unidade monetaria será o 

Euro e se redondeará ao céntimo de Euro. 
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4.4.4. Aprobación dos Proxectos Técnicos 

 

Os proxectos técnicos tramitaranse e aprobaranse conforme a lexislación vixente. 
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4.4.5. Condicións da Urbanización 

 

En todo o non prescrito expresamente no presente apartado, a urbanización do Parque 

atenderá ao prescrito ao respecto no planeamento municipal. 

 

Rede viaria: 

 

A pavimentación de beirarrúas e calzadas farase tendo en conta as condicións do soporte 

e as do tránsito que discorrerá sobre el, así como as que se deriven dos condicionantes 

de ordenación urbana e de integración ambiental. 

 

Para calcular a pavimentación das calzadas terase en conta tanto o espesor das capas 

de firme necesario, como o material a empregar na capa de rodadura, atendendo ao 

carácter e o tráfico das mesmas. 

 

Empregaranse en xeral firmes asfálticos, compostos en base a mesturas bituminosas en 

quente. As explanadas sobre as cales se asentarán ditos firmes serán como mínimo do 

tipo E2, segundo as prescricións recollidas no prego de prescricións de estradas PG-3. 

Cando as características do terreo non cumpran cos requisitos mínimos deberase ter en 

conta no proxecto o achegamento de material de préstamo. 

 

O tipo de tráfico previsto, á hora de realizar o estudo do firme será como mínimo T2, de 

acordo coa instrución 6.1-IC Seccións de firme. 

 

Deberá preverse a drenaxe profunda do viario, sobre todo en casos onde o nivel freático 

do terreo poida estar próximo á superficie. Empregaranse tubos-dren lonxitudinais onde 

proceda. 

 

Os materiais de pavimentación, elixiranse de acordo cun código funcional que distinga a 

categoría do espazo, circulación rodada, peonil, estancia de persoas e de vehículos, uso 

conxunto de persoas e de vehículos, etc. 

 

O pavimento das beirarrúas e percorridos peonís resolverase con materiais que non 

dificulten a circulación das persoas e dos vehículos de man. 

 

As beirarrúas máis significativas acompañaranse de aliñacións de árbores. 
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As tapas de arquetas, rexistros, etc., orientaranse tendo en conta as xuntas dos 

elementos do pavimento e se nivelarán co seu plano de tal xeito que non resalten sobre o 

mesmo. 

 

As diferencias de nivel entre distintos pavimentos resolveranse con bordos e outros 

elementos de separación que definan claramente os seus perímetros. 

 

Se se instalasen reixas de ventilación de redes e outros elementos subterráneos, 

deseñaranse de xeito que non supoñan risco para o tránsito peonil. 

 

Como norma xeral procurarase que a pendente mínima de calquera tipo de rúa sexa do 

0,5% para facilitar a drenaxe das plataformas 

 

Para a determinación dos valores dos acordos no deseño do trazado da rede viaria 

considerarase una velocidade máxima no Parque de 40 Km/h. 

 

Zonas verdes: 

 

En zonas verdes e terrizos disporase de terra vexetal, para permitir o desenvolvemento 

dos arbustos e céspede.  

 

Tamén se sementarán os ribazos que se poidan considerar inestables, e deseñaranse as 

cunetas necesarias para a recollida de augas dos mesmos. 

 

As bandas de protección das infraestruturas básicas recibirán o tratamento de zonas 

verdes. Empregaranse especies de raíz somera que non danen a infraestrutura. 

 

Dotaranse dun número suficiente de árbores do tipo e características especificado no 

proxecto, para colocar nas zoas verdes e/ou terrizos prohibíndose a plantación de 

árbores sobre a vertical de calquera infraestrutura. 
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Abastecemento: 

 

Para usos industriais a rede calcularase para un consumo medio de 0,5 litros por 

segundo e hectárea bruta. O consumo máximo para o calculo obterase multiplicando o 

consumo medio diario por 2,4. 

 

Para o cálculo de tubos que sirvan así mesmo para o subministro de usos residenciais 

haberá de preverse para estes un consumo medio de 300 litros por habitante e día, 

obténdose o consumo máximo correspondente, para o cálculo da rede, multiplicando o 

consumo medio diario por 2. 

 

A rede proxectada deberá ser mallada, excepto nos seus ramais de menor xerarquía. 

Neste caso os extremos dos ramais contarán cun desaugadoiro á rede de saneamento. 

Calquera solución que non respecte este criterio solo será admisible tras unha 

xustificación detallada, en termos económicos e funcionais. 

 

O diámetro mínimo dos tubos na rede será de 125 mm., de xeito que sobre ela poidan 

instalarse hidrantes de diámetro 80 mm. Se os hidrantes proxectados son de diámetro 

100 mm. o tubo do que derivan terá un diámetro mínimo de 150 mm.  

 

O proxecto de abastecemento deberá incluír a xustificación hidráulica da solución 

adoptada. 

 

A velocidade da auga nos tubos principais deberá estar comprendida, salvo xustificación 

razoada, entre 0,5 y 1,8 m/s (salvo en caso de abastecemento de auga para a loita contra 

incendios no que se permitirán velocidades maiores). 

 

Os tubos situaranse baixo as beirarrúas e a unha profundidade superior a 60 cm., 

colocándose a un nivel superior ao da rede de saneamento circundante, con una 

distancia entre ambas non inferior a 30 cm.  

 

Os tubos, válvulas e pezas especiais disporanse coa timbraxe suficiente para garantir a 

estanquidade e durabilidade da rede. A presión normalizada de proba en fábrica non será 

inferior, en ningún caso, a 10 atmosferas, establecéndose 16 como recomendable. Os 

materiais cumprirán as condiciones requiridas no Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
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Neste senso empregaranse tubos de fundición dúctil para diámetros iguais ou maiores de 

150 mm. 

 

As chaves de corte da rede principal serán de fundición dúctil, do tipo comporta revestida 

de elastómero, dotadas de voante e aloxadas en arqueta, asentadas sobre dado de 

formigón. 

 

As tapas de rexistro levarán grafitada a denominación da rede á que se refiran 

(abastecemento) e serán de fundición dúctil del tipo D-400 segundo UNE EN-124 (tanto 

as que se sitúen na beirarrúa como na estrada), con sistema de apertura antirroubo, e 

abisagradas. 

 

Serán recibidas na estrada mediante un marco de formigón HM-25 de 20 cm. de espesor 

mínimo. 

 

Procederase á execución das acometidas de auga potable en ambas marxes das rúas. 

Como regra xeral, as acometidas executaranse de tal xeito que unha derivación da rede 

de distribución permita abastecer a dúas parcelas, e estarán formadas polos seguintes 

elementos: 

 

- Collarín de toma con banda de aceiro inoxidable, ou ben peza en Te de 

fundición dúctil en función da relación de diámetros da condución principal e a 

derivación a parcelas. 

 

- Peza en Te de fundición dúctil con elementos de conexión da derivación 

principal a cada unha das dúas acometidas ás parcelas. 

 

- Válvula de esfera con corpo de bronce ou de comporta con peche elástico e 

con presión nominal de 16 kg/cm2, en función do diámetro da acometida. 

 

- Arqueta de dimensións 30x30 ou 40x40 cm., en función do diámetro da 

acometida, dotada de tapa de fundición FGE-50-7 de acordo co disposto na 

Norma EN-124 coa inscrición ABASTECEMENTO para a identificación 

inequívoca do punto de entronque das redes interiores. As arquetas situaranse 

no límite da propiedade privada de tal xeito que a futura conexión das redes 

interiores das parcelas non impliquen ningún tipo de afección sobre o solo 

público. 
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- Tubo de Polietileno de Alta Densidade (PE100) segundo Norma UNE 53131 de 

50 ao 75 mm. de diámetro nominal, en función do caudal previsto para cada 

acometida. En todos os casos a presión nominal destas conducións será de 16 

kg/cm2. 

 

A protección contra incendios resolverase mediante hidrantes. Situaranse ás distancias 

sinaladas pola normativa vixente así como a carón dos edificios de equipamento. 

 

Saneamento: 

 

Deseñaranse redes de saneamento de tipo separativo coas características prescritas na 

normativa vixente. 

 

Para o cálculo da rede de augas residuais adoptarase como caudal de augas negras o 

medio e o máximo previstos para o abastecemento de auga, afectados ou non por un 

coeficiente redutor, que non poderá ser inferior ao 85%.  

 

Os caudais de augas de avenida a desaugar calcularanse a través da formulación do 

método racional da Instrucción de Carreteras 5.2-IC. 

 

Preferentemente empregaranse tubos de PVC de rixidez anular mínima SN4, tanto para 

os colectores xerais como para as acometidas. Para diámetros maiores ou iguais a 40 

cm. empregarase tubo de formigón vibroprensado con unión por enchufe - campá. 

  

Os diámetros mínimos serán: 315 mm. para todas as redes principais, 200 mm. para as 

acometidas á rede de augas fecais, e mínimo 315 mm. para as acometidas á rede de 

augas pluviais e sumidoiros. Na conexión das acometidas co entubado principal, 

empregaranse pezas especiais tipo inxerto-click. 

 

As pendentes mínimas serán do 0,5% nos inicios de ramal, e nos demais determinaranse 

de acordo cos caudais para que as velocidades mínimas non descendan de 0,5 m/s. A 

pendente mínima nas acometidas será do 1%. 

 

As conducións serán subterráneas, seguindo o trazado da rede viaria ou espazos 

públicos. Salvo imposibilidade técnica, o recubrimento mínimo da tubaria, medido sobre a 

xeneratriz superior, será de 1 m, preferiblemente 1,5 m, debendo en todo caso situarse a 
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nivel inferior ao dos tubos de abastecemento circundantes. En aqueles puntos onde os 

tubos de acometida a sumidoiros presenten recubrimentos inferiores a 80 cm. respecto 

do firme terminado precisarase reforzo suficiente de formigón HM-20 sobre a clave do 

tubo, de 20 cm. de espesor mínimo. 

 

Disporanse pozos de rexistro cada 50 m, en todos os cambios de aliñación e rasante, así 

como en cabeceiras. 

 

Os pozos, arquetas e sumidoiros deberán ser estancos, e trataranse axeitadamente as 

superficies que estean en contacto coa auga. 

 

Os pozos de rexistro proxectaranse con paredes e boquilla de aros prefabricados, soleira 

de formigón en masa e tapa de fundición dúctil. As xuntas deberán ser estancas 

utilizándose preferentemente a solución elástica mediante xunta de goma. Prohíbese a 

utilización de unións ríxidas en corchete, salvo que se xustifique mediante un tratamento 

axeitado á impermeabilidade das mesmas.  

 

Os pozos de profundidade superior a 1,50 m irán provistos de pates plastificados 

dispostos cada 30 cm. 

 

As tapas dos rexistros, serán de fundición dúctil, con acabado de pintura asfáltica 

anticorrosión, e levarán impreso ademais dó anagrama do promotor ou xestor, o nome do 

servizo ao que corresponden (pluviais ou fecais). A carga de rotura, para todas as tapas, 

tanto de beirarrúas como de estradas será a cualificada como D-400 segundo a norma 

UNE EN 124. As tapas posuirán xuntas insonorizantes de polietileno, acerroxadas, 

abisagradas, con sistema de apertura antirroubo, mediante chave de manobra. Serán 

recibidas na calzada mediante un marco de formigón HM-25 de 20 cm. de espesor 

mínimo. 

 

Os sumidoiros presentarán enreixado de fundición dúctil para D-400 s/UNE EN-124, 

abisagrado e antivandálico. 

 

A conexión á rede xeral de saneamento das acometidas individuais producirase en pozos 

de rexistro. 

 

Dentro de cada parcela disporase unha arqueta para a conexión da rede interior coa 

acometida. Esta arqueta proxectarase coa parede vertical formada con tubo de formigón 
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de 50 cm. de diámetro, fondo de formigón en masa e tapa de formigón armado, coa 

inscrición do servizo correspondente. 

 

Para a identificación inequívoca das acometidas á rede xeral no momento de execución 

dos enganches coas redes interiores das parcelas colocarase unha placa identificativa na 

beirarrúa, segundo modelo a definir, sinalando o punto de entronque. 

 

Será esixible a instalación de tratamento previo ao vertido na rede en aquelas industrias 

ou actividades para as que o nivel de contaminación así o xustifique. 
 

Enerxía Eléctrica: 

 

A estimación da demanda eléctrica no Parque levarase a cabo en base ao seguinte 

criterio: 

 

- Considerase unha demanda de 25 W/m2 aplicada sobre a superficie da parcela 

 

- Limitarase a 50 kW a potencia a subministrar obrigatoriamente en B.T. ás parcelas de 

uso industrial e uso mixto e 20 kW as de uso terciario, ao efecto de non 

sobredimensionar as instalacións e estar en todo caso ao disposto no R.D. 1955/2000 

no seu Art. 45. 

 

Aos efectos de racionalizar o trazado das redes seguiranse ademais as seguintes pautas: 

 

- Dotarase da posibilidade de subministro en B.T a todas as parcelas. As que superen a 

potencia prevista de 50 KW irán dotadas así mesmo de posibilidade de subministro en 

M.T. 

 

- Todas aquelas parcelas nas que a potencia prevista sexa inferior a 50 KW serán 

servidas en B.T. 

 

- Rede viaria e aparcadoiros: Dotaranse segundo a instalación de alumeado proxectada. 

 

Para o dimensionamento das infraestruturas necesarias correspondentes á conexión da 

rede interior do Parque coas instalacións existentes admitirase a aplicación dun 

coeficiente de ponderación sobre a potencia total prevista en base ao criterio anterior e 

que en todo caso debera xustificarse debidamente no proxecto de electrificación. 
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Con obxecto de garantir o subministro de enerxía eléctrica ás distintas parcelas na 

tensión máis axeitada ás súas necesidades, contemplarase, con carácter xeral, a 

execución dunha rede de media tensión enlazando un ou varios centros de 

transformación a partir dos que se instalará unha rede de baixa tensión para a 

alimentación das parcelas que así o requiran e dos centros de mando da instalación de 

alumeado público. 

 

A rede de M.T proxectarase mallada, formando un ou varios aneis de xeito que se 

garanta tanto a alimentación dos centros de transformación como a das parcelas por 

ambos extremos, aumentando de esta maneira a fiabilidade do subministro.  

 

Para a disposición dos centros de transformación, as zonas de subministro en baixa 

tensión dividiranse en sectores de carga con demandas de potencia globais 

aproximadamente da mesma orde, cada un dos cales será alimentado desde un centro 

de transformación que en todo caso sempre terá acceso desde a rede viaria e se 

procurará a súa localización de xeito compatible coa ordenación. 

 

A canalización de M.T. proxectarase preferentemente baixo beirarrúa ou, se a densidade 

de servizos baixo a mesma non permitise tal solución, baixo aparcadoiro (pola marxe 

máis próxima ao bordo) con tubos de P.E.A.D. de 160 mm. de diámetro en número acorde 

ás liñas eléctricas correspondentes en cada tramo a razón de un tubo por liña e un tubo de 

reserva, así como un tubo de 125 mm. de diámetro, cor verde, para o tendido das 

telecomunicacións da compañía eléctrica. Os condutores serán de aluminio, tipo RHZ1/2OL 

3(1x240) mm2,  secos, tipo campo radial unipolares con illamento para 20 KV. Admitirase o 

emprego de seccións maiores (400 mm2) para a acometida se a previsión de demanda así o 

impuxera. Neste caso a dita liña instalaríase polo interior de tubos de similares 

características aos descritos e 200 mm. de diámetro. A sección das canalizacións 

corresponderán aos tipos homologados pola correspondente compañía subministradora. 

 

A rede de baixa tensión proxectarase tamén entubada baixo beirarrúa, a partir de cada 

centro de transformación, por medio de condutores de aluminio con illamento en polietileno 

reticulado e cuberta de poliolefina termoplástica libre de haloxanos (XZ1 0,6/1 kV). 

 

Para a identificación inequívoca das acometidas á rede xeral, no momento de execución 

dos enganches coas redes interiores das parcelas colocarase unha placa identificativa na 

beirarrúa, segundo modelo normalizado, sinalando o punto de entronque. 
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Alumeado exterior: 

 

Proxectarase unha rede de alumeado público para todo o Parque e vías de acceso en base 

ao criterio de luminancia, considerando os seguintes niveis luminotécnicos: 
 

 

LUMINANCIA DA SUPERFICIE DA CALZADA EN 

CONDICIÓNS SECAS 

DESLUMBRAMENTO 

PERTURBADOR 

Luminancia 

media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidade 

global 

Uo 

Uniformidade 

lonxitudinal 

Lm (cd/ m2) 

Incremento umbral 

TI (%) 

1,5 0,40 0,70 10 
 

 

 

A liña eléctrica de alimentación para alumeado público disporase subterránea, en tubos de 

polietileno corrugado de diámetro mínimo 90 mm., baixo beirarrúa e estará constituída por 

condutores de cobre da sección necesaria en cada caso cun mínimo de 4(1x6) mm2 con 

illamento tipo RV-K 0,6/1 kV, e condutor de cobre nu para a rede de terra de 35 mm2 

instalado polo exterior do tubo.  

 

Os soportes axustaranse á normativa vixente (no caso que sexan de aceiro deberán 

cumprir a norma UNE-EN 40-5:2003).  

 

As liñas de alimentación a puntos de luz con lámpadas de descarga, estarán previstas para 

transportar a carga debida aos propios receptores, aos seus elementos asociados e as súas 

correntes harmónicas, de arranque e desequilibrio de fases. Cómo consecuencia, a potencia 

aparente mínima en VA, considerarase 1,8 veces a potencia en vatios das lámpadas de 

descarga de acordo co establecido na instrución ITC-BT-09 que desenvolve o disposto no 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

A rede de alimentación dos puntos de luz desde o centro de mando e medida realizarase 

proxectando circuítos abertos, procurando reducir a lonxitude dos mesmos e equilibrar as 

cargas dos ramais coa finalidade de unificar seccións. No cálculo das seccións terase en 

conta o disposto na instrución ITC-BT-09 del REBT, de xeito que a máxima caída de tensión 

admisible será dun 3% da tensión nominal da rede. 
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Infraestrutura de telecomunicacións: 

 

A infraestrutura de telecomunicacións proxectada permitirá garantir as futuras 

necesidades deste tipo de servizo nas frontes de parcela para que, a partir de este punto, 

as distintas empresas poidan executar as correspondentes Infraestruturas Comúns de 

Telecomunicacións no interior das mesmas, de acordo co disposto na Normativa vixente 

ao respecto. 

 

O deseño da infraestrutura, no que se refire ao trazado da rede, así como o tipo e número 

de conductos en cada canalización, desenvolverase baixo a premisa da explotación do 

servizo por parte de alomenos dúas empresas operadoras con tecnoloxía de 

comunicacións diferente.  
 

En canto ás potenciais necesidades do servizo de telecomunicacións teranse en 

consideración as seguintes: 

 

- Servizo de telecomunicacións sobre par de cobre. Considerarase a posibilidade de dar 

servizo tanto a telefonía convencional (RTB) como a telefonía dixital (RDSI), así como 

aqueles posibles servizos portadores sobre o par de cobre, como ADSL e as súas 

variantes (SDSL, etc.). 

 

- Servizo de telecomunicacións sobre cable coaxial (TLCA). Permitirá dar servizo de 

telefonía así como de transmisión de datos e difusión de contidos. 

 

- Servizo de telecomunicacións sobre fibra óptica.  

 

A rede de distribución proxectada presentará tipoloxía ramificada, constituíndose por 

medio de canalizacións formadas por tubos de polietileno reticulado de 125 e 63 mm. de 

diámetro nominal. Proxectarase unha canalización de conductos única, asignando igual 

número de condutos a cada unha das empresas operadoras, se ben executaranse 

arquetas independentes para cada unha delas de tal xeito que poidan ter acceso 

exclusivo a súa rede. 

 

Realizarase a previsión de demanda en base ao disposto no R.D. 401/2003 Reglamento 

de Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones e adoptando tipos de cables 

estandarizados e dispoñibles no mercado, con obxecto de determinar a capacidade de 

cada unha das canalizacións proxectadas. O dimensionamento dos conductos 
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efectuarase coa axeitada previsión de futuras ampliacións da rede, dispoñendo 

conductos de reserva a tal efecto. 

 

Proxectarase o trazado das conducións así como a execución das arquetas baixo a 

beirarrúa, para garantir así as labores de mantemento e de explotación da rede. As 

arquetas proxectadas disporanse cunha separación de aproximadamente 100 metros 

para facilitar o tendido posterior dos cables, así como nos cambios fortes de dirección e 

nos cruces de calzada. 

 

Independentemente dos diámetros das conducións resultantes a efectos de demanda, 

nas canalizacións que supoñan cruces de calzada disporanse conductos de diámetro 125 

mm. que permitan garantir eventuais ampliacións futuras da rede sen necesidade de 

afectar ao tránsito de vehículos. A totalidade das canalizacións executaranse embebendo 

as conducións nun prisma de formigón HM-20/P/40/IIa 

 

Na medida do posible, proxectarase un trazado recto das canalizacións, realizándose os 

cambios de dirección por medio de arquetas dispostas a tal efecto, se ben en aqueles 

casos nos que, por motivos de forza maior, se necesite realizar cambios leves de 

dirección procederase ao curvado dos tubos co maior radio de curvatura que sexa 

posible, con obxecto de evitar cambios bruscos que dificulten ou impidan o tendido 

posterior do cableado.  

 

Para a identificación inequívoca das acometidas á rede xeral no momento de execución 

dos enganches coas redes interiores das parcelas colocarase unha placa identificativa na 

beirarrúa, segundo modelo normalizado, sinalando o punto de entronque. 

 

Infraestrutura de gas: 

 

Para o deseño da infraestrutura de gas seguiranse as especificacións da empresa 

subministradora.  

 

Así mesmo estarase ao disposto no Reglamento técnico de distribución y utilización de 

Combustibles Gaseosos e as súas Instrucciones Técnicas Complementarias (en 

particular a ITC-ICG-01) en canto á adopción de criterios de deseño. 

 

O trazado proxectado discorrerá baixo beirarrúa, minimizando así os custos de execución 

de acometidas e facilitando as tarefas de explotación da rede á empresa operadora. 
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En previsión da súa execución futura non simultánea co proxecto de urbanización, á vista 

dos demandantes reais do servizo, admitirase a reserva dunha franxa da beirarrúa de 0,5 

m de ancho, exenta de servizos, anexa ao límite da propiedade, de xeito tal que no caso 

dunha eventual execución da rede de gas se minimice a afección sobre o conxunto dos 

servizos e a pavimentación da beirarrúa. 

 

De acordo coas especificacións da empresa subministradora proxectarase a instalación 

de conducións en polietileno PE80 y SDR11, de cor amarela e de acordo coa Norma 

UNE 53333. 

 

Os accesorios serán de polietileno PE80, cunha SDR (relación diámetro/ espesor) igual a 

11 e executaranse por medio de soldadura coa condución de polietileno. 

 

No tocante ás arquetas, serán prefabricadas de formigón, irán situadas en beirarrúa, 

serán rexistrables e disporán de respiradoiros cubertos con grellas normalizadas pola 

empresa operadora. As tapas das arquetas serán de fundición dúctil FGE 50-7, clase D 

400, e de acordo coa Norma EN 124. Disporán de sistema de peche en aceiro inoxidable 

accionado por sistema antivandálico e con tapón de protección que evite a entrada de 

sucidade e irán recibidas mediante marco de formigón HM-25/P/45/I de 20 cm. de 

espesor. Do mesmo xeito, levarán gravada a lenda do servizo ao que pertencen. 
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4.5. CONDICIÓNS AMBIENTAIS E HIXIÉNICAS 

 

4.5.1. Emisións á atmosfera 

 

1. A presente normativa ten por obxecto regular cantas actividades, situacións e 

instalacións sexan susceptibles de producir fumes, pos, gases, vapores e olores no 

Parque Empresarial, para evitar a contaminación atmosférica e o prexuízo que ocasione 

ás persoas ou bens de calquera natureza. 

 

2. As esixencias que se establezan para o exercicio das actividades ás que se refire esta 

Ordenanza, serán controladas a través da correspondente autorización municipal. 

 

As actividades autorizadas estarán suxeitas a vixilancia por parte da Administración.  

 

3. A instalación, autorización e funcionamento das actividades potencialmente 

contaminantes, axustarase ao disposto na lexislación vixente: 

 

- LEI 8/2002 de Galicia, do 18 de decembro, de Protección do Ambiente 

Atmosférico de Galicia. 

- LEI 12/1995 de Galicia, do 29 de decembro, do imposto sobre contaminación 

atmosférica.  

- DECRETO 29/2000 de Galicia polo que se aproba o Regulamento do imposto 

sobre a contaminación atmosférica. 

- ORDEN do 27 de novembro de 2001, de Galicia polo que se aproba o 

Regulamento do imposto de contaminación atmosférica e se aproban diferentes 

modelos de declaración e de declaración liquidación. 

- DECRETO 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de 

incidencia ambiental. 

- LEI 16/2002 do 1 de xullo de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

- LEI 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do ar e protección da atmosfera. 

- DECRETO 833/75, do 6 de febreiro, polo que se desenrola a Lei 38/72 de 

protección del Ambiente Atmosférico. 

- REAL DECRETO 547/1979, do 20 de febreiro, sobre modificación do anexo IV do 

Decreto 833/1975, de 6 de febreiro, polo que se desenrola a Lei de Protección do 

Ambiente Atmosférico. 
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- ORDEN 18 outubro 1976, de prevención e corrección da contaminación 

atmosférica industrial. 

- REAL DECRETO 117/2003, do 31 de xaneiro, sobre limitación de emisións de 

compostos orgánicos volátiles debidos ao uso de disolventes en determinadas 

actividades. c.e. 2/04/2003. 

- REAL DECRETO 1073/2002 sobre avaliación e xestión da calidade do aire en 

relación con dióxidos de azufre e de nitróxeno, óxido de nitróxeno, partículas, 

chumbo, benceno e monóxido de carbono. 

- REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, polo que se establecen novas 

normas sobre limitación de emisións á atmosfera de determinados axentes 

contaminantes procedentes de grandes instalacións de combustión, e se fixan 

certas condicións para o control das emisións á atmosfera das refinerías de 

petróleo. 

 

4. Queda prohibida, con carácter xeral, toda combustión que non se realice en fogares 

axeitados, provistos dos dispositivos de captación, depuración, condución e evacuación 

pertinentes. 

 

5. Os aparatos térmicos instalados, deberán corresponder a tipos previamente 

homologados. 

 

6. Os niveis de emisión de contaminantes e opacidade de fumes dos xeradores de calor 

deberán axustarse aos límites fixados na lexislación vixente. 

 

7. Non poderán queimarse residuos de ningunha clase (domésticos, industriais ou de 

calquera orixe) sen previa autorización, debendo contar coa instalación axeitada que 

garanta que os gases e fumes evacuados non sobrepasen os límites establecidos.  

 

8. Cando as circunstancias o aconsellen, a administración competente poderá esixir a 

instalación de dispositivos que garantan a non contaminación atmosférica. 

 

9. Os fumes, vapores e outros efluentes contaminantes, calquera que sexa a súa orixe, 

deberán evacuarse ao exterior mediante condutos ou chemineas, nas condicións e 

características prescritas nesta Ordenanza. 
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10. As chemineas de instalacións domésticas, industriais e de calefacción ou 

produción de auga quente centralizada, deberán axustarse aos criterios de construción 

contidos na lexislación vixente. 

 

11. As chemineas e os correspondentes condutos de unión, deberán construírse con 

materiais inertes ou resistentes á corrosión dos produtos a evacuar; caso que estes 

poidan encontrarse a temperatura distinta da ambiental, separaranse de calquera 

construción ou local alleo ao usuario un mínimo de 5 cm., sen que poidan estar en 

contacto, excepto que se estableza un calorífugo ou illamento axeitado, de maneira que 

durante a súa utilización non se produzan incrementos de temperatura en paramentos de 

locais alleos.  

 

12. As chemineas deberán asegurar un perfecto tiro, cunha velocidade dos fumes 

axeitada para evitar a saída de chamas, chispas en ignición, cinzas, feluxe e partículas, 

en valores superiores aos permitidos. 

 

13. As instalacións deberán ter dispositivos axeitados nos tubos e condutos de fumes, 

portas dos fogares, etc., que permitan efectuar a medición da depresión na cheminea e 

caldeira, temperatura do gas, análise dos gases de combustión e cantos controles sexan 

necesarios para comprobar as condicións do seu funcionamento, segundo o disposto na 

lexislación vixente. 

 

14. Queda prohibido, en calquera caso, a limpeza dos condutos de evacuación e 

chemineas mediante soprado de aire ao exterior. 

 

15. As chemineas pertencentes aos sistemas de evacuación das fontes fixas de 

combustión terán unha altura superior a 1 m de toda edificación situada dentro dun 

círculo de radio 10 m. e de centro o eixo da mesma. 

 

En todo caso, os condutos de evacuación estenderanse por riba do edificio no que estean 

localizados, de tal xeito que haxa polo menos 1 m de distancia dende a saída á superficie 

do teito, e polo menos 3 m de distancia dende a saída aos edificios adxacentes, liñas 

divisorias de propiedade, tomas de aire ou niveis rasantes colindantes. 

 

16. Non se poderá instalar, ampliar ou modificar ningunha actividade potencialmente 

contaminante da atmosfera sen a correspondente autorización municipal, sen prexuízo do 
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que dispoñan os demais organismos competentes na materia e conforme á lexislación 

vixente. 

 

As actividades clasificadas de acordo co Regulamento de Actividades Molestas 

Insalubres, Nocivas e Perigosas, ou aquelas cuxa autorización esixa un trámite de 

avaliación ambiental deberán incluír no documento ambiental que sexa necesario, un 

estudio específico de emisións, que conteña: 

 

- Un inventario de fontes ou focos contaminantes eventualmente presentes nos 

procesos produtivos, especificando as características das emisións producidas 

por cada unha destas fontes (cantidades, natureza, periodicidade, etc.). 

 

- A identificación específica para cada foco, dos principais requisitos legais 

aplicables ás actividades e instalacións que produzan emisións. 

 

- A descrición das metodoloxías de prevención da contaminación atmosférica que 

serán adoptados para o cumprimento da lexislación, analizando dende o punto de 

vista da eficacia e os custes económicos, a factibilidade da súa aplicación. 

 

17. Toda actividade instalada no Parque Empresarial, que xere ou poida xerar 

molestias á poboación a causa dos olores, emisións gaseosas ou partículas, deberá 

incorporar as medidas correctoras necesarias para garantir a ausencia destas molestias. 

 

18. Os límites de emisión e inmisión, así como a determinación do nivel dos mesmos,  

axustaranse ao disposto nas normas específicas vixentes.  

 

19. A evacuación de gases, pos, fumes, etc., á atmosfera, farase a través de 

chemineas. 

 

A altura dos condutos de evacuación das instalacións industriais, determinarase segundo 

o disposto nas normas específicas vixentes, podendo esixirse unha altura adicional de 

acordo coa situación do conduto respecto a outras edificacións. 

 

20. As chemineas das instalacións industriais deberán estar provistas dos orificios e 

sistemas precisos para poder realizar a toma de mostras de gases e pos, debendo estar 

dispostos de xeito que se eviten turbulencias e outras anomalías que poidan afectar á 
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representatividade das medicións, de acordo coas especificacións contidas na lexislación 

vixente. 
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4.5.2. Augas residuais 

 

1. A produción de vertidos á rede de saneamento de augas pluviais ou fecais por parte 

das instalacións e actividades que se desenrolen no ámbito do Parque, deberá axustarse 

ao disposto na lexislación vixente en materia de vertidos e protección ambiental de canles 

e en xeral do Dominio Público Hidráulico: 

 

- LEI 16/2002 do 1 de xullo de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

- DECRETO 16/1987 (Galicia) do 14 de xaneiro de deseño técnico do Plan 

Hidrolóxico das concas intracomunitarias de Galicia. 

- LEI 8/1993 do 23 de xuño de 1993 reguladora da Administración Hidráulica de 

Galicia. 

- LEI 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de 

Galicia e de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais 

urbanas. c.e. 25/09/2001. 

- REAL DECRETO 849/1986 do 11 de abril polo que se aproba o Regulamento do 

Dominio Público Hidráulico, que desenrola a Lei de Augas. 

- REAL DECRETO 927/1988, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da 

Administración Pública da Auga e da Planificación hidrolóxica, o desenrolo dos 

Títulos II e III da Lei de Augas. 

- REAL DECRETO 1315/1992, do 30 de outubro, polo que se modifica parcialmente 

o Regulamento do Dominio Público Hidráulico aprobado polo Real Decreto 

849/1986, do 11 de abril, co fin de incorporar á lexislación interna a Directiva do 

Consello 80/68/CEE do 17 de decembro de 1979, relativa á protección das augas 

subterráneas contra a contaminación causada por determinadas sustancias 

perigosas. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de Augas. c.e. 30/11/2001. 

- REAL DECRETO 606/2003, do 23 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 

849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público 

Hidráulico, que desenrola os Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII da Lei 29/1985, 

do 2 de agosto, de Augas. 

- Modificacións do texto refundido da Lei de Augas, aprobado por Real Decreto 

Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.  
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2. Todas as edificacións do Parque Empresarial, calquera que sexa seu uso, deberán ter 

resolto o sistema de vertido das súas augas residuais na forma tecnicamente posible que 

evite a contaminación do medio, ou a alteración dos sistemas de depuración receptores 

das augas. 

 

3. A tal fin, toda as actividades industriais e de servizos, con instalacións dentro do 

Parque Empresarial, estarán obrigadas a solicitar especificamente coa Licenza de 

Actividade, o permiso de vertidos, para o cal deberá entregarse a seguinte 

documentación: 

 

Filiación. 

 

A) Nome, número da parcela, e domicilio social do titular do establecemento ou 

actividade. 

 

B) Localización e características da instalación ou actividade. 

 

Produción. 

 

A) Descrición das actividades e procesos xeradores dos vertidos.  

 

B) Materias primas ou produtos utilizados como tales, indicando as cantidades en 

unidades usuais.  

 

C) Produtos finais e intermedios, si os houbesen, consignando as cantidades en 

unidades usuais así como o ritmo de produción. 

 

Vertidos. 

 

Descrición do réxime de vertidos (horarios, duración, caudal medio e punta, e variacións 

diarias, mensuais e estacionais, se as houbera), e características dos mesmos, previo a 

calquera tratamento. 

 

Pretratamento. 
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Descrición dos sistemas de tratamento adoptados e do grao de eficacia prevista para os 

mesmos, así como a composición final dos vertidos descargados, cos resultados da 

análise de posta en marcha realizados no seu caso. 

 

Planos. 

 

a) Planos de situación. 

b) Planos da rede interior de recollida e instalación de pretratamento. 

c) Planos detallados das obras en conexión, das arquetas de rexistros e dos dispositivos 

de seguridade. 

 

Varios. 

 

a) Volume de auga consumida polo proceso industrial. 

 

b) Dispositivos de seguridade adoptados para previr accidentes nos elementos de 

almacenamento de materias primas, compostos intermedios ou produtos elaborados 

susceptibles de ser vertidos á rede de sumidoiros. 

 

c) E, en xeral, todos aqueles datos que a Administración considere necesario, a efecto de 

coñecer todas as circunstancias e elementos involucrados nos vertidos de augas 

residuais. 

 

O permiso de vertido emitirase sen prexuízo das autorizacións ou licencias que haxan de 

conceder outros organismos competentes na materia. 

 

4. O Concello autorizará a descarga á rede de saneamento, con suxeición aos termos, 

límites e condicións que se indiquen na licenza de actividade. 

 

5. Na licenza de actividade, contemplarase o permiso de vertidos, que se concederá 

especificamente á industria, ao proceso a que se refira e características do 

correspondente vertido. Calquera modificación dos termos referidos esixirá solicitar 

novamente o permiso de vertidos. 

 

6. Non se autorizará. 
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a) A apertura, a ampliación ou a modificación dunha industria que non teña o 

correspondente permiso de vertidos. 

 

b) A construción, reparación ou remodelación dunha inxerencia que non teña o 

correspondente Permiso de Vertidos. 

 

c) A posta en funcionamento de ningunha actividade industrial potencialmente 

contaminante, se previamente non se aprobara, instalara e, no seu caso, comprobado 

polos Servizos Técnicos Municipais, a eficacia e o correcto funcionamento dos 

pretratamentos nos termos requiridos na correspondente Licenza de Actividade. 

 

d) Acometidas á rede que non sexan independentes para cada industria. Cando isto non 

sexa posible, deberá propoñerse como alternativa unha solución tecnicamente axeitada.  

 

7. A regulación da contaminación en orixe, mediante prohibición ou limitación na 

descarga de vertidos, establécese cos seguintes propósitos: 

 

-  Protexer a canle receptora de calquera efecto prexudicial, crónico ou agudo, tanto para 

o home como para os ecosistemas naturais. 

 

- Protexer a integridade e boa conservación das instalacións de saneamento e 

depuración. 

 

8. O criterio de preservar a calidade ecolóxica do medio receptor, así como a seguridade 

das instalacións de saneamento, definirase en base á concentración de contaminantes 

para a súa descarga ao medio receptor de acordo coa lexislación. 

 

9. Queda totalmente prohibido descargar directa ou indirectamente, á rede de 

saneamento pluvial ou fecal, calquera dos seguintes produtos: 

 

a) Sustancias sólidas ou viscosas en cantidade ou dimensións tales que sexan capaces 

de causar a obstrución na corrente das augas na rede de sumidoiros ou obstaculizar os 

traballos de conservación e limpeza da rede. 

 

b) Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles en auga, combustibles ou inflamables.  

 

c) Gases ou vapores combustibles, inflamables, explosivos ou tóxicos.  
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d) Graxas, ou aceites minerais ou vexetais, excedendo de 200 ppm., medidos como 

graxa total.  

 

e) Sustancias sólidas potencialmente perigosas. 

 

f) Residuos industriais ou comerciais que as súas concentracións ou características 

tóxicas ou perigosas requiran un tratamento específico. 

 

g) Líquidos que conteñan produtos susceptibles de precipitar ou depositarse na rede de 

sumidoiros ou de reaccionar coas augas desta, producindo sustancias comprendidas en 

calquera dos apartados do presente artigo. 

 

h) Sustancias que por elas mesmas ou coma consecuencia de reaccións que teñan lugar 

dentro da rede, teñan ou adquiran algunha propiedade corrosiva. 

 

i) Sustancias que poidan alterar negativamente dalgunha forma a capacidade de 

depuración das instalacións depuradoras ou calquera outra instalación de tratamento 

previo das augas. 

 

j) Calesquera outros que determine a lexislación vixente. 

 

10. As medicións e determinacións serán realizadas baixo a supervisión técnica do 

Concello e a cargo da propia instalación industrial.  

 

As determinacións realizadas deberán remitirse ao Concello, ao seu requirimento ou coa 

frecuencia e forma que se especifique na Licenza de Actividade. 

 

En todo caso, estes análises estarán a disposición dos técnicos municipais, responsables 

da inspección e control dos vertidos para o seu exame cando se produza. Por outra parte, 

o Concello poderá facer as súas propias determinacións cando así o considere oportuno.  

 

11. Toda instalación que produza vertidos de augas residuais non domésticas, haberá 

de colocar e poñer a disposición dos Servizos Técnicos Municipais, a efectos da 

determinación da carga contaminante, os seguintes dispositivos: 
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a) Arqueta de rexistro, que estará situada en cada albañal de descarga dos vertidos 

residuais, de fácil acceso, libre de calquera interferencia e localizada augas abaixo antes 

da descarga á rede. Haberá de enviarse á Administración planos de situación da arqueta 

e de aparatos complementarios para a súa identificación e censo. 

 

b) Medición de caudais. Cada arqueta de rexistro disporá dos correspondentes 

dispositivos co fin de poder determinar os caudais de augas residuais.  

 

c) No caso de existir pretratamentos individuais ou colectivos legalmente autorizados, 

haberá de instalarse á saída dos afluentes depurados, unha arqueta de rexistro coas 

mesmas condicións referidas en parágrafos anteriores. 

 

12. Os Servizos Técnicos Municipais procederán a efectuar periodicamente ou a 

instancia dos usuarios, inspeccións e controis das instalacións de vertidos de augas 

residuais. 

 

A fin de que os inspectores municipais ou a administración competente en materia de 

augas poidan realizar as súas funcións de vixilancia e control, os titulares das instalacións 

estarán obrigados, ante dito persoal acreditado, a: 

 

a) Facilitarlles, sen necesidade de comunicación anticipada, o libre acceso aos locais ou 

partes da instalación que consideren axeitado para o cumprimento da súa misión.  

 

b) Facilitarlles a montaxe dos equipos, así como permitirlles a utilización dos instrumentos 

que a empresa utilice coa finalidade de autocontrol, especialmente aqueles para a 

medición de caudais de vertidos e toma de mostras, a efecto de realizar as 

comprobacións que consideren axeitadas.  

 

c) E, en xeral, facilitarlles o exercicio e cumprimento das súas funcións.  

 

Co  fin de conseguir unha axeitada regulación das descargas de vertidos e actualizar 

periodicamente as limitacións das mesmas e conseguintes autorizacións, o Concello 

deberá: 

 

a) Elaborar un inventario dos Permisos de Vertidos concedidos. 

 

b) Comprobar periodicamente os vertidos na rede de sumidoiros. 
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13. Os titulares dos establecementos industriais que pola súa natureza poidan 

ocasionar descargas de vertidos que prexudiquen a integridade e correcto funcionamento 

das instalacións de saneamento, haberán de adoptar as medidas protectoras necesarias 

para previlas. Os proxectos detallados destas medidas haberán de presentarse á 

Administración para a súa aprobación. Isto non eximirá ao titular das responsabilidades 

consecuentes ante unha situación de emerxencia. 

 

Se tal situación de emerxencia se produce o usuario deberá poñelo urxentemente en 

coñecemento dos Servizos Municipais. 

 

Posteriormente e nun prazo máximo de sete días, o usuario remitirá a esta 

Administración un informe onde detallará a fecha, hora e a causa do accidente, e canta 

información necesiten os Servizos Técnicos Municipais para elaborar unha correcta 

interpretación do ocorrido e avaliar as súas consecuencias. 
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4.5.3. Emisións acústicas 

 

1. A presente normativa ten por obxectivo regular cantas actividades, situacións e 

instalacións sexan susceptibles de producir emisións sonoras no Parque Empresarial, 

evitar a contaminación acústica e o prexuízo que ocasione ás persoas ou bens de 

calquera natureza. 

 

2. As esixencias que se establezan para o exercicio das actividades ás que se refire esta 

Ordenanza, serán controladas a través da correspondente autorización municipal. 

 

As actividades autorizadas estarán suxeitas a vixilancia por parte da Administración. 

 

3. A instalación, autorización e funcionamento das actividades potencialmente 

contaminantes, axustarase ao disposto na lexislación vixente: 

 

- DECRETO 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de 

incidencia ambiental. 

- LEI 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído.  

- LEI 7/1997 (Galicia), de 11 de agosto, de protección contra a contaminación 

acústica.  

- DECRETO 150/1999 (Galicia), de 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento 

de protección contra a contaminación acústica.  

- DECRETO 320/2002, de 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que 

establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación acústica. 

- LEI 16/2002 de 1 de xullo de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

- REAL DECRETO 524/2006, do 28 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 

212/2002, do 22 de febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras no entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso ao ar libre. 

- REAL DECRETO 1675/2008, do 17 de outubro, polo que se modifica o Real 

Decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que se aproba o Documento Básico 

«DB-HR Protección fronte ao ruído» do Código Técnico da Edificación e se 

modifica o Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código 

Técnico da Edificación. 

- REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de outubro, polo que se aproba o Documento 

Básico «DB-HR Protección fronte ao ruído» do Código Técnico da Edificación e se 
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modifica o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código 

Técnico de la Edificación. 

 

4. Todas as actividades incluídas no anexo I do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo 

que se regula a avaliación de incidencia ambiental, deberán someterse a dito 

procedemento segundo ao establecido no capitulo terceiro.  

 

A documentación que se presente deberá conter, entre outras cousas, as medidas 

necesarias para a prevención da contaminación acústica prevista. 

 

Tras a posta en funcionamento da actividade, e en condicións normais de funcionamento, 

deberase aportar ao órgano competente, un informe no que se estableza por medio 

dunha medición de contaminación atmosférica, o grao de cumprimento da lexislación e as 

condicións establecidas na autorización. A medición deberá ser realizada por un 

organismo homologado pola Administración Autonómica. 

 

Calquera cambio no funcionamento da actividade que supoña un incremento significativo 

dos niveis sonoros percibidos no exterior das instalacións, deberá autorizarse 

expresamente, modificando no seu caso, as condicións da autorización. 

 

5. As condicións acústicas esixibles aos diversos elementos construtivos que compoñen 

a edificación serán as determinadas no Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo 

que se aproba o Documento Básico «DB-HR Protección fronte ao ruído» do Código 

Técnico da Edificación e se modifica o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que 

se aproba o Código Técnico da Edificación. 

 

A localización, orientación e distribución interior dos edificios destinados aos usos máis 

sensibles dende o punto de vista acústico, planificarase con vistas a minimizar os niveis 

de inmisión nos mesmos, adoptando deseños preventivos e a suficiente distancia de 

separación respecto ás fontes de ruído máis significativas e en particular o tráfico rodado, 

de forma que no medio ambiente interior non se superen os niveis límite establecidos 

para o interior de edificios. 

  

Nos proxectos de construción de edificacións que se adxunta á petición de licenza 

urbanística, xustificarase o cumprimento das referidas normas. 
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Os aparatos elevadores, as instalacións de aire acondicionado e as súas torres de 

refrixeración, a distribución e evacuación de augas, a transformación de enerxía eléctrica, 

e demais servizos dos edificios, serán instalados coas precaucións de localización e 

illamento que garantan un nivel de transmisión de ruídos non superior aos límites 

máximos legais, tanto cara  ao exterior como ao interior do edificio. 

 

6. Nos edificios de uso mixto terciario e secundario, ou nos edificios lindantes entre estes 

dous tipos de actividades, adoptaranse as medidas preventivas na concepción, deseño e 

montaxe de amortiguadores de vibración, sistemas de redución de ruídos de impacto, 

canalizacións, conductos de aire e transporte interior. 

 

7. As conexións dos equipos de ventilación forzada e climatización, así como de outras 

máquinas, a condutos ríxidos e tubarias hidráulicas, realizaranse sempre mediante 

xuntas e dispositivos elásticos. 

 

Prohíbese a instalación de conductos entre o illamento acústico específico de teito e a 

planta superior ou entre os elementos dunha dobre parede, así como a utilización destas 

cámaras acústicas como plenum de impulsión ou retorno de aire acondicionado. 

 

8. Naquelas instalacións e maquinarias que poidan xerar transmisión de vibracións e 

ruídos aos elementos ríxidos que as soporten e/ou ás conexións do seu servizo, deberán 

proxectarse uns sistemas de corrección especificándose os sistemas seleccionados, así 

como os cálculos que xustifiquen a viabilidade técnica da solución proposta. 

 

Para corrixir a transmisión de vibracións deberán terse en conta as seguintes regras: 

 

a) Todo elemento con órganos móbiles manterase en perfecto estado de conservación, 

principalmente no que se refire ao seu equilibrio dinámico e estático, así como a 

suavidade de marcha dos seus coxíns ou camiños de rodadura. 

 

b) As máquinas de arranque violento, as que traballen por golpes ou choques bruscos e 

as dotadas de órganos con movemento alternativo, deberán estar ancoradas en 

bancadas independentes, sobre o solo, firme e illadas da estrutura da edificación e do 

solo do local por medio de materiais absorbentes da vibración. 

 

c) Os condutos ríxidos polos que circulen fluídos líquidos ou gaseosos en forma forzada, 

conectados con máquinas que teñan órganos en movemento, instalaranse de forma que 
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se impida a transmisión das vibracións xeradas en tales máquinas. As aberturas dos 

muros para o paso das conducións, rechearanse con materiais absorbentes da vibración. 
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4.5.4. Residuos sólidos e industriais 

 

1. A efectos da presente Ordenanza, entenderase por “Residuos Urbanos ou Municipais” 

os xerados nos comercios, oficinas e servizos, así como todos aqueles que non teñan a 

cualificación de perigosos e que pola súa natureza ou composición poidan asimilarse aos 

producidos nos anteriores lugares ou actividades.  
 

Terán tamén a consideración de residuos urbanos os seguintes: 

 

- Residuos procedentes da limpeza de vías públicas, zonas verdes e áreas 

recreativas. 

 

- Residuos e escombros procedentes de obras menores de construción e reparación. 

 

Para calquera aclaración sobre a terminoloxía desta Ordenanza, aplicaranse as 

definicións que establece a Lei 10/1998, do 21 de abril, de Residuos e o Real Decreto 

1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedoiro. 

 

2. A produción, xestión e transporte dos residuos nas instalacións e actividades que se 

desenrolen no ámbito do Parque deberán axustarse ao disposto na lexislación vixente en 

materia de residuos: 

 

- LEI 10/1998 do 21 de abril, de Residuos. 

- ORDE do 15 de xuño do 2006, pola que se desenvolve o 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. 

- 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. 

- LEI 16/2002 do 1 de xullo de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

- ORDEN MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de 

valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos. 

- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de 

actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para 

a declaración de solos contaminados. 
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3. Corresponde ao Concello, como servizo obrigatorio, a recollida, o transporte, 

tratamento e eliminación dos residuos urbanos tal e como se encontran definidos no 

artigo anterior.  

 

Non serán obxecto de recollida os residuos que comprendan materias contaminadas ou 

contaminantes, corrosivas e perigosas para as que o risco de contaminación requira 

adoptar especiais garantías de hixiene e profilaxis para a súa recollida ou destrución. Os 

produtores dos mesmos, veñen obrigados a dispoñer dos oportunos sistemas de xestión 

aténdose á normativa específica aplicable.  

 

Non serán obxecto da presente Ordenanza, os materiais especificados de risco (M.E.R.) 

entendendo por tales os recollidos no Real Decreto 1911/2000 modificado polo Real 

Decreto 3454/2000, de 22 de decembro. 

 

4. As esixencias que se establezan para o exercicio das actividades ás que se refire esta 

Ordenanza, serán controladas a través da correspondente autorización municipal. 

 

As actividades autorizadas estarán suxeitas a vixilancia por parte da Administración. 

 

5. Prohíbese arroxar ou depositar residuos, desperdicios, basuras, escombros e 

materiais de calquera tipo en xeral nas vías públicas ou privadas, nas súas beirarrúas e 

nos solares ou fincas valadas ou sen valar. 

 

6. Sen prexuízo da información que se deba aportar a outras instancias administrativas, 

as industrias implantadas no Parque Empresarial, quedan obrigadas a comunicar ao 

municipio, sen prexuízo da información que se deba aportar a outras estancias 

administrativas, conxuntamente coa solicitude de licenza de actividade, cada dous anos 

durante a actividade, e antes de calquera modificación na produción de residuos sólidos, 

os seguintes aspectos: 

 

- Cantidade e características dos residuos que se van a xerar ao longo do proceso 

produtivo no ámbito do Parque. 

 

- Sistema de amoreamentos previsto nos terreos propios, así como as medidas de 

seguridade para a protección do medio ambiente e das persoas. 
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- Sistemas e procedementos de emerxencia que permitan a contención da 

contaminación en caso de accidente ligado de forma directa ou indirecta á 

presenza destes residuos. 

 

- Medidas de seguridade previstas en relación coas operacións de carga e 

descarga de residuos e nos seus accesos para a entrada e saída. 

 

- Instalacións propias para a xestión, previstas para o caso. 

 

- Solicitudes, autorizacións e permisos para a realización de actividades de xestión 

ou produción dos residuos que sexan necesarios. 

 

O cumprimento das condicións de autorización poderá ser comprobado pola 

administración municipal de forma previa ao inicio das actividades. 

 

7. Prohíbese o amoreamento de residuos en condicións nas que non se poida garantir a 

prevención da contaminación do sistema de saneamento, o sistema de drenaxe 

superficial, o solo ou o subsolo, sendo obrigatorio o acondicionamento das zonas de 

amoreamentos de forma previa, de forma que ademais de previr a contaminación, 

impídase o acceso visual a estes amoreamentos dende o viario ou as zonas habitadas. 

 

8. Xunto á documentación preceptiva para toda concesión de licenza municipal no ámbito 

do Parque Empresarial para obras de construción, reforma, baleirado ou derribo, 

acompañarase documento que recolla o punto de vertido de todos os produtos 

procedentes de aquelas obras, así como a composición e volume estimado dos mesmos. 

 

9. O destino dos escombros, libres de obxectos estraños, será as instalacións de 

reciclado de residuos de construción e demolición. 

 

10. O titular da licenza de obras está obrigado a presentar ante o Concello certificado 

do propietario da planta de tratamento ou terreo onde haxa tratado ou depositado os 

escombros ou terras que acredite que efectivamente cumpríronse as condicións previstas 

na licenza en canto ao lugar de destino, composición e volume de terras ou escombros. 

 

O non cumprimento desta obriga levará aparellada a retención da fianza prestada ao 

solicitar a preceptiva licenza de obra. 
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11. Toda persoa física ou xurídica deberá realizar o transporte de terras e escombros 

con vehículos apropiados nas condicións de hixiene e seguridade previstas e coas 

autorizacións preceptuadas na lexislación vixente. 

 

12. De forma previa ao abandono dunha instalación, deberá procederse á 

desmontaxe, retirada e xestión de acordo coa lexislación vixente de calquera elemento 

susceptible de xerar contaminación do solo e/ou das augas. 

 
13. As empresas que se implanten e desenrolen as súas actividades no ámbito do 

Parque Empresarial,  e se atopen incluídas no Anexo I do Real Decreto 9/2005, de 14 de 

xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes 

do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados, deberán 

cumprir as especificacións recollidas no mesmo. 

 

14. Recoméndase a reserva do espazo necesario para a instalación dunha planta de 

residuos industriais procedentes das empresas que se instalen no Parque Empresarial.  

 
15. A actividade principal, será a de xestión dos residuos industriais xerados polas 

empresas do Parque Empresarial, os cales serán recepcionados nas súas instalacións, 

clasificados, acondicionados e almacenados temporalmente ata ser expedidos a un 

xestor final autorizado. Así mesmo, terá funcións de transferencia dende as empresas 

produtoras ata os xestores finais. 

 
16. Enténdese por estación de transferencia, a instalación na cal descárganse e 

almacénanse os residuos para poder posteriormente transportalos a outro lugar para a 

súa valorización ou eliminación, con ou sen agrupamento previo. 

 
17. Dito centro terá capacidade para tratar todo tipo de residuos industriais perigosos, 

exceptuando os sanitarios e os que teñan compoñentes radiativos ou explosivos. 

 
18. Entre os residuos perigosos que serán tratados na planta de residuos, atópanse 

os envases de materiais contaminados, as disolucións ácidas ou básicas e os disolventes 

da máis diversa índole. 

 
19. O centro non admitirá residuos líquidos, infecciosos, residuos que en condicións 

de vertido sexan explosivos, corrosivos, oxidables, facilmente inflamables ou inflamables, 

neumáticos usados enteiros ou troceados ou calquera outro residuo que non cumpra os 

criterios de admisión establecidos na Decisión 2003/33 do Consello da Unión Europea, 
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que inclúe o procedemento xeral de admisibilidade, métodos de toma de mostras e 

probas de residuos e criterios segundo valores límite de lixivación e de contido total.  

 
20. Unha vez recibidos os residuos perigosos nestas instalacións, procederase á súa 

clasificación, acondicionamento e almacenamento temporal ata ser expedidos a un xestor 

final autorizado. 

 
21. Os residuos xestionados polo centro de transferencia, terán como destino final 

xestores autorizados para cada tipo de residuo. O transporte realizarase en camións 

autorizados pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta 

de Galicia. 

 

22. O centro de xestión de residuos poderá contar cun vehículo especialmente 

acondicionado para actuacións de emerxencia con implicación de residuos perigosos. 

Este vehículo estaría preparado con equipos de primeira actuación para acometer 

actuacións inmediatas as 24 horas do día. Os técnicos especialistas que acompañarían 

ao vehículo deberían ter gran experiencia en incidentes onde se xeren residuos perigosos 

tales como: accidentes de camións que transportan mercadorías perigosas, fugas e 

derrames na industria, incendios, etc.  

 
23. De maneira previa á posta en funcionamento do centro de xestión de residuos, 

deberá dispoñerse da autorización preceptiva, por parte da Dirección Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental (Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da 

Xunta de Galicia) para o almacenamento de residuos. 



ORDENANZAS REGULADORAS 
 

       

Páx. 4-107 

Modificación do Proxecto Sectorial  
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol)  

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

 

 

4.5.5. Consumo eléctrico 

 

1. O consumo eléctrico pode supor un gasto económico e un gasto excesivo do recurso 

enerxía; o control do consumo permitirá adoptar as estratexias de xestión específicas en 

cada unha das actividades. 

 

A presente ordenanza afecta a todas as actividades industriais instaladas no polígono, 

incluídas as actividades desenroladas nas instalacións de equipamento. 

 

2. Todas as actividades que se implanten no ámbito do Parque Empresarial deberán 

incorporar un rexistro de consumo eléctrico individual que estará accesible dende o 

exterior da parcela. 

 

As actividades industriais deberán incorporar na rede de distribución de enerxía, distintos 

contadores que permitan un control do consumo eléctrico de cada un dos procesos. 

 

3. Os proxectos de construción de cada unha das naves ou edificacións, deberán aportar 

un anexo no que se xustifique o deseño da instalación de distribución de enerxía de 

acordo cos principios de aforro e eficiencia no uso. 

 

A autorización do proxecto poderá condicionarse á incorporación no deseño da 

distribución de enerxía de dispositivos que permitan asegurar un aforro do consumo de 

auga significativo, de acordo coas mellores tecnoloxías dispoñibles. 
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4.5.6. Consumo de auga 

 

1. O consumo de auga pode supor un gasto económico e un gasto de recurso auga 

excesivo; o control do consumo permitirá adoptar estratexias de xestión específicas en 

cada unha das actividades. 

 

A presente ordenanza afecta a todas as actividades industriais instaladas no polígono 

cun consumo que supere os 1.000 m3/ ano. 

 

2. Considérase que un proceso supón un elevado consumo de auga cando supera 

previsiblemente os 1.000 m3/ ano. 

 

3. Todas as actividades que se implanten no ámbito do Parque Empresarial deberán 

incorporar un rexistro de consumo de auga individual que estará accesible dende o 

exterior da parcela. 

 

As actividades industriais que supoñan un elevado consumo de auga, deberán incorporar 

na rede de distribución de auga, distintos contadores que permitan un control do 

consumo de auga de cada un dos procesos. 

 

4. Os proxectos de construcción de cada unha das naves ou edificacións, deberán 

aportar un anexo no que se xustifique o deseño da instalación de distribución de auga de 

acordo cos principios de aforro e eficiencia no uso. 

 

A autorización do proxecto poderá condicionarse á incorporación no deseño da 

distribución de auga de dispositivos que permitan asegurar un aforro do consumo de 

auga significativo, de acordo coas mellores tecnoloxías dispoñibles. 
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4.6. CONDICIÓNS DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

4.6.1. Normas xerais 

 

Consideraranse como fachadas todos os paramentos vistos de cerramento das 

construcións. Extremarase o coidado estético nas fachadas que dean fronte a vías ou 

zonas verdes públicas. 

 

Permítense as revocaduras sempre que estean correctamente rematadas. 

 

As empresas propietarias quedarán obrigadas ao seu bo mantemento e conservación. 

 

- Tanto as paredes medianeiras vistas coma os paramentos susceptibles de posterior 

ampliación, deberán tratarse como unha fachada, debendo ofrecer calidade de obra 

terminada. 

 

- Os rótulos adosados ou sobre cabaletes, propios de cada industria, axustaranse ás 

normas dun correcto deseño en canto a composición e cores utilizadas e realizaranse 

en base a materiais inalterables aos axentes atmosféricos. A empresa titular é 

responsable -en todo momento- do seu bo estado de mantemento e conservación. 

Prohíbese o emprego de rótulos que sobresaian da liña de edificación. 

 

- Quedan prohibidos os deslumbramentos directos ou centelleos que poidan afectar á 

seguridade do tráfico rodado. 

 

- As edificacións en parcela con fronte a máis dunha rúa ou a outros espazos públicos 

quedarán obrigadas a que todos os seus paramentos de fachada teñan a mesma 

calidade de deseño e acabado. 

 

- As construcións auxiliares e instalacións complementarias das industrias deberán 

ofrecer un nivel de acabado digno, e que non desmereza da estética do conxunto, a tal 

efecto, ditos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidade que a 

edificación principal. 
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- O proxecto de edificación coidará e definirá detalladamente o deseño, composición e 

cor dos paramentos exteriores, prohibíndose a utilización como vistos de materiais 

fabricados para ser revestidos e as combinacións agresivas de cor. 

 

- Prestarase especial coidado ao deseño dos volumes dianteiros das edificacións, 

considerándose como tales os compostos pola fachada principal e as laterais ata un 

fondo mínimo de 10 metros, medidos desde a liña da edificación. 

 

- O proxecto de edificación definirá a urbanización completa dos espazos interiores das 

parcelas non ocupados pola edificación, pavimentándose adecuadamente os espazos 

de acceso, aparcamento e manobra, tratándose os restantes con xardinería, 

prohibíndose en todos eles o vertido de desperdicios e, en xeral, todo o que poida 

danar a imaxe urbana do Parque. 
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4.7. CONDICIÓNS TÉCNICAS DAS OBRAS EN RELACIÓN COAS VIAS, SERVIZOS E 

ESPAZOS PÚBLICOS 

 

4.7.1. Danos ás vías, servizos e espazos públicos 

 

Todo particular que execute unha obra, de calquera natureza, será responsable diante da 

Administración dos danos que coa súa execución poida ocasionar nas vías, espazos ou 

servizos públicos. Fixaranse avais que garantan a reparación dos desperfectos que se 

puideran ocasionar nas vías, espazos e servizos públicos e que sexan imputables aos 

titulares das obras. 

 

Este aval, será retornado en todo, en parte, ou se esixirán cantidades económicas 

complementarias se os desperfectos foran maiores, como condición imprescindible antes 

de concederse a licenza de apertura do establecemento industrial, comercial ou de 

servizo. 
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4.7.2. Obras que afectan a servizos públicos 

 

Se as obras que se executan houberan de afectar a servizos de carácter xeral ou público, 

os propietarios comunicaranno por escrito ás empresas correspondentes ou entidades 

administrativas, con oito días de antelación ao comezo das mesmas. Nese prazo, as 

empresas ou entidades deberán tomar as medidas oportunas para evitar danos propios 

ou a terceiros, do que serán responsables desde a finalización do prazo anteriormente 

mencionado. 

 

O propietario queda obrigado a protexer debidamente a zona de servizos durante as 

obras cunha lousa de formigón, ou elementos similares de suficiente resistencia, que 

garantan a continuidade e seguridade de todos os servizos afectados. 
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4.7.3. Acopio de materiais e escombros 

 

Os escombros e acopios de materiais, non poderán depositarse na vía pública, nin 

apoiados nos valados ou muros de peche. 
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4.7.4. Estadas e material auxiliar 

 

Todas as estadas auxiliares da construción, deberán executarse baixo a direción 

facultativa competente e se lles dotará das precaucións necesarias para evitar que os 

materiais e ferramentas de traballo poidan caer á rúa, na que se colocarán as sinais de 

precaución que en cada caso sexan convenientes. 

 

En toda clase de construción, así como no uso de maquinaria auxiliar da mesma, 

gardaranse as precaucións de seguridade no traballo esixidas pola lexislación vixente en 

cada momento sobre a materia. Transcorrido un mes sen dar comezo ás obras, ou 

achándose estas interrompidas, deberán suprimirse as estadas e deixar libre a beirarrúa 

ao tránsito público. 
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4.7.5. Valado de obras 

 

1.- En toda obra de nova planta ou derribo e nas de reforma ou conservación que 

afecten ás fachadas, haberá de colocarse un valado de protección de dous metros 

de altura, como mínimo, de materiais que ofrezan seguridade e conservación 

decorosa e situada na aliñación oficial. Non será obrigatoria cando estea construído 

o cerramento definitivo. 

 

2.- Cando as obras ou instalacións poidan supor, en si mesmas ou na súa montaxe, un 

perigo para os viandantes, esixirase, durante as horas de traballo, a colocación na 

rúa dunha corda ou palenque cun operario que advirta do perigo. Cando as 

características de tránsito o aconsellen, poderá limitarse o traballo a determinadas 

horas. 

 

3.- A instalación de valados enténdese sempre con carácter provisional, en tanto dure 

a obra. Por isto dende o momento en que transcorra un mes sen dar comezo as 

obras, ou estean interrompidas deberá suprimirse o peche. 
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4.8.  NORMAS DE PARCELACIÓN 

 

4.8.1. Xeneralidades 

 

Enténdese por parcelación a subdivisión simultánea ou sucesiva de terreos en lotes ou 

porcións a fin da súa edificación, ou a agrupación dos mesmos. 

 

Toda parcelación haberá de acomodarse ao previsto no Proxecto Sectorial e na Sección 

4ª, Capítulo II, Título VI da LOUG. 

 

A agrupación ou segregación das parcelas deberá: 

 

- Respectar a estrutura urbanística que fixa o Proxecto Sectorial de ordenación. 

 

- Facer posible as acometidas dos servizos urbanísticos. 

 

- Deseñar parcelas edificables de acordo coa normativa do Proxecto Sectorial. 

 

- Cumprir as dimensións e frontes de parcela establecidos en cada ordenanza, 

garantindo o cumprimento de ditas condicións para o terreo sobrante. 

 

Toda parcelación estará sometida a previa licenza municipal. 
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4.8.2. Criterios para os Proxectos de Parcelación 

 

Con carácter xeral as lindes parcelarias serán rectas e normais ás aliñacións. 

 

A parcelación representada nos planos de Ordenación ten carácter meramente 

orientativo por aplicación da parcelación básica das ordenanzas. A parcelación é 

susceptible doutras solucións de fraccionamento ou de agregación segundo o previsto en 

ditas ordenanzas. 
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4.8.3. Agrupación de parcelas 

 

Permítese agrupar parcelas para formar outras de maiores dimensións. 

 

As parcelas resultantes estarán suxeitas, en todo caso, ás prescricións que as 

Ordenanzas Particulares sinalan. 
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4.8.4. Segregación de parcelas. Parcela mínima 
 

Poderanse dividir parcelas para formar outras de menor tamaño, sempre que cumpran os 

seguintes requisitos: 

 

- As parcelas resultantes non serán menores da mínima establecida para cada zona nas 

Ordenanzas Particulares. 

 

- Cada unha das novas parcelas, cumprirá cos parámetros reguladores da ordenación 

establecidos no Proxecto Sectorial e en particular o referente á fronte mínima de 

parcela. 

 

- Resolverase adecuadamente a dotación de todos os servizos existentes para cada 

unha das parcelas resultantes. 

 

- Se con motivo da subdivisión de parcelas fora preciso realizar obras de urbanización, 

estas executaranse con cargo ao titular da parcela orixinaria. 

 

A nova parcelación será obxecto así mesmo de licenza municipal. 
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5. ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO 

 

5.1. AVALIACIÓN ECONÓMICA 

 

Analízase no presente apartado o investimento necesario para a execución das obras 

descritas no presente documento, especificando a parte de esta cantidade 

correspondente ao custo das obras destinadas á urbanización interior do Parque e a que 

corresponde á execución das conexións exteriores do mesmo coas infraestruturas viarias 

e de servizos existentes. 

 

No apartado 5.3 adxúntase o resumo da avaliación desglosada por capítulos. 
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5.1.1. Avaliación económica da urbanización interior 

 

Segundo se mostra no apartado 5.3 a avaliación das obras correspondentes á 

urbanización interior do Parque estruturase en base aos seguintes capítulos: 

 

 

URBANIZACIÓN INTERIOR 

 

URBANIZACIÓN 

 

EXPLANACIÓN 

PAVIMENTACIÓN 

CANALIZACIÓN CANLES 

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECEMENTO 

INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACIÓNS 

ENERXÍA ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR (OBRA CIVIL) 

ACONDICIONAMENTO DE ZONAS VERDES E RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

MOBILIARIO URBANO  

SINALIZACIÓN E BALIZAMENTO 

VARIOS 

SEGURIDADE E SAÚDE 

 

ELECTRIFICACIÓN (agás OBRA CIVIL) 

 

 

Ascende o custo de execución material correspondente ás obras de urbanización e 

electrificación do Parque Empresarial á cantidade de: DOCE MILLÓNS DOUSCENTOS 

TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS NOVENTA EUROS (12.238. 690 €) 

 

A estimación do Presuposto Base de Licitación obtido a partir do anterior, incluíndo os 

Gastos Xerais (13%) e o Beneficio Industrial (6%) correspondente, así como o I.V.E. do 

16%, é de: DEZASEIS MILLÓNS OITOCENTOS NOVENTA E CATRO MIL 

DOUSCENTOS OITENTA E NOVE EUROS (16.894.289 €) 
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5.1.2. Avaliación económica das conexións exteriores de accesibilidade e 

infraestruturas de servizos 

 

Como se indica no apartado 5.3, a avaliación das obras correspondentes ás conexións 

exteriores do Parque coas infraestruturas viarias e de servizos existentes, estrutúranse 

en base aos seguintes capítulos: 

 

CONEXIÓNS EXTERIORES 

 

CONEXIÓN EXTERIOR VIARIA LESTE 

CONEXIÓN EXTERIOR VIARIA SUR 

CONEXIÓN EXTERIOR DE ENERXÍA ELÉCTRICA 

 

Coas consideracións indicadas, ascende o custo de execución material correspondente 

ás obras de conexións exteriores do Parque Empresarial á cantidade de: CATRO 

MILLÓNS OITOCENTOS SETE MIL CATROCENTOS CINCUENTA E  DOUS EUROS 

(4.807.452 €) 

 

A estimación do Presuposto Base de Licitación obtido a partir do anterior incluíndo os 

Gastos Xerais (13%) e o Beneficio Industrial (6%) correspondente, así como o I.V.E. do 

16%, é de: SEIS MILLÓNS SEISCENTOS TRINTA E SEIS MIL DOUSCENTO S OITO 

EUROS (6.636.208 €) 
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5.1.3. Avaliación económica conxunta da urbanización interior e das conexións 

exteriores 

 

En base ao indicado nos apartados precedentes, ascende o custo de execución material 

correspondente ás obras de urbanización interior e ás conexións exteriores do Parque 

Empresarial, á cantidade de: DEZASETE  MILLÓNS CUARENTA E SEIS MIL CENTO 

CUARENTA E TRES EUROS (17.046.143 €) 

 

A estimación do Presuposto Base de Licitación obtido a partir do anterior incluíndo os 

Gastos Xerais (13%) e o Beneficio Industrial (6%) correspondente, así como o I.V.E. do 

16%, é de: VINTETRÉS MILLÓNS CINCOCENTOS TRINTA MIL CATROCENTO S 

NOVENTA E SETE EUROS (23.530.497 €) 
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5.2. VIABILIDADE ECONÓMICO FINANCEIRA 

 

Avalíase a viabilidade económico-financeira da actuación a partir da estimación do 

investimento necesario para a execución dos distintos traballos e obras que permitirán o 

desenvolvemento do Parque Empresarial. 

 

O investimento necesario para a execución das distintas obras que permitirán o 

desenvolvemento de Parque Empresarial ascende á cantidade de VINTETRÉS MILLÓNS 

CINCOCENTOS TRINTA MIL CATROCENTOS NOVENTA E SETE E UROS (23.530.497 

€). 

 

O custo dos traballos técnicos necesarios para a execución do Parque ascende a UN 

MILLON DOUSCENTOS VINTECINCO MIL CATROCENTOS CINCUE NTA E SEIS 

EUROS (1.225.456 €). 

 

En consecuencia, o investimento total previsto é de VINTECATRO MILLÓNS 

SETECENTOS CINCUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS CINCUENTA E TRES 

EUROS, IVE incluido 
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5.3. AVALIACIÓN DOS CUSTOS DE EXECUCIÓN MATERIAL E PRESUPOSTOS 

BASE DE LICITACIÓN 

 

 

No presente Proxecto Sectorial avalíase o custo das obras de urbanización interior 

desglosado nos capítulos que se indican así como o custo das conexións exteriores. 

 

 
 CUSTOS EM(€)  PBL (c/IVA) (€) 

   

URBANIZACIÓN INTERIOR 12.238.690 
 

16.894.289 
URBANIZACIÓN 11.553.942 15.949.063 
   EXPLANACIÓN 2.524.819 3.485.261 
   PAVIMENTACIÓN 3.697.075 5.103.442 
   CANALIZACIÓN CANLES 1.106.481 1.527.386 
   INFRAESTRUCTURA DE SANEAMENTO 941.217 1.299.256 
   INFRAESTRUCTURA DE ABASTECEMENTO 336.879 465.028 
   INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓNS 799.374 1.103.456 
   ENERXÍA ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR(OBRA CIVIL) 1.845.067 2.546.931 
  ACONDICIONAMENTO DE ZONAS VERDES E RESTAURACIÓN       

AMBIENTAL  50.000 69.020 
   MOBILIARIO URBANO 83.309 115.000 
   SINALIZACIÓN E BALIZAMENTO 40.000 55.216 
   VARIOS 129.721 179.067 
   SEGURIDADE E SAÚDE   
 684.748 945.226 
ELECTRIFICACIÓN  (AGÁS OBRA CIVIL)   

 4.807.452 6.636.208 
CONEXIÓNS EXTERIORES   
 1.317.509 1.818.690 
   CONEXIÓN EXTERIOR VIARIA LESTE 487.500 672.945 
   CONEXIÓN EXTERIOR VIARIA SUR 3.002.443 4.144.573 
   CONEXIÓN EXTERIOR DE ENERXÍA ELÉCTRICA   

   

   

TOTAL URB . INTERIOR E CONEXIÓNS EXT. 17.046.143 23.530.497 
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6. EXECUCIÓN DO PROXECTO SECTORIAL 

 

6.1. SISTEMA E COMPROMISOS DE ACTUACIÓN 

 

A actuación desenvólvese polo sistema de compensación. 

 

A sociedade pública Suelo Empresarial del Atlántico, S.L. actuará como órgano xestor 

asumindo a execución da actuación por encargo do  Instituto Galego de Vivenda e Solo, 

de conformidade co previsto no Plan Sectorial. 
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6.2. PRAZOS DE EXECUCIÓN 

 

O Proxecto Sectorial prevé que a conclusión das obras previstas no mesmo poida acadar 

o prazo máximo de oito anos contados dende a data de publicación da súa aprobación 

definitiva e declaración de utilidade pública ou interese social e necesidade de ocupación 

dos bens e dereitos necesarios para a súa execución. 
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6.3. FASES DA EXECUCIÓN 

 

O desenvolvemento do Proxecto Sectorial aparece condicionado pola necesidade de 

executar as obras nos prazos establecidos no apartado anterior. 

 

En execución do Proxecto poden establecerse fases de execución das obras atendendo 

a unha secuencia que facilite a sucesiva posta en uso de ámbitos completos e con 

autonomía funcional. 
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6.4. CONSERVACIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

Para os efectos da conservación das obras de urbanización construirase 

obrigatoriamente unha entidade urbanística de conservación das previstas no art. 110.6 

da LOUG, que integrará aos titulares das parcelas resultantes da execución do Proxecto 

Sectorial. 

 

A totalidade dos gastos de conservación das obras de urbanización, incluíndo todas as 

executadas en desenvolvemento do Proxecto Sectorial, correrán a cargo da citada 

entidade urbanística por un prazo mínimo de 25 anos. 
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7. CADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS XERAIS 

 

 
CADRO DE CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS XERAIS
SUPERFICIE DO ÁMBITO 900.623 m2

CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APLICACIÓN
Edificabilidade 0,7 m2/m2

Superficie construida máxima 630.436 m2

Ocupación parcelas privadas 450.312 m2 > 50%

600.415 m2 < 2/3

Espazos libres e zonas verdes (1) entre 90.062 e 90.063 m2
10% da superficie bruta do ámbito (usos industrial ou terciario)

18 m2 por cada 100 m2 construidos (uso hoteleiro)

Equipamentos (2) entre 18.012 e 18.333 m2
2% da superficie bruta do ámbito (usos industrial ou terciario)

10 m2 por cada 100 m2 construidos (uso hoteleiro)

Prazas de aparcamento (3) entre 5.715 e 8.293
Prazas de aparcamento de dominio público (4) entre 1.353 e 2.095
Uso terciario: 2 prazas por cada 100 m2 construidos (1/5 dominio público) (1/4 en uso hoteleiro)

Uso industrial; 1 praza por cada 100 m2 construidos (1/4 dominio público)

CARACTERÍSTICAS DA ORDENACIÓN
Edificabilidade 0,544 m2/m2

Superficie construida máxima 490.369 m2

Superficie construida de uso industrial 151.436 m2 30,88%

Superficie construida de uso industrial-terciario 262.825 m2 53,60%

Superficie construida de uso terciario 76.109 m2 15,52%

Ocupación parcelas privadas 500.971 m2 55,62%

Superficie parcelas de uso industrial 157.382 m2 31,42%

Superficie parcelas uso industrial-terciario 267.480 m2 53,39%

Superficie parcelas uso terciario 76.109 m2 15,19%

Espazos libres e zonas verdes 212.090 m2 23,55%

Outras zonas libres 49.848 m2 5,53%

Equipamentos 18.424 m2 2,05%

Prazas de aparcamento de dominio público 2.097
Prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 4.544 e 6.358
Superficie destinada a viario e aparcamentos 119.290 m2 13,25%

(1) En aplicación da LOUG; considerando o numero 90062, vinculado a unha ocupación do 100% da actividade industrial ou terciaria, e o  90063, a unha ocupación na porcentaxe 
máxima admitida da actividade hoteleira, nas parcelas nas que se permite este uso.
(2) En aplicación da LOUG; considerando o numero 18012, vinculado a unha ocupación do 100% da actividade industrial ou terciaria, e o  18333, a unha ocupación na porcentaxe 
máxima admitida da actividade hoteleira, nas parcelas nas que se permite este uso.
(3) En aplicación da LOUG; considerando o numero máis baixo, 5715, vinculado a unha ocupación do 100% da actividade industrial, e o máis alto, 8293, a unha ocupación do 100% 
da actividade terciaria, nas parcelas destinadas a uso mixto terciario-industrial.
(4) En aplicación da LOUG; considerando o numero máis baixo, 1353, vinculado a unha ocupación do 100% da actividade industrial, e o máis alto, 2095, a unha ocupación do 100% 
da actividade terciaria, nas parcelas destinadas a uso mixto terciario-industrial.

(*) En aplicación das ordenanzas; considerando o numero máis baixo, 4544 vinculado a unha ocupación do 100% da actividade industrial, e o máis alto, 6358, a unha ocupación do 
100% da actividade terciaria, nas parcelas destinadas a uso mixto terciario-industrial.
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DESGLOSE DOS EQUIPAMENTOS E AS ZONAS VERDES PÚBLICOS 

 

ZONAS VERDES PÚBLICOS Superficie de solo

ZV-1 27.323 m2

ZV-2 29.469 m2

ZV-3 46.317 m2

ZV-4 11.582 m2

ZV-5 16.653 m2

ZV-6 50.859 m2

ZV-7 26.261 m2

ZV-8 3.626 m2

OUTRAS ZONAS LIBRES 49.848 m2

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS Superficie de solo

EQ-1 5.969 m2

EQ-2 5.660 m2

EQ-3 4.055 m2

EQ-4 2.740 m2

DESGLOSE DAS SUPERFICIES DAS PARCELAS DE USO EMPRESARIAL Superficie de solo

ÁMBITO A1 24.794,00 m2

ÁMBITO A2 12.704,00 m2

ÁMBITO A3 6.956,00 m2

ÁMBITO A4 6.621,00 m2

ÁMBITO B1 7.148,00 m2

ÁMBITO B2 14.400,00 m2

ÁMBITO B3 7.148,00 m2

ÁMBITO C1 13.997,00 m2

ÁMBITO D1 19.357,00 m2

ÁMBITO D2 7.562,00 m2

ÁMBITO D3 23.888,00 m2

ÁMBITO E1 7.148,00 m2

ÁMBITO E2 11.993,00 m2

ÁMBITO E3 7.148,00 m2

ÁMBITO F 18.867,00 m2

ÁMBITO G 86.999,00 m2

ÁMBITO H 20.490,00 m2

ÁMBITO I 82.021,00 m2

ÁMBITO J1 34.890,00 m2

ÁMBITO J2 25.843,00 m2

ÁMBITO J3 28.204,00 m2

ÁMBITO J4 28.031,00 m2

ÁMBITO K 4.762,00 m2

DESGLOSE DOS EQUIPAMENTOS E AS ZONAS VERDES PÚBLICOS
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7.2. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA ORDENACIÓN 

 
  

ÁMBITO A1
Ordenanza
Superficie 24.794 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 24.794 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 248 y 331

ÁMBITO A2
Ordenanza
Superficie 12.704 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 11.434 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 57 y 57

ÁMBITO A3
Ordenanza
Superficie 6.956 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 6.260 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 31 y 31

ÁMBITO A4
Ordenanza
Superficie 6.621 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 6.621 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 66 y 88

ÁMBITO B1
Ordenanza
Superficie 7.148 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 6.433 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 32 y 32

ÁMBITO B2
Ordenanza
Superficie 14.400 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 12.960 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 65 y 65

ÁMBITO B3
Ordenanza
Superficie 7.148 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 6.433 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 32 y 32

ÁMBITO C1
Ordenanza
Superficie 13.997 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 13.997 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 187 y 187

1B. Edificación adosada

3C. Edificación illada

1B. Edificación adosada

1B. Edificación adosada

1B. Edificación adosada

3A. Edificación illada

1C. Edificación adosada

3C. Edificación illada
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ÁMBITO D1
Ordenanza
Superficie 19.357 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 19.357 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 258 y 258

ÁMBITO D2
Ordenanza
Superficie 7.562 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 6.806 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 34 y 34

ÁMBITO D3
Ordenanza
Superficie 23.888 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 23.888 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 319 y 319

ÁMBITO E1
Ordenanza
Superficie 7.148 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 6.433 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 32 y 32

ÁMBITO E2
Ordenanza
Superficie 11.993 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 10.794 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 54 y 54

ÁMBITO E3
Ordenanza
Superficie 7.148 m2

Edificabilidade 0,90 m2/m2

Superficie máxima construida 6.433 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 32 y 32

ÁMBITO F
Ordenanza
Superficie 18.867 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 18.867 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 252 y 252

ÁMBITO G
Ordenanza
Superficie 86.999 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 86.999 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 870 y 1.740

1C. Edificación adosada

1C. Edificación adosada

1C. Edificación adosada

3C. Edificación illada

3A. Edificación illada

1C. Edificación adosada

2A. Edificación semiadosada

3A. Edificación illada
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ÁMBITO H
Ordenanza
Superficie 20.490 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 20.490 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 205 y 273

ÁMBITO I
Ordenanza
Superficie 82.021 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 82.021 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 870 y 1.640

ÁMBITO J1
Ordenanza
Superficie 34.890 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 34.890 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 349 y 349

ÁMBITO J2
Ordenanza
Superficie 25.843 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 25.843 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 258 y 258

ÁMBITO J3
Ordenanza
Superficie 28.204 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 28.204 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 141 y 141

ÁMBITO J4
Ordenanza
Superficie 28.031 m2

Edificabilidade 1,00 m2/m2

Superficie máxima construida 28.031 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 140 y 140

ÁMBITO K
Ordenanza
Superficie 4.762 m2

Edificabilidade 0,50 m2/m2

Superficie máxima construida 2.381 m2

Nº de prazas de aparcamento en solo privado (*) entre 12 y 12

3B. Edificación illada

3B. Edificación illada

2C. Edificación semiadosada

2B. Edificación semiadosada

3B. Edificación illada

4. Zona de actividades loxísticas

2B. Edificación semiadosada

 
 
(*) En aplicación das ordenanzas; considerando o numero máis baixo vinculado a unha ocupación do 100% da actividade industrial, e o máis 

alto a unha ocupación do 100% da actividade terciaria, nas parcelas destinadas a uso mixto terciario-industrial. 
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1. INTEGRACIÓN AMBIENTAL. FASE DE EXECUCIÓN 

 

De cara a definir as medidas protectoras/correctoras necesarias durante a fase de 

movemento de terras na execución do Parque Empresarial de Leixa (Ferrol), en primeiro 

lugar cabe distinguir entre dous tipos de medidas de integración ambiental: 

 

- Boas prácticas 

- De tipo estrutural 

 

Boas prácticas 

 

Medida nº 1 

 

Emisións de po e partículas provocadas polo transporte de materiais. 

 

A emisión de po e partículas á atmosfera debida ao transporte de materiais térreos ou 

áridos, deberá ser reducida coa cobertura da carga transportada con lonas, e mediante o 

rego superficial previo á cobertura. 

 

A emisión de po, se acentúa, cando o terreo está moi seco, polos que se prestará 

especial atención a esta situación durante o período estival. 

 

O viario das zonas de provisión e vertido de materiais estudarase previamente con 

criterio de prevención de molestias e ou contaminación atmosférica por po ou partículas. 

 

Nas partes do viario local que se utilicen e en que se verifique a existencia de luxamento 

provocado polo vertido ocasional ou continuado de materiais, deberá recollerse , ou ben, 

en caso de cantidades pequenas e espallas, efectuarse regos para evitar a suspensión 

atmosférica ou o luxamento da vía pública. As canteiras e o viario definitivo que será 

utilizado para o acceso á obra, será aprobado ou serán establecidas modificacións pola 

Dirección de Obra (en adiante D.O.), tras consulta coa Dirección Ambiental de Obra (en 

adiante D.A.O.), en caso de que sexa diferente persoa a que ocupe este cargo. 
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Medida nº 2 

 

Redución de emisión de po e partículas en obra. 

 

Naquelas zonas nas que se realicen movementos de terras, explanacións, carga e 

descarga de materiais, ou accesos ao viario local ou autonómico, aplicaranse regos 

superficiais de forma periódica, para asentar as partículas mais finas, evitando o seu 

suspensión no ar e a súa dispersión polo vento. 

 

En días chuviosas, esta actuación non resulta necesaria; sen embargo deberá aplicarase 

especialmente en épocas secas (período estival) e/ou ventosas, dado que a emisión de 

po, se acentúa, cando o terreo está seco. 

 

Medida nº 3 

 

Emisións de contaminantes, po e partículas provocadas polo funcionamento da 

maquinaria. 

 

A maquinaria utilizada para as obras emite unha serie de contaminantes a atmosfera, 

prexudiciais para a poboación e, en xeral, para o entorno. 

 

Non acostuma ser un efecto significativo, dada a baixa densidade de maquinaria nas 

obras, pero debe evitarase o funcionamento de máquinas cuns niveis de emisión 

superiores aos máximos aceptables. 

 

A maquinaria e vehículos teñen unha serie de restricións legais na emisión de gases e 

partículas á atmosfera, controladas. Estas restricións compróbanse nas inspecciones 

técnicas, polo que para garantir o cumprimento desta normativa, calquera maquinaria ou 

vehículo adscrito temporal ou permanentemente á obra deberá dispor en todo momento 

da ficha de inspección actualizada e vixente. 

 

Ademais, a maquinaria utilizada será de construción adecuada, e supervisarase o seu 

correcto funcionamento e posta a punto. A velocidade de circulación durante a fase de 

execución, dos vehículos e maquinaria de obra en pistas de acceso e zonas sen asfaltar, 

estará limitada a 20 Km/h. co cal lógrase reducir as emisións gasosas dos propios 

vehículos, ademais de minimizar a resuspensión de substancias volátiles presentes nas 

propias vías de acceso. 
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Medida nº 4 

 

Situación e acondicionamento do parque de maquinaria e instalacións auxiliares. 

 

A execución dunha obra, esixe habitualmente a situación de actividades e construcións, 

como poden ser: 

 

- Parque de maquinaria. 

- Alpendres de obra. 

- Instalacións auxiliares. 

- Provisións de materiais. 

 

A hora de seleccionar destas zonas, débense de seguir criterios ambientais. Escolleranse 

lugares apropiados para a localización destas construcións, co obxectivo de centralizalas 

e controlar os xeitos ambientais comúns a todas elas. 

 

As zonas susceptibles de acoller o parque de maquinaria e instalacións auxiliares, 

deberán cumprir as seguintes características: 

 

- Facilidade de acceso e comunicación coa rede de estradas, ou ben a posibilidade 

de creación de accesos de pequeno percorrido e en zonas de baixa importancia 

ambiental. 

- Escaso valor ambiental (baixa capacidade agrolóxica, inexistencia de hábitat ou 

vexetación de interese, inexistencia de outros valores naturalísticos, degradación 

morfolóxica existente ou prevista pola execución de outros proxectos). 

- Escasa pendente (a menos que sexa compatible coa adecuación morfolóxica do 

terreo). 

- Fora da zona de servidume e policía dos leitos fluviais. 

- Alonxado das proximidades dun curso fluvial, ou adecuado para a prevención da 

contaminación coas augas de escorrentía. 

- Alonxado de zonas habitadas ou con escasa exposición visual desde zonas 

transitadas (parques, xardíns, paseos), ou en zonas de baixo interese 

paisaxístico. 

 

No caso de se situar o parque de maquinaria e as instalacións auxiliares, fora da zona 

proposta, deberá xustificarase tendo en conta as características expostas para a súa 

elección. 
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En todo caso, deberán executarase un conxunto de medidas para a ordenación destas 

parcelas, que deberán contar cos medios necesarios para evitar afeccións derivadas de 

verquidos accidentais.Un exemplo destas medidas son as seguintes: 

 

- Balizamento da zona. 

- Cuneta perimetral que desemboque nunha balsa de decantación. 

- Zona para parque de maquinaria. 

- Zona para instalacións auxiliares. 

- Zona para alpendres de obra. 

- Zona para provisión de residuos perigosos ou contaminantes. 

- Área de lavado e mudo de aceites. 

- Separador de graxas, unido ao área de lavado e mudo de aceites/mantemento. 

 

Medida nº 5. 

 

Establecemento dos accesos temporais ao ámbito da obra. 

 

Como norma xeral, se aproveitará no posible, a rede de camiños existente, evitando a 

apertura de novos camiños de obra. Ademais, tamén se consideran como viarios de obra, 

os viais resultantes que formarán parte do Parque Empresarial. 

 

En caso de ser necesaria a apertura de tramos ou camiños, as zonas afectadas por estes 

serán restauradas ao seu estado inicial morfolóxico, biolóxico e edáfico, unha vez estea 

concluída a súa utilización. En caso de ser zonas naturais sen uso pola poboación, 

deberase revexetar de maneira coherente coa naturalidade do entorno. 

 

A rede proposta de camiños de acceso a obra, seleccionarase tendo en conta: 

 

- As repercusións negativas que a utilización dese camiño pode ocasionar sobre a 

poboación usuaria habitual destes. 

- A capacidade de acollida do camiño fronte ao uso de obra que se van desenvolver 

en el. 

 

No caso de que o contratista profira outra alternativa, se comprobará por parte da D.A.O 

que se tiveron en conta estas consideracións. 
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Medida nº 6. 

 

Limitacións ao movemento da maquinaria e Protección da vexetación 

 

O movemento da maquinaria e vehículos da obra estará restrinxido á rede de camiños 

existente, e a aqueles abertos de novo para isto. En todo caso, a maquinaria deberá 

moverse nas zonas incluídas dentro dos limites de obra. 

 

Para establecer ditos limites e permitir o seu coñecemento por parte de todo o persoal de 

obra, se colocarán balizas visibles sinalando os limites de actuación da mesma. Por outro 

lado a empresa contratista garantirá que o viario aprobado é coñecido por todo o persoal 

adscrito á obra. 

 

Cando se desenvolvan traballos nas proximidades de zonas sensibles (tais como vías de 

comunicación, zonas hidrolóxicas, zonas con vexetación de interese) que podan verse 

alteradas directa ou indirectamente, se extremarán as precaucións e se alonxará a 

actividade de obra no posible, para evitar que dita actividade poda prexudicar ao servizo 

da infraestrutura. 

 

No caso do Parque Empresarial de Leixa (Ferrol), cabe destaca-la presenza de varias 

zonas de elevado interese ambiental, as cales manteranse sen afectar co obxecto de 

manter as condicións naturais que presentan, tales como a franxa de vexetación 

asociada aos cauces existentes (rego de Leixa, rego de Fonteiroa e río Seco). 

 

Co obxecto de preservalas de calquera afección derivada da execución do Proxecto 

Sectorial,levaranse a cabo as seguintes medidas: 

 

- Procederase á delimitación das mesmas mediante un peche perimetral ou un 

balizamento, ademais de informar axeitadamente aos operarios da obra da 

existencia das mesmas de xeito que se impida o acceso as mesmas. 

- Tomaranse medidas para evitar a xeración de incendios, mediante a prohibición 

expresa de levar a acabo queimas tanto de vexetación rozada como de calquera 

material procedente de obra. 

- Procederase o rego do sistema foliar de aquelas especies que por proximidade as 

obras , presenten acumulación de po. 
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Debera contarse coa totalidade dos permisos e/ou autorizacións legalmente establecidas 

para levar a cabo a corta de árbores (ben sexa en zona de servidume e policía ou en 

monte), execucción de obras e realización de verteduras que afecten o dominio público 

hidraulico e/ou ás súas zonas de servidume e policía.Se é técnicamente posible os tocos 

non se eliminarán, sobre todo na ribeira do curso fluvial. 

 

Medida nº 7. 

 

Protección da fauna 

 

As medidas encamiñadas á protección da fauna existente na área de estudo, atópanse 

na dirección de conservar os hábitats nos que estas especies se desenvolven, así como 

concienciar ós habitantes da zona de maneira que a súa actividade sexa sostible con 

hábitats naturais, que proporcionan refuxio e alimento á fauna. 

 

Plantéxanse as seguintes medidas protectoras: 

 

- As rozas, movementos de terra, voaduras e outros traballos que puidesen 

perxudicar á fauna na súa época de cría faranse fóra de dito periodo. No caso de 

imposibilidade de evitar esa época iniciarase antes do comezo do periodo máis 

sensible, evitando así que a afección se produza sobre animais en reproducción. 

- Creación e deseño de pasos para fauna transversal da vía. 

- Limitación de vertidos de subproductos de obra. 

- Minimizaranse as zonas de ocupación mediante o balizamento do ámbito das 

obras. 

- Levaranse a cabo actuacións de revexetación nas zonas onde a degradación sexa 

importante có fin de evitar a alteración dos hábitats faunísticos. 

- Definición de medidas compensatorias. 

- Realizarase unha prospección dos hábitats faunísticos sensibles, de forma previa 

o inicio das actividades, para a recollida de especies protexidas e o seu traslado a un 

entorno seguro. 
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Medida nº 8. 

 

Prevención e control de actividades molestas 

 

Cumprirase co disposto na Lei 7/1997, de 11 de Agosto, de protección contra a 

contaminación acústica, e no que sexa máis restrictivo, no Real Decreto 1367/2007, de 

19 de Outubro, polo que se desenvolve a Lei 27/2003, do 17 de Novembro, do ruido, no 

referente a zonificación acústica, obxetivos de calidade e emisións acústicas, así como o 

que se determine, no seu caso, na ordenanza municipal do concello de Ferrol. 

 

Durante a fase de obras deberá efectuarse o control do cumprimento desta condición nas 

zonas máis sensibles pola presenza de edificacións. 

 

- Xornada de traballo 

 

Co fin de evitar molestias innecesarias á poboación e á fauna presente nos sistemas 

biolóxicos colindantes, evitarase a execución de operacións con maquinaria ruidosa, 

carga, ou descarga, ou calquera outra acción que orixine un nivel de ruídos elevado 

durante as horas normais de repouso, considerando este o período comprendido entre as 

dez da noite e as oito da mañá (22 horas a 08 horas). 

 

Restrinxirase, neste mesmo período, o uso de focos luminosos intensos que poidan 

causar efectos sobre a fauna. 

 

- Maquinaria 

 

A maquinaria e vehículos de obra empregada, debe presentar unha emisión de ruído ou 

gases á atmosfera dentro dos limites establecidos na lexislación para a vía pública. 

 

En ningún caso, a maquinaria que non este en uso, se deixará co motor aceso, salvo 

caso de necesidade. 

 

- Explosivos 

 

En caso de ser necesario o uso de explosivos para a escavación, deberán xustificarase 

as cantidades empregadas, e proporase un programa que reduza o período en que se 

efectúan. Será necesario deseñar un plan considerando as medidas preventivas e 
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correctoras necesarias para minimizar as afeccións derivadas do ruído, vibracións, 

mobilización de po e proxección de materiais grosos. 

 

 

Medida nº 9. 

 

Estado de mantemento da maquinaria de obra. 

 

A maquinaria utilizada na obra debe estar en boas condicións de funcionamento, e ter 

garantías de estar sometida a un adecuado programa de mantemento. 

 

A documentación acreditativa deste control, estará a disposición do D.A.O., e cada 

operario da maquinaria / vehículo utilizado durante a obra terá accesible para a súa 

consulta. 

 

Un plan xeral de control do mantemento, será proposto antes de iniciar os traballos, pola 

empresa adxudicataria, e será aprobado pola D.A.O. 

 

A maquinaria deberá cumprir o RD. 524/2006, polo que se regulan as emisións sonoras 

no entorno debidas a determinadas máquinas de uso ao ar libre, da realización das 

medicións pertinentes, e de aportar a documentación acreditativa emitida por entidade 

medidora de ruídos homologada pola administración, encargarase a empresa contratista. 

 

As labores de limpeza, mantemento e reparación da maquinaria durante a fase de 

construción realizaranse en talleres especializados, eliminando así o risco de vertido 

accidental de substancias contaminantes. 

 

Cando isto non sexa posible por necesidade técnica, ben polas características da 

maquinaria, así como polas actividades de repostaxe, estas tarefas se realizarán 

tomando as medidas preventivas necesarias para evitar vertidos, e a poder ser na zona 

destinada ao estacionamento de maquinaria. 

 

Encanto á maquinaria e medios de transporte de empresas provedoras, terán as mesmas 

obrigas que a maquinaria de obra, debendo cumprir os mesmos requirimentos, cando se 

atopen no ámbito da obra. 
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Cada vehículo e maquinaria utilizada debe ter un sistema de actuación ante a perda de 

líquidos, e disporá dos elementos auxiliares suficientes para iso. 

 

 

Medida nº 10. 

 

Desmantelamento das instalacións temporais. 

 

Aquelas estruturas que podan ser reempregadas en outra ocasión, serán desmontadas e 

transportadas o antes posible do área de obra. 

 

Todo aquilo que non vaia ser reempregada con posterioridade, se considera un residuo e 

debe ser xestionado como tal, debendo ser: 

 

- Depositado en contedores correspondentes. 

- Xestionado por xestores adecuados. 

 

 

 Medida nº 11. 

 

Depósito de materiais. 

 

Deberán cumprirse as seguintes medidas ao respecto dos provisións temporais de 

materiais. 

 

1.- Tipos de materiais: 

 

Os materiais obxecto da presente medida serán: 

 

- Residuos derivados do desbroce e limpeza do terreo. 

- Terras procedentes da escavación e desmonte realizado durante a obra. 

- Outros residuos. 

- Materiais que serán utilizados durante a obra. 

 

2.- Criterios de localización: 

 

A localización dos provisións deberá cumprir os seguintes requirimentos: 
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- Serán amoreados dentro dos limites de execución da obra á espera da súa 

posterior xestión e/ou aproveitamento ou utilización. 

- Deberán excluírse como áreas de provisión as localizacións que permitan prever 

episodios de contaminación sobre o Dominio Público Hidráulico, o área de 

servidume de protección asociada, o chan ou calquera elemento de valor biolóxico 

ou social sensibles. 

 

 

3.- Outros requirimentos: 

 

Se coordinarán da forma mais precisa posible as accións de xeración, transporte e 

xestión de residuos, e a de recepción de materiais de obra e a utilización dos mesmos de 

maneira que estean presentes o menor tempo posible na obra. Nunca permanecerán no 

entorno da obra mais alá da acta de replanteo. 

 

Primarase a reciclaxe ou reutilización fronte a vertedura. 

 

Adoptaranse as medidas técnicas e economicamente viables para reducir a cantidade de 

residuos xerados. 

 

En ningún caso se realizarán provisións de residuos perigosos durante un período 

superior a 6 meses. 

 

En ningún caso se realizarán provisións de residuos non perigosos durante un período 

superior a 2 anos. 

 

 

 Medida nº 12. 

 

Segregación de residuos. 

 

Os residuos xerados na execución da obra deben segregarase  para que a xestión dos 

mesmos sexa de acordo á lexislación, e en todo caso, deberanse separar os residuos 

perigosos dos non perigosos. 
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Os residuos non perigosos deberán segregarase de acordo coa xestión a que sexan 

sometidos en puntos de destino seleccionados, ou de acordo cos principios de xestión do 

concello; establecese a seguinte segregación mínima: 

 

- Clase 1. Os residuos derivados da actividade humana na obra, constituídos por 

plástico, vidro e restos orgánicos. 

- Clase 2. Os residuos orgánicos procedentes de desbroces e a vexetación 

existente na zona. 

- Clase 3. Os residuos de materiais de construción considerados como inertes, 

sexan xerados na propia obra, como presentes no ámbito de traballo, e que sexa 

necesario retirar. 

- Clase 4. As terras sobrantes sen características de terra vexetal, non 

contaminados. 

- Clase 5. As terras sobrantes con características de terra vexetal, non 

contaminados. 

- Clase 6. Residuos de aceites e outros residuos de líquidos de vehículos ou 

maquinaria, os recipientes que os conteñen, ou outros materiais impregnados 

destes residuos. 

- Clase 7. Outros residuos considerados residuos perigosos de acordo co Catálogo 

Europeo de Residuos. 

 

Os residuos perigosos deberán separarase, conterse e etiquetarse de acordo coa 

lexislación de residuos, non debendo manterse aprovisionados durante mais de 6 meses. 

 

A localización dos residuos perigosos deberá estar suxeita a estrito control, evitando a 

localización en puntos en que podan ocasionar  risco de contaminación, a determinar 

pola D.A.O. 

 

Medida nº 13. 

 

Provisión e xestión de residuos. 

 

Residuos Clase 1. 

 

Conterización.- 

Os residuos incluídos na clase 1, como alimentos, envases variados, latexes de bebida, 

se consideran residuos sólidos urbanos (R.S.OU.), serán depositados nos contedores 
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correspondentes instalados dentro do ámbito de obra. Esta conterización realizarase 

dacordo co sistema de xestión e recollida de residuos do concello, establecendo un 

sistema de control que permita garantir a non utilización por parte do público dos 

contedores. 

 

Xestión.- 

Servizo municipal de limpeza, con previo aviso por parte da empresa adxudicataria da 

execución da obra. 

 

No caso dos residuos sólidos urbanos ou asimilables a urbanos, é competencia do 

concello a súa xestión; nembargantes cando se trata de residuos urbanos que non se 

producen nos domicilios particulares, os concellos poden obrigar aos posuidores a 

facerse cargo deles directamente ou ben poden chegar a un acordo sobre a forma de 

facerse cargo. 

 

Residuos Clase 2. 

 

Provisión.- 

Estes residuos deberán aprovisionarse de maneira adecuada durante a súa xeración. 

 

Xestión.- 

Xestionados independentemente pola empresa adxudicataria a través de xestor 

autorizado pola Autoridade Ambiental, xestión na que prevalecerá a valorización. En caso 

de que se deposite no terreo, se deberá esmiuzar e esparexer , de maneira que se 

produza unha rápida incorporación ao chan. 

 

Residuos Clase 3. 

 

Provisión.- 

Estes residuos deberán aprovisionarse de maneira adecuada durante a súa xeración. 

 

Xestión.- 

Xestionados independentemente pola empresa adxudicataria a través de xestor 

autorizado pola Autoridade Ambiental. 
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Residuo Clase 4. 

 

Provisión.- 

Estes residuos deberán aprovisionarse de maneira adecuada durante a súa xeración. 

 

Xestión.- 

Os materiais incluídos na clase 4 será utilizada no posible dentro da propia obra, e non 

deberán ser enviados a vertedoiros de residuos, dado que non teñen esta categoría; 

deberán ser vertidos en localizacións previamente aprobadas pola Autoridade Ambiental. 

 

Residuos Clase 5. 

 

Provisión.- 

Estes residuos deberán aprovisionarse de maneira adecuada durante a súa xeración. 

 

Xestión.- 

Os materiais incluídos na clase 5, a terra vexetal, será aprovisionada correctamente 

dentro da zona de obra, para ser reempregados posteriormente na revexetación de zonas 

degradadas; o resto da terra vexetal, deberá ser vertida nun punto autorizado pola 

Autoridade Ambiental, evitando a utilización de vertedoiros de residuos. 

 

Residuo Clase 6 e 7. 

 

Provisión.- 

De acordo coa lexislación. 

 

Xestión.- 

Os residuos de aceites, outros restos líquidos de vehículos, os envases dos mesmos e os 

materiais impregnados con estes, clase 6, son residuos perigosos, ao igual que aqueles 

residuos incluídos dentro da clase 7, e deben ser entregados a un xestor autorizado de 

residuos perigosos. 

 

O transporte será realizado por un transportista autorizado. 

 

Os residuos deberán ser almacenados en recipientes adecuados: etiquetados de acordo 

coa lexislación de residuos e situados en zonas que non supoñan un risco para o medio. 
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A obriga legal de xestionar  os residuos producidos na obra determina que os custes de 

dita xestión sexan atribuídos á empresa adxudicataria da execución da obra. 

 

Medida nº 14. 

 

Mantemento das características da terra vexetal. 

 

A terra coas características de terra vexetal procedente da obra, será reempregada na 

recuperación de zonas de obra, por aplicación dunha capa de terra vexetal sobre a 

superficie das zonas degradadas. 

 

1.- Extracción, localización e provisión. 

 

A. Extracción. 

 

- A retirada do horizonte orgánico realizarase en terreos afectados pola obra e que 

a súa profundidade sexa suficiente. 

- A extracción terá lugar antes da ocupación do terreo por calquera actividade. 

- A terra que se utilice para a recuperación, será seleccionada especialmente para 

iso, evitando mestura con materiais non edáficos, pedras ou residuos. 

 

B. Localización. 

 

A selección dos terreos a empregar para provisión realizouse tendo en conta as 

seguintes características das zonas: 

 

- Escasa pendente: Chans ou con pendentes baixas. 

- Non próximas a cursos de auga nin en terreos con risco de anegamento. 

- Alonxados de zonas habitadas (redución do risco de contaminación atmosférica). 

 

C. Provisión. 

 

- As moreas formarán artesas que non superarán a altura máxima de 2 metros, 

para evitar compactación e má aireación. 

- As artesas terán sección trapezoidal, a base debe ser de 6 metros de ancho, a 

lonxitude variable segundo a superficie dispoñible e os noiros de 45º. 
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- A separación entre artesas recoméndase de 3,5 metros mínimo, para permitir as 

manobras da maquinaria. 

- As moreas presentarán lixeiros ahondamentos na parte superior do provisión, 

evitándose así o lacado do chan pola chuvia e a deformación dos laterais. 

- Acabado o camallón evitaranse concavidades na parte superior, para evitar a súa 

destrución pola chuvia. 

- Non se permitirá o paso por encima da terra aprovisionada. 

- A duración do provisión será a mínima posible; se se prolonga no tempo, se 

realizarán remocións para manter a aireación, estas se farán cunha periodicidade 

aproximada de 15- 30 días. 

- Rego superficial durante a época estival, se o réxime de chuvias é o dun ano 

normal e non se presentan secas. 

 

2.- Utilización 

 

Reempregarase a terra vexetal extraída de obra na restauración e revexetación das 

zonas degradadas; en caso de necesidade, a terra que sexa aportada á obra, deberá ter 

características de textura, cor e contido en materia orgánica que a orixinal (considerando 

esta unha mostra representativa do chan do entorno). 

 

- no estendido da terra vexetal se realizará en noiros cuxa pendente non exceda os 

45º, para que non se creen inestabilidades. 

- Suxerirase a escarificación con anterioridade das superficies se se fai necesario. 

- A profundidade da capa estendida non será inferior a 10 cm. e evitarase o paso 

de maquinaria por encima. 

- Controlaranse as labores de restauración vexetal para a súa correcta execución. 

 

Medida nº 15. 

 

Emisións de ruído provocadas polo funcionamento da maquinaria. 

 

Durante a construción dun Parque Empresarial, teñen lugar operacións que xeran un 

incremento nos niveis sonoros da zona, que poden dar lugar a afeccións sobre a 

poboación próxima ás obras e a fauna do seu entorno. 

 

Uns niveis sonoros elevados poden significar unha perda na calidade de vida para os 

habitantes próximos ás obras, se fose o caso, así como molestias ou perturbacións que 
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comprometan a existencia e normal desenrolo das poboacións faunísticas do entorno e, 

de forma especial, daquelas que se atopen en estado de regresión ou que presenten 

certo grao de naturalidade. 

 

Para evitar que isto chegue a producirse , é necesario establecer un sistema de control 

que garanta un nivel sonoro aceptable nas obras. 

 

A maquinaria deberá cumprir o RD. 524/2006, polo que se regulan as emisións sonoras 

no entorno debidas a determinadas máquinas de uso ao ar libre. 

 

O incremento dos niveis sonoros como consecuencia das obras débese a dúas fontes 

principais, a maquinaria e as actuacións que podería conlevar unha obra destas 

características (escavacións, etc). 

 

O ruído xerado por unha máquina depende en grande medida do estado da mesma; para 

evitar o emprego de maquinaria excesivamente ruidosa por atoparse en mal estado, 

deberá cumprirse a lexislación vixente en materia de emisión acústica de maquinaria e 

vehículos. 

 

 Medida nº 16. 

 

Medidas protetoras contra incendios. 

 

Propóñense unha serie de medidas e consideracións para o control e prevención de 

incendios: 

 

A - Consideración especial ás actividades potencialmente mais perigosas tais como 

desbroces e soldaduras. 

 

B - Inclusión da obriga do estabelecemento de dispositivos de extinción a pé de obra. 

 

Durante a construción da obra, deben de se ter en conta os seguintes puntos: 

 

1.- Sistemas anti incendio 

 

Será necesario dispor en todo momento de extintores ou outros métodos de extinción de 

incendios na zona de obra, como un camión balde ou similar. 
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Deberá existir un procedemento escrito no que se detallen as prácticas, prohibicións, 

deberes, e sinalización en obra que permitan reducir o risco ou mellorar o comportamento 

do persoal durante este tipo de accidentes. 

 

A totalidade do persoal participante na obra, deberá ter coñecemento do manexo dos 

dispositivos extintores, do plano de prevención e extinción, do procedemento no que 

atañe á súa actividade. 

 

2.- Provisións de materiais inflamables e/ou combustibles 

- Está prohibido acender lume ou fumar, nas inmediacións dos provisións de 

materiais inflamables e/ou combustibles. 

- O almacenamento destes materiais realizarase en lugares non accesibles para os 

traballadores, ben ventilados e apartada da zona de estacionamento da 

maquinaria. 

- Han de se separar claramente os materiais combustibles uns de outros, evitando 

calquera tipo de contacto con equipas e canalizacións eléctricas. 

- Os combustibles líquidos e lubricantes deberán almacenarse nun local aillado e 

convenientemente ventilado, con todos os recipientes pechados e sinalización 

axeitada. 

 

3.- Queimas 

 

Está totalmente prohibido realizar queimas da vexetación desbrozada, así como de 

calquera outro tipo de material de obra, dentro dos limites e no entorno da mesma. 

 

Medida nº 17. 

 

Mantemento de vías de comunicación, servizos e servidumes 

 

Deberán reporse temporalmente os servizos que se vexan interceptados ou afectados 

pola realización dos traballos: 

 

- Vías de transporte (estradas, servidumes de transito,…) 

- Sistemas de comunicación 

- Redes de saneamento 

- Sistemas de abastecemento de enerxía eléctrica, gas ou auga. 
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As infraestruturas poden verse danadas de maneira accidental, debendo ser repostas de 

forma suficiente e da maneira mais rápida posible. En caso de accidente, deberase de 

informar á D.O., que establecerá o prazo, os prezos e as medidas a adoptar para a 

reposición do servizo. Deberanse establecer medidas correctoras ou protectoras 

adicionais para que a actuación de reposición sexa a mais axeitada desde o punto de 

protección da natureza. 

 

Tódolos servizos viais existentes na zona serán repostos, introducindo desvíos durante a 

fase de construción, correctamente sinalizados para evitar posibles accidentes e 

molestias aos usuarios. 

 

Debido ao transito de maquinaria en xeral, e como resultado do traslado de diverso 

material de obra, movemento de terras, as vías de comunicación que dan acceso á zona 

de obra, van acumular importantes cantidades de terra e outros materiais de obra, que 

van ter os seguintes efectos: 

 

- Diminución da capacidade de circulación das mesmas. 

- Dificulta o transito dos vehículos que circulen por elas. 

- Producen danos nas vías. 

- Orixinar focos de partículas en suspensión (atmosfera). 

- Aumentar o risco de accidente. 

 

Para evitar estes efectos, cumpriranse as seguintes prescricións. 

 

- Limpeza periódica e suficiente das vías de acceso o ámbito da obra e entornos 

urbanos próximos. 

- Evitar os provisións de materiais no entorno das vías. 

- Reposición de firmes e mobiliario urbano que sexa danado. 

- Sinalizar os desvíos provisionais de maneira que podan ser utilizados con 

seguranza e fluidez. 

 

Medida nº 18. 

 

Protección do Sistema Hidrolóxico. Actividade na Zona de Policía e Zona de Servidume 

do Dominio Público Hidráulico. 

 

Deberán terse en conta as seguintes medidas durante as obras de execución do Parque. 
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- Non se invadirá a zona de servidume mais que naquelas zonas cuxa afección 

sexa necesaria para a realización das obras, e esten recollidas en proxecto. En 

todo caso manterase un balizamento da zona de obra e particularmente nas 

zonas próximas á zona de servidume, onde será especialmente clara e coñecida 

por todo o persoal de obra. 

 

- Non se captarán augas dos cursos de augas, salvo explícita autorización que 

indique a cantidade captada. En todo caso non se permitirá unha captación no 

entorno da obra na que se estean a producir erosións ou alteracións da biota. 

 

- Non se verterán augas sen autorización na que se detallarán as características do 

vertido. En todo caso levarase un control da calidade das vertidos similar á das 

augas da balsa de decantación para garantir a prevención da contaminación. 

 

- Prohibirase que as formigoneiras se desfagan do sobrante de formigón, limpen o 

contido das cubas, as ferramentas …, nas proximidades de correntes de auga, 

por moi pequenas que sexan. 

 
- Os traballos que supoñan aportes de finos realizaranse fora de periodos 

chuviosos para evitar o seu arrastre cara os cauces de auga. 

 

Calquera actividade que se desenvolva na zona de Policía, Servidume do Dominio 

Público Hidráulico ou no propio DPH, deberá estar autorizada por Augas de Galicia, de 

maneira previa ao inicio das obras. A D.A.O. solicitará o contratista esta autorización; en 

caso de ausencia desta, deberá facer notar esta circunstancia á D.O., indicando a 

necesidade ou non de detención das obras; posteriormente informará ao órgano 

ambiental. 

 

Medida nº 19. 

 

Protección do Patrimonio Cultural de Galicia 

 

Como medida protectora xeral do Patrimonio, proponse o seguimento das obras, por 

parte dun técnico arqueólogo competente, de acordo coa Lei 8/1995, do 30 de outubro, 

do Patrimonio Cultural de Galicia, durante a fase de movemento de terras. 

 

O seguimento das obras farase de maneira descontinua, un día por semana. 
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A D.O. e D.A.O será advertida por escrito, e con antelación suficiente, do programa de 

execución de traballos suxeitos a seguimento por arqueólogo. 

 

En caso de atopar durante o movemento de terras de construcións antrópicas que poidan 

constituír bens do Patrimonio Cultural de Galicia, deberán deterse os traballos que podan 

afectar ditos bens. neste caso informarase á D.A.O., que á súa vez, comunicará ao 

Enderezo Xeral de Patrimonio Cultural dito achado, solicitando o establecemento das 

medidas que sexan precisas para a recuperación dos bens, o seu traslado, ou o seu 

estudo previo á destrución. 

 

De tipo estrutural 

 

Medida nº 20. 

 

Adecuación morfolóxica e revexetación de noiros e zonas alteradas. 

 

Un dos principais efectos sobre a orografía derivados da construción dun Parque 

Empresarial, débense aos movementos de terras que orixinan trocos nas formas 

topográficas, á vez que inducen un risco de movementos de ladeira. 

 

Estes poden ser evitados ou, alomenos , minimizados, na fase de planificación, mediante 

axustes de rasantes ao terreo así como da sección de noiros, aplicando as pendentes 

adecuadas. 

 

Os efectos negativos derivados da formación de noiros, poden ser minimizados mediante 

a mellora da súa morfoloxía durante os movementos de terras (redondeo de arestas, 

trocos de pendente en cabeceira e pé de noiros, etc.). 

 

Con obxecto de axustar as pendentes dos noiros de acordo coas características 

xeotécnicas do terreo, realizouse un estudo xeotécnico que establece a máxima 

pendente que podería soportar o terreo. 

 

De acordo con isto, estudouse a proposta co obxecto de axustar os noiros, de maneira 

que se aproximen no posible, a unha pendente máxima de 3H:2V os terrapléns, e 1H:1V 

os desmontes. 
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As pendentes dos noiros de terraplén, serán apropiadas de cara ao proceso de 

revexetación e restauración dos mesmos e, consecuentemente, á redución da erosión 

nos mesmos. 

 

Medida nº 21. 

 

Instalación de balsas de decantación. 

 

Recollida de augas. 

 

Disporase unha cuneta perimetral arredor do parques de maquinaria (véxase medida: 

Situación e acondicionamento do parque de maquinaria e instalacións auxiliares), 

conectada cunha balsa de decantación temporal que recolla estas augas, evitando o seu 

vertido directo a un leito. 

 

Medida nº 22. 

 

Barreiras de retención de sedimentos. 

 

Instalaranse barreiras de retención de sedimentos para evitar que os materiais 

procedentes da zona de obras e que sexan arrastrados pola auga cheguen ao Rego de 

Leixa, Rego de Fonteiroa e ao Río Seco, así como á vexetación de ribeira asociada a 

eles. 

 

Estas barreiras consistirán na instalación de balas de palla suxeitas con estacas de 

madeira a unha distancia determinada a ambos lados do pequeno regato, de maneira 

que se situarán entre a zona de obra e os leitos que se desexan protexer, actuando así 

como filtros das augas procedentes de obra, potencialmente cargadas de materiais en 

suspensión. 

 

O mal estado das balas de palla (ou perda da súa integridade), debida ao cumprimento 

da súa función, será indicativa do momento da súa substitución por novas balas en bo 

estado. 

 

Prestarase especial atención á súa colocación e mantemento na zona de servidume do 

Dominio Público Hidráulico do Rego de Leixa e Rego de Fonteiroa. 
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Estas estruturas se colocarán preferentemente fose da servidume mencionada. 

 

Medida nº 23. 

 

Revexetación dos noiros de terraplén. 

 

A revexetación dos noiros artificiais en terraplén, converteuse nunha solución técnica de 

primeira orde para a restauración paisaxístico- ambiental, xa que permite: 

 

- Integrar a obra no seu entorno ecolóxico- paisaxístico. 

- Crear un entorno agradable os usuarios que disfruten do entorno próximo á 

infraestrutura. 

- Estabilizar  certo tipo de terreos pouco consolidados. 

- Protexer coa cubrida vexetal as zonas con risco de erosión. 

- Evitar o sobredimensionamento das redes de drenaxe por acumulación de 

materiais arrastrados. 

 

Empregarase unha mestura de hidrosementeira, para acelerar o proceso de adaptación 

paisaxística destes noiros ao entorno, así como o establecemento de plantacións 

arbóreas e arbustivas naquelas zonas onde se realizará un recheo con terra vexetal. 

 

Finalmente, optarase por unha mestura de herbáceas na que se combinan gramíneas e 

leguminosas e empréganse especies que se achen presentes na zona, buscando unha 

rápida integración e adecuación ao entorno. Con isto, conseguirase que os noiros fiquen 

inmediatamente revexetados e tapizados e os posibles impactos paisaxísticos sexan 

minimizados ao máximo. 

 

Para a repoboación, empregaranse especies autóctonas da zona, que representen o 

óptimo climático. 

 

Medida nº 24. 

 

Restauración de zonas degradadas. 

 

A efectos de ser susceptibles de restauración, consideraranse como zonas degradadas, 

aquelas que durante a execución da obra sexan afectadas e alteradas, ben sexa pola 

maquinaria empregada na obra ou por calquera outra operación que haxa que levar a 
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cabo no entorno da actuación, e que ao finalizar a obra, poderán soster vexetación sen 

perxuicio para as persoas, ou alteración do servizo da infraestrutura. 

As zonas a restaurar, consideradas degradadas, poderán ser todas aquelas zonas 

actualmente carentes de vexetación destacable, as cales incluiranse como zonas verdes 

do Parque, nas que se realizará o vertido e estendido de terra vexetal para a posterior 

restauración. 

 

En ditas zonas, estudarase a posibilidade de levar a cabo unha plantación combinada de 

especies arbóreas e arbustivas, de cara a lograr unha óptima integración ambiental e 

paisaxística. 

 

Ademais, nas medianas, glorietas e isletas da zona urbanizada do Parque, tamén poderá 

definirse unha plantación de especies arbóreas/arbustivas. 

 

Algunhas das especies arbóreas propostas para a plantación nos viais do Parque e nas 

glorietas, poderían ser: 

 

- Ligustrum lucidum 

- Prunus cerasifera 

- Acer platanoides 

- Cupressus semprevirens 

- Abies alba 

 

Tra-la finalización da actuación da maquinaria nas consideradas zonas degradadas, 

procederase a: 

 

- Limpeza da zona. 

- Desbroce. 

- Adecuación morfolóxica mediante aporte de materiais. 

- Hidrosementeira, e/ou 

- Plantación con especies arbustivas e/ou arbóreas autóctonas ou preexistentes no 

entorno. 

 

Coas labouras de revexetación, potenciarase o emprego de especies que se adapten ao 

clima e ao entorno onde se sitúen as zonas degradadas, realizándose unha cobertura 

suficiente da zona afectada.  
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Así mesmo, a vexetación empregada buscará recupera-la vexetación autóctona e o 

hábitat ecolóxico propio do entorno. 

 

Levarase a cabo un proxecto de restauración vexetal e integración paisaxística, en fases 

posteriores de proxecto, das superficies afectadas pola execucción do proxecto (noiros, 

terrapléns, zonas verdes…) onde se analizará con maior detaie as pautas arriba 

sinaladas. 

 

Medida nº 25. 

 

Control da erosión hídrica. 

 

Estudarase a posibilidade de deseñar un sistema de drenaxe lonxitudinal e transversal, 

orientado a impedir a erosión das novas estruturas. 

 

Ademais dun deseño que distribúa correctamente os puntos de desaugadoiro de todo o 

sistema de drenaxe, se estudará a implantación de estruturas nas saídas para minimizar 

a erosión nestes puntos. Estas estruturas poderán ser empedradas nos puntos de 

desaugadoiro do drenaxe lonxitudinal e dos drenaxes transversais. 

 

Asimesmo, terase en conta as seguintes prescripcións: 

 

- Empregaranse preferentemente drenaxes rectangulares en substitución das 

estruturas tipo tubo, dado que resultan máis efectivas como paso de fauna. 

- No caso de emprego de estruturas de sección circular, dimensionaranse 

axeitadamente tendo en conta a disposición de banquetas laterais para permitir o 

paso da fauna por eles. 

- Os accesos ás estruturas de drenaxe, deberán estar ao mesmo nivel que o terreo 

contiguo e libre de obstáculos. 

 

Medida nº 26. 
 

Destino e procedencia dos materiais 

 

O Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) axustouse para reducir, na 

medida posible, tanto a necesidade de materiais alleos á obra, como a necesidade de 

vertedoiros para excedentes. 
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Dadas as características dos materiais presentes no ámbito do propio Parque, farase 

necesario o aporte de materiais externos á obra. Os materiais deberán proceder  de 

instalacións externas autorizadas. No caso de non resultar factible, as plantas de áridos e 

formigón localizaranse dentro das zonas destinadas ás instalacións auxiliares, 

dispoñendo de todos s medios necesarios para evitar afeccións, principalmente no que 

respecta á xeración de pó, ruidos e residuos. En fases posteriores, estudarase a 

posibilidade de emprego de materiais procedentes de plantas de reciclaxe de residuos de 

construción e demolición. 

 

En calquera caso, estímase una cantidade total de materiais duns 5.000.000 m3. 

 

En canto aos materiais que se levarán a vertedoiro, se considerarán zonas 

ambientalmente degradadas xa existentes no entorno próximo á obra, como por exemplo: 

 

- Canteiras ou antigas áreas de empréstamo abandonadas. 

- Explotacións mineiras a ceo aberto en activo autorizadas, e polo tanto con plano 

de restauración aprobado ou ben con estudo de impacto ambiental. 

- Zonas do entorno de infraestruturas que resultasen alteradas, como efecto 

secundario da súa execución. 

- Zonas do entorno do parque empresarial que resulten alteradas como 

consecuencia da execución do proxecto. 

 

Previamente á realización destes depósitos deberá contarse cos permisos que 

correspondan. 

 

No entorno das obras deberá localizarse un punto do que se podan extraer os materiais 

necesarios para os recheos e as explanadas do Parque, así como servir para o vertido da 

terra vexetal sobrante que non poda empregarse dentro do ámbito do Parque. 

 

Neste caso, e só en caso de movementos superiores a 10.000 m3, deberán 

seleccionaranse as canteiras mais próximas e en todo caso, legalizadas e con plano de 

restauración aprobado ou Estudo de Impacto Ambiental, de acordo co REAL DECRETO 

2994/1982, de 15 de xuño, sobre restauración de espazos naturais afectados por 

actividades extractivas. 
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Medida nº 27. 
 

Protección do Sistema Hidrolóxico. Pasos provisionais sobre cauces temporais ou 

permanentes 

 

Deberán terse en contas as seguintes medidas durante a execución das obras, ao 

respecto da construción de pasos sobre a rede hidrolóxica: 

 

- Evitarase a execución de pasos provisionais non establecidos. En todo caso, 

calquera novo paso que se realice, deberá ser previamente informado por Augas 

de Galicia e o seu efecto será valorado dende o punto de vista ecolóxico e 

hidráulico pola D.A.O., de acordo coa documentación aportada pola empresa 

adxudicataria (proxecto de paso, especificando a necesidade da súa execución, 

as repercusións medioambientais e detalles das medidas correctoras e 

restauración final do cauce). 

- En caso de informe favorable de Augas de Galicia, poderá executarse o paso, de 

acordo coas restriccións establecidas no proxecto de paso.Tras a finalización 

redactarase un informe áautoridade ambiental sobre o cumprimento e eficacia das 

medidas previstas e das outras que fose necesario aplicar. 
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1. FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Dous estratexias séguense para o control dos impactos; 

 

- Por un lado establécense as medidas de deseño do Parque que se fixaron para 

asegurar unha mellor integración ambiental das actividades que se desenvolvan 

no. 

- Por outro lado establécense as pautas de ordenación que deberán rexer en 

calquera actividade que se instale no Parque. 

 

Medidas de diseño do Parque 

 

Medida nº 26. 

 

Establecemento de sistemas de decantación e separación de graxas das augas de 

escorrentía urbana do Parque Empresarial, integrados e protexidos visualmente do 

entorno próximo. 

 

Durante a redacción do proxecto de urbanización, estudarase a posibilidade de dotar de 

naturalidade a estas zonas de forma que se integren axeitadamente; para isto proponse: 

 

- Ocultar os elementos con menor capacidade de integración (desareadores, 

separador de graxas, reixas de desbaste, etc). 

 

Medida nº 27. 

 

Implantación de elementos que permitan a redución global do consumo de enerxía, o 

aumento da eficiencia do seu uso, e a súa diversificación; proponse a incorporación dos 

seguintes sistemas: 

 

- Redutores de fluxo na instalación eléctrica de iluminación, que permita xestionar 

mellor o consumo eléctrico da instalación de iluminación. 

 

Ademais, o deseño da iluminación do parque estudarase durante a fase de redacción do 

proxecto de urbanización de forma que se garanta a redución da contaminación lumínica 

e a maior eficiencia da utilización da enerxía. Entre as solucións que se estudarán será a 

utilización de pantallas reflectantes que permitan concentrar a iluminación das zonas 
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mais útis (ou viario, por exemplo), e evitar a dispersión da luz en zonas que poden xerar 

contaminación lumínica (evitar o enderezo da luz para arriba, por exemplo). 

 

Medida nº 28. 

 

A separación das zonas produtivas do Parque das zonas habitadas permite a redución 

dun conxunto de xeitos ambientais que xeran habitualmente molestias á poboación: 

 

- Contaminación acústica. 

- Contaminación atmosférica por partículas e gases. 

- Xeración de residuos. 

 

Así mesmo, esta mesma prevención permitirá a mellor integración paisaxística da 

actuación. 

 

As claves desta medida son o aumento da distancia que separa o núcleo de Ferrol e 

Narón das zonas productivas, que garante a redución suficiente da emisión acústica, e a 

dispersión e “filtrado” da contaminación atmosférica de forma que non se produzan 

impactos, aínda que haberá de terse en consideración os pequenos núcleos poblacionais 

presentes de manera contigua polo sur do Parque, así como as vivendas localizadas 

entre as diferentes zonas do Parque, pero excluidas do mesmo. 

 

Medida nº 29. 

 

Prevención da contaminación de solos 

 

Se algunha das actividades que se vaian instalar no Parque Empresarial está englobada 

dentro do Anexo I do real Decreto 9/2005 do 14 de Xaneiro, polo que se establece a 

relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares 

para a declaración de solos contaminados, os titulares deberán cumprir cos requisitos 

establecidos nesta norma. 
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Medida nº 30. 

 

Adecuación ambiental das actividades a implantarse no Parque 

 

Previamente á implantación de calquera instalación ou empresa no parque comprobarase 

que, ademáis de cumprir coas especificacións urbanísticas, dispón dos medios 

necesarios para o cumprimento do indicado nas ordenanzas ambientais. O cumprimento 

deste aspecto non exime do trámite ambiental ao que, no seu caso, deban someterse 

estas instalación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
No presente anexo inclúese o Informe Memoria correspondente co Estudio de Avaliación 

de Impacto sobre o Patrimonio Cultural realizado para o presente proxecto, redactado por 

técnico arqueólogo competente, de acordo coa Lei 8/1995, do 30 outubro, do Patrimonio 

Cultural de Galicia. 

 

Cómpre destacar que dito traballo foi realizado con data de setembro do ano 2007, polo 

que a zona de estudo existente por aquel entonces era considerablemente superior á 

finalmente definida, tal e como se recolle no Documento Planos.  
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE EL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL PROYECTO SECTORIAL: 
PARQUE EMPRESARIAL DE LEIXA (FERROL, A CORUÑA). 
2ª EDICIÓN.

INFORME MEMORIA 

1.  Presentación. 

El presente informe memoria describe los trabajos de estudio de impacto sobre el 

patrimonio cultural realizados previamente al inicio de las obras previstas en el 

PROYECTO SECTORIAL: PARQUE EMPRESARIAL DE LEIXA (FERROL, A 

CORUÑA), a fin de corregir los efectos que la realización de esta actuación pudiera 

suponer sobre el patrimonio cultural de la zona. 

Se redacta el presente informe (2ª edición), a instancias de la entidad promotora de 

la actuación (SEA, S.L.) y de la empresa consultora de la misma (PROYFE, S.L.), 

una vez advertido por parte de aquellos que las medidas correctoras propuestas en 

la 1ª edición del Estudio de Evaluación de Impacto inviabilizaban técnicamente la 

actuación, tal y como se justifica en informe redactado por la antedicha empresa 

consultora a tal efecto que se remite conjuntamente con el presente documento. 

Este estudio ha sido encargado por la empresa PROYFE S.L., con C.I.F. nº 

B15077233 y domicilio en Polígono de A Gándara, Parcela nº 123, 15407 Narón, A 

Coruña (persona de contacto Jorge Díaz De La Cuesta). 
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2.  El proyecto de obra. 

El Parque Empresarial de Leixa en Ferrol, forma parte de las propuestas del Plan 

Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariales en el Ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

El ámbito propuesto para la implantación del Parque Empresarial de Leixa (Ferrol), 

presenta una extensión superficial de 1.335.530 m2, con una localización estratégica 

en relación a los accesos, a la ampliación del Puerto Exterior de Ferrol y a las 

conexiones regionales y transregionales. 

Esta actuación está tipificada como Parque Subregional de gran dimensión y con 

función central especializada. Esta tipología permite evaluar la idoneidad de la 

actuación respecto de la zona territorial donde se implanta, el área urbana de Ferrol 

y también en función de su ámbito de servicio y de las características del espacio. 

El Parque de Leixa presenta una elevada capacidad de ampliar la oferta existente en 

el área urbana ferrolana y su caracterización permitirá alojar actividades con 

demanda de grandes parcelas. Su emplazamiento garantiza una oferta adecuada 

para las actividades en desarrollo, como las actividades logísticas relacionadas con 

el Puerto Exterior. 

La actuación añade gran versatilidad a la oferta y mayor capacidad para acoger 

empresas con elevada demanda de consumo del suelo. 

La idoneidad del Parque está garantizada por su correcta localización, relación con 

las infraestructuras de comunicación de red nacional y europea, asignación de 

funciones y configuración de su ámbito de servicio. 

La superficie del Parque, ocupa una gran parte de la reserva establecida a tal fin por 

el vigente Plan General Municipal de Ordenación, con una clasificación de Suelo 

Rústico Apto para Urbanizar Tipo E, uso global industrial, y una edificabilidad de 0,70 

m2/m2.  Además, incorpora una franja de terreno al norte del ámbito que carece de 

clasificación urbanística. 

Las cantidades estimadas referentes al movimiento de tierras correspondiente con la 

ejecución del Parque Empresarial de Leixa (Ferrol), son de aproximadamente unos 

5.000.000 m3 totales. 

De tal manera, la parte oeste del ámbito se corresponderá con zona de desmonte, 

mientras que la parte central y oriental del Parque, será de terraplén. 
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El ámbito limita por el oeste con la carretera Catabois (AC-116), con el término 

municipal de Narón al norte y este, siendo además el río Seco un límite por el este al 

ser también límite del término municipal. Por el sur limita con las zonas residenciales 

(algún núcleo rural, la zona de San Pablo) y una zona mixta de parcelas 

dotacionales, viviendas y alguna nave industrial.  

El principal punto de accesibilidad al ámbito lo constituye el enlace proyectado por el 

Ministerio de Fomento situado al noroeste, que lo pone en comunicación con la 

Autovía AG-64, el Acceso Terrestre a la Ampliación del Puerto de Ferrol y la 

carretera autonómica AC-116. 

Además, el Acceso Sur al Polígono Río do Pozo, que discurre por el Este del Parque 

Empresarial de Leixa, desde el Enlace de Freixeiro en la AP-9 hasta el Polígono Río 

do Pozo permite un rápido acceso de ambas zonas industriales hasta la AP-9. 

Teniendo en cuenta la ubicación de los puntos de conexión con las infraestructuras 

viarias existentes, la red interior presenta necesariamente como principal vial 

estructurante la calle A, que atraviesa el ámbito en dirección oeste-este por su parte 

norte desde la glorieta proyectada para enlazar la carretera de Catabois, la AG-64 y 

el Acceso a la Ampliación del Puerto de Ferrol con el Parque (en el oeste) hasta la 

FE-12 (Acceso Sur al Polígono Río do Pozo) en el este, en la glorieta ejecutada a tal 

efecto, a través de la cual se accede a la AP-9. 

La rigidez en el trazado de la calle A viene determinada no solamente por la 

ubicación de estas dos glorietas de conexión con la red viaria exterior sino por la 

necesidad de reservar el gran espacio para parcelas de uso empresarial mixto para 

actividades logísticas de la zona este del ámbito con las dimensiones y superficie 

que se recoge en plano adjunto pues los criterios de diseño de estas zonas, en 

virtud de la especificidad de su uso, y la demanda prevista así lo exigen. La 

necesidad de acceso a la zona norte de este área (que se pretende dotar de 

posibilidad de acceso ferroviario directo desde el este por entre las áreas de 

protección integral de las mámoas 2 y 3) así como a la zona sur (por medio de un 

vial que necesariamente habrá de adquirir continuidad bajo el vial de Acceso 

Terrestre a la Ampliación del Puerto de Ferrol a través del paso inferior en ejecución 

por parte del Ministerio de Fomento) determinan la ubicación de una glorieta en la 

calle A en un lugar próximo al señalado en planos. 

Es precisamente la ubicación de estas dos glorietas de conexión de la red viaria 

exterior la que le confieren una alta rigidez al trazado de la calle A por el interior del 
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ámbito del Parque obligando a su ejecución a través de las zonas de exclusión de 

las mámoas 2 y 3 de Leixa (establecidas como sendos círculos de 50 m de diámetro 

desde el límite del yacimiento) que en todo caso se traza al sur del vial existente que 

delimita la zona de protección integral establecida para la mámoa 1. 

Las razones citadas explican la imposibilidad de cumplimiento de las medidas 

correctoras indicadas en la 1ª edición del “Estudio de Evalucación de impacto sobre 

el Patrimonio Cultural del Parque Empresarial de Leixa (Ferrol)” en particular en lo 

que se refiere a las referidas a desviar el vial A aproximadamente 50 m hacia el sur o 

establecer como zonas de exclusión de las obras círculos de 50 m de radio desde 

cada uno de los 3 túmulos de Leixa destinando dichas áreas, en virtud de dicha 

exclusión, a zonas verdes. 

Como se puede observar en los planos que acompañan al presente estudio, dichas 

medidas conllevarían la imposibilidad de unir por medio de un vial estructurante las 

dos conexiones exteriores del Parque en la zona oeste y este antedichas ya que 

obligaría a la utilización de radios de curvatura no admisibles desde el punto de vista 

técnico al comprometer de manera determinante lass futuras condiciones de 

funcionalidad y seguridad. Así mismo, y no menos importante, la calificación como 

zonas verdes de las áreas de exclusión de 50 m implicaría una drástica reducción de 

la zona de parcelas destinada a actividades logísticas relacionadas con el 

transporte, que ya con el diseño actual se encuentra en un mínimo admisible de 

tamaño que garantice su funcionalidad. La importancia de una infraestructura de 

apoyo logístico a las actividades de transporte para la economía local y comarcal, 

vinculada a la reciente puesta en servicio del Puerto Exterior de Ferrol y la 

imposibilidad de reubicación de la misma en otra localización (por la falta de suelo 

que satisfaga la especiales circunstancias que aquí concurren y que una 

infrastructura de esta naturaleza requiere: gran superficie expedita, comunicación 

terrestre directa con el Puerto Exterior y con las principales vías de entrada y salida 

del municipio y posibilidad de acceso ferroviario) obligan a proponer desde el 

presente documento las medidas correctoras y compensatorias que se relacionan a 

continuación que, en líneas generales, en la zona de las mámoas de Leixa, limitan el 

área de exclusión de obras a las zonas de protección integral de los túmulos y 

condicionan el asentamiento en la zona destinada a parcelas que se enmarca dentro 

del área de exclusión propuesta en la Revisión del PXOM de Ferrol. 
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3.  Trabajos arqueológicos realizados. 

Al objeto de evaluar y corregir, en su caso, el impacto que el proyecto de 

implantación del Parque Empresarial de Leixa pudiera causar a los posible bienes 

culturales existentes en su ámbito de actuación, se ha realizado un trabajo 

arqueológico basado en una primera fase de estudio documental y una posterior de 

trabajo de campo. 

3.1. Estudio bibliográfico y documental. 

Previamente al trabajo de campo, a fin de conocer la existencia de elementos 

catalogados dentro de la zona afectada por el proyecto de parque empresarial y su 

entorno inmediato, se efectuó una consulta de los inventarios de yacimientos 

arqueológicos, bienes inmuebles y etnográficos de la Xunta de Galicia, así como de 

las normas de planeamiento municipales de los ayuntamientos de Ferrol y Narón. 

Asimismo, se ha utilizado la propuesta de delimitación cartográfica de yacimientos 

arqueológicos para el Ayuntamiento de Ferrol de la D.X.P.C. de la Xunta de Galicia, 

facilitada por los técnicos del Ayuntamiento de Ferrol. En dichas consultas se verificó 

la existencia de bienes patrimoniales catalogados en la zona de estudio y en su 

entorno inmediato. 

3.2. Trabajo de campo: la prospección. 

Para la evaluación del posible impacto que la obra que se proyecta pudiera causar 

sobre el patrimonio cultural, el día 21 de noviembre de 2006 se realizó una 

prospección superficial intensiva de la zona afectada, así como de su entorno en un 

radio superior a los 200 m. Como resultado de esta prospección se ha documentado 

la existencia en el área afectada por el proyecto de Parque Empresarial de varios 

túmulos y otros elementos del patrimonio cultural cuya descripción se efectúa a 

continuación. 
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4.  Impactos documentados y propuesta de medidas correctoras. 

A la vista de las acciones proyectadas por el Proyecto sectorial de Parque 

Empresarial de Leixa (Ferrol, A Coruña), los impactos que en la actualidad se 

documentan y las medidas correctoras que se proponen son las siguientes: 

Nº ELEMENTO: 1

Clave de identificación GA15036062 

Adscripción cultural 1. Indeterminado 

Tipología   3. Lugar funerario 

Nombre del yacimiento Mámoa 1 de Leixa 

Provincia   A Coruña 

Ayuntamiento   Ferrol 

Parroquia   S. Pedro de Leixa 

Lugar   O Seixo 

Nº 1:50000 6 

Nº 1:20000 44 

UTM X           564880 

UTM Y           4819126 

Altitud                 20 m.s.n.m. 

Descrición de accesos Desde Ferrol se toma la carretera a Cedeira (C-646). En 

el Km 4 se sigue una rotonda que conduce a la Residencia Arquitecto Marcide. 

Siguiendo la pista y pasando por  delante del Hospital Naval, se coge una pista a la 

izquierda en dirección al lugar de A Pega. Desde allí se continúa  en dirección a la 

iglesia parroquial de San Pedro de Leixo. Pasando la iglesia, a unos 500 m en el 

lado izquierdo de la carretera, se localiza el túmulo Nº 1 de Leixa. 

Emplazamieno topográfico Se encuentra en una zona llana, próxima al Rego 

Seco de Leixa que hacia el S se une formando el Rego de Santa Icía. 

Utilización do entorno Prados y labradío. 

Vegetación   Prados y labradío. 

Destruciones y alteracións Allanada, convertida a pasto. 

Tipo de propiedad  Privada. 
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Descrición Según ficha de catálogo de la D.X.P.C el  túmulo tendría 19 m de  

diámetro, conservando en altura 30 cm. Actualmente se encuentra casi totalmente 

arrasado debido  a las tareas de roturación a las que se dedica la parcela en la que 

se encuentra. Existe ficha del año 1992. 

Medidas de protección P.X.O.M. 

Agentes del impacto Parque empresarial: parcelas y zonas verdes. 

Distancia La superficie dedicada a parcelas quedaría fuera del límite del 

área de protección integral adaptada, propuesta en la cartografía del ayuntamiento 

de Ferrol, a 19 m del yacimiento. Está previsto el uso como zona verde de la parcela 

en la cual se ubica el yacimiento. 

Situación Dentro del parque empresarial (NE) en zona verde. 

Identificación y descripción  El yacimiento, así como su área de protección 

integral, no se verían afectados por las acciones relacionadas con el proyecto. Se 

prevee la construcción de un vial al S del elemento. Su traza no penetraría en el 

área de cautela adaptada, propuesta en la cartografía del ayuntamiento de Ferrol. El 

límite S de esta área de cautela, coincide con un vial existente, que serviría de límite 

de exclusión de obra al S del elemento. Al N del elemento, se localizan tres parcelas 

cuya superficie coincidiría con el área de cautela adaptada para los tres túmulos de 

Leixa. Está superficie quedaría dentro de la zona del parque empresarial destinada a 

parcelas.

Cualificación do Impacto Severo. 

Medidas Correctoras Teniendo en cuenta la rigidez en el trazado de la vía A y 

la posición de la glorieta y debido a la proximidad del yacimiento, se propone la 

realización de sondeos arqueológicos valorativos sobre la superficie que ocuparía el 

vial, en un ámbito de 200 m respecto el límite externo de los túmulos GA15036062 y  

GA15036063.  El vial existente al S del yacimiento delimiaría la zona de exclusión de 

obra al S del elemento. 

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de las Xunta de Galicia deberá ser 

informada de los posibles usos que estén previstos realizarse en la superficie sobre 

la que se sitúan las tres parcelas emplazadas al N del yacimiento -cuyo área 

coincidiría con el ámbito de cautela adaptada para los tres túmulos de Leixa-, 

organismo que dictaminará sobre la viabilidad de dichas propuestas.  

Deberá balizarse el yacimiento y el área de exclusión de obra, así como realizarse la 

supervisión y control arqueológico durante la fase de replanteo, ejecución y 

restitución de los terrenos dentro del perímetro de cautela arqueológica de 200 m, 

desde el límite externo del yacimiento arqueológico. 
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Medidas Compensatorias 

Como medias compensatorias a las acciones previstas del Proyecto sectorial de 

Parque Empresarial de Leixa, se propone las siguientes acciones: 

- Realización de una topografía detallada de los tres yacimientos así como de 

la  superficie del área cautelada. 

- Limpieza y roza de la maleza así como tala de especies arbóreas no 

autóctonas, en la superficie sobre la que se disponen los tres yacimientos, así 

como la de su área de cautela. 

- Señalización con carteles indicativos de la situación de los túmulos y 

colocación de paneles informativos, medidas encaminadas a la puesta en 

valor de los yacimientos arqueológicos. 

Todas estas propuestas, encaminadas a la conservación y puesta en valor de los 

yacimientos, deberán realizarse bajo supervisión y control arqueológico. Para ello 

será necesario depositar un Proyecto de actuación arqueológica en la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural de las Xunta de Galicia, previamente a su ejecución. 
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Nº ELEMENTO: 2

Clave de Identificación    GA15036063 

Adscripción Cultural 1. Indeterminado 

Tipología   3. Lugar funerario 

Nombre del yacimiento Mámoa 2 de Leixa 

Provincia A Coruña 

Ayuntamiento Ferrol 

Parroquia S. Pedro de Leixa 

Lugar O Seixo 

Nº 1:50000 6

Nº 1:20000 44

UTM X         564979 

UTM Y         4819196 

Altitud 20 m.s.n.m. 

Descrición de Accesos Desde Ferrol se toma la carretera a Cedeira (C-646). En 

el Km 4 se sigue una rotonda que conduce  a la Residencia Arquitecto Marcide. 

Siguiendo la pista y pasando por  delante del Hospital Naval, se coge una pista a la 

izquierda en dirección al lugar de A Pega. Desde allí se continúa  en dirección a la 

iglesia parroquial de San Pedro de Leixo. Pasando la iglesia, a unos 500 m en el 

lado izquierdo de la carretera, se localiza el túmulo Nº 1 de Leixa. El túmulo Nº 2 se 

localiza a 100 m del Nº 1 en dirección NE. 

Emplazamieno topográfico Se encuentra en una zona llana, próxima al Rego 

Seco de Leixa que se une hacia el S formando el Rego de Santa Icía. 

Utilización del entorno Monte de repoblación, monte bajo y labradío. 

Vegetación   Eucaliptos y monte bajo. 

Destruciones y alteraciones Allanada y plantada. 

Tipo de propiedad  Privada. 

Descripción   Túmulo de 17 m de diámetro, conservando en altura 40 

cm. Existe ficha del año 1992. 

Medidas de protección P.X.O.M. 

Agentes del impacto Parque empresarial: parcelas y zonas verdes. 

Distancia La superficie dedicada a parcelas quedaría fuera del límite del 

área de protección integral adaptada, propuesta en la cartografía del ayuntamiento 
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de Ferrol, a 32 m del yacimiento. Está previsto el uso como zona verde de la parcela 

en la cual se ubica el yacimiento. 

Situación    Dentro del parque empresarial (NE) en área dedicada a zonas verdes. 

Identificación y descripción  El yacimiento, así como su área de protección 

integral, no se verían afectados por las acciones relacionadas con el proyecto. Se 

prevee la construcción de un vial al S del elemento. Su traza no penetraría en el 

área de cautela adaptada, propuesta en la cartografía del ayuntamiento de Ferrol. El 

límite S de esta área de cautela, coincide con un vial existente, que serviría de límite 

de exclusión de obra al S del elemento. Al W del elemento, se localizan tres parcelas 

cuya superficie coincidiría con el área de cautela adaptada para los tres túmulos de 

Leixa. Está superficie quedaría dentro de la zona del parque empresarial destinada a 

parcelas. Al N del elemento se encuentra la parcela sobre la que se ubica el 

yacimiento GA15036064, cuyo área de protección integral tampoco se vería 

afectado.

Cualificación do Impacto Severo 

Medidas Correctoras Teniendo en cuenta la rigidez en el trazado de la vía A y 

la posición de la glorieta y debido a la proximidad del yacimiento, se propone la 

realización de sondeos arqueológicos valorativos sobre la superficie que ocuparía el 

vial, en un ámbito de 200 m respecto el límite externo de los túmulos GA15036062 y  

GA15036063.  El vial existente al S del yacimiento delimiaría la zona de exclusión de 

obra al S del elemento. 

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia deberá ser 

informada de los posibles usos que estén previstos en la superficie sobre la que se 

sitúan las tres parcelas emplazadas al W del yacimiento -cuyo área coincidiría con el 

ámbito de cautela adaptada para los tres túmulos de Leixa-, organismo que 

dictaminará sobre la viabilidad de dichas propuestas.

Deberá balizarse el yacimiento y el área de exclusión de obra, así como realizarse la 

supervisión y control arqueológico durante la fase de replanteo, ejecución y 

restitución de los terrenos dentro del perímetro de cautela arqueológica de 200 m, 

desde el límite externo del yacimiento arqueológico. 

Deberá ser destinada a zona verde el área de protección integral del túmulo, así 

como la banda longitudinal de terreno suficiente, que permita la visivilidad directa 

entre los yacimientos GA15036063  y  GA15036064, reservando una franja para 

garantizar un futuro acceso ferroviario a la zona de parcelas desde el este.
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Medidas Compensatorias 

Como medias compensatorias a las acciones previstas del Proyecto sectorial de 

Parque Empresarial de Leixa, se propone las siguientes acciones: 

- Realización de una topografía detallada de los tres yacimientos así como de 

la  superficie del área cautelada. 

- Limpieza y roza de la maleza así como tala de especies arbóreas no 

autóctonas, en la superficie sobre la que se disponen los tres yacimientos, así 

como la de su área de cautela. 

- Señalización con carteles indicativos de la situación de los túmulos y 

colocación de paneles informativos, medidas encaminadas a la puesta en 

valor de los yacimientos arqueológicos. 

Todas estas propuestas, encaminadas a la conservación y puesta en valor de los 

yacimientos, deberán realizarse bajo supervisión y control arqueológico. Para ello 

será necesario depositar un Proyecto de actuación arqueológica en la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural de las Xunta de Galicia, previamente a su ejecución. 
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Nº ELEMENTO: 3

Clave de Identificación GA15036064 

Adscripción Cultural 1. Indeterminado 

Tipología   3. Lugar funerario 

Nombre del yacimiento Mámoa 3 de Leixa 

Provincia   A Coruña 

Ayuntamiento   Ferrol 

Parroquia   S. Pedro de Leixa 

Lugar   O Seixo 

Nº 1:50000 6 

Nº 1:20000             44 

UTM X       564898 

UTM Y       4819365 

Altitud               20 m.s.n.m. 

Descrición de accesos Desde Ferrol se toma la carretera a Cedeira (C-646). En 

el Km 4 se sigue una rotonda que conduce  a la Residencia Arquitecto Marcide. 

Siguiendo la pista y pasando por  delante del Hospital Naval, se coge una pista a la 

izquierda en dirección al lugar de A Pega. Desde allí se continúa  en dirección a la 

iglesia parroquial de San Pedro de Leixo. Pasando la iglesia, a unos 500 m en el 

lado izquierdo de la carretera, se localiza el túmulo Nº 1 de Leixa.  El túmulo Nº 3 se 

localiza a 240 m en dirección N. 

Emplazamieno topográfico Se encuentra en una zona llana, próxima al Rego 

Seco de Leixa que hacia el S se une formando el Rego de Santa Icía. 

Utilización del entorno  Prados, monte de repoblación, monte bajo y 

labradío.

Vegetación   Prado. 

Destruciones y alteraciones Allanada. 

Tipo de Propiedad  Privada. 

Descripción   Túmulo de 16 m de diámetro, conservando en altura 50 

cm. Existe ficha do ano 1992. 

Medidas de protección P.X.O.M. 

Agentes del impacto Parque empresarial: parcelas y zonas verdes. 

Distancia   La superficie dedicada a parcelas quedaría fuera del límite 
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del área de protección integral adaptada, propuesta en la cartografía del 

ayuntamiento de Ferrol, a una distancia de 16 m del yacimiento. Está previsto el uso 

como zona verde de la parcela en la cual se ubica el yacimiento. 

Situación        Dentro del parque empresarial (NE) en área dedicada a zonas 

verdes.

Identificación y descripción  El yacimiento, así como su área de protección 

integral, no se verían afectados por las acciones relacionadas con el proyecto. Al W 

y SW del elemento, se localizan tres parcelas cuya superficie coincidiría con el área 

de cautela adaptada para los tres túmulos de Leixa. Está superficie quedaría dentro 

de la zona del parque empresarial destinada a parcelas. Al S del elemento se 

encuentra la parcela sobre la que se ubica el yacimiento GA15036063, cuyo área de 

protección integral tampoco se vería afectado.

Cualificación do Impacto Severo 

Medidas Correctoras La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de las Xunta de 

Galicia deberá ser informada de los posibles usos que estén previstos realizarse en 

la superficie sobre la que se sitúan las tres parcelas emplazadas al W y SW del 

yacimiento -cuyo área coincidiría con el ámbito de cautela adaptada para los tres 

túmulos de Leixa-, organismo que dictaminará sobre la viabilidad de dichas 

propuestas.  

Deberá balizarse el yacimiento y el área de exclusión de obra, así como realizarse la 

supervisión y control arqueológico durante la fase de replanteo, ejecución y 

restitución de los terrenos dentro del perímetro de cautela arqueológica de 200 m, 

desde el límite externo del yacimiento arqueológico. 

Deberá ser destinada a zona verde el área de protección integral del túmulo, así 

como la banda longitudinal de terreno suficiente, que permita la visivilidad directa 

entre los yacimientos GA15036063  y  GA15036064, reservando una franja para 

garantizar un futuro acceso ferroviario a la zona de parcelas desde el este.

Medidas Compensatorias 

Como medias compensatorias a las acciones previstas del Proyecto sectorial de 

Parque Empresarial de Leixa, se propone las siguientes acciones: 

- Realización de una topografía detallada de los tres yacimientos así como de 

la  superficie del área cautelada. 

- Limpieza y roza de la maleza así como tala de especies arbóreas no 

autóctonas, en la superficie sobre la que se disponen los tres yacimientos, así 

como la de su área de cautela. 
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- Señalización con carteles indicativos de la situación de los túmulos y 

colocación de paneles informativos, medidas encaminadas a la puesta en 

valor de los yacimientos arqueológicos. 

Todas estas propuestas, encaminadas a la conservación y puesta en valor de los 

yacimientos, deberán realizarse bajo supervisión y control arqueológico. Para ello 

será necesario depositar un Proyecto de actuación arqueológica en la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural de las Xunta de Galicia, previamente a su ejecución. 
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Nº ELEMENTO: 4

Clave de Identificación GA15054018-20 

Adscripción cultural 4. Neolítico 

Tipología   3. Lugar funerario 

Nombre del yacimiento Mámoa de Trasancos 

Provincia  A Coruña 

Ayuntamiento   Narón 

Parroquia   Trasancos 

Lugar   Trasancos 

Nº 1:50000 6 

Nº 1:20000             44 

UTM X       564906 

UTM Y       4819413 

Altitud   20 m.s.n.m. 

Descrición de accesos Desde Ferrol se toma la carretera a Cedeira (C-646). En 

el Km 4 se sigue una rotonda que conduce  a la Residencia Arquitecto Marcide. 

Siguiendo la pista y pasando por  delante del Hospital Naval, se coge una pista a la 

izquierda en dirección al lugar de A Pega. Desde allí se continúa  en dirección a la 

iglesia parroquial de San Pedro de Leixo. Pasando la iglesia, a unos 500 m en el 

lado izquierdo de la carretera, se localiza el túmulo Nº 1 de Leixa.  El túmulo Nº 3 se 

localiza a 240 m en dirección N. La mámoa de Trasancos se ubica al N de ésta 

última en el otro lado del camino. 

Emplazamiento topográfico Se encuentra en una zona llana, próxima al Rego 

Seco de Leixa que hacia el S se une formando el Rego de  Santa Icía. 

Utilización del entorno Monte de repoblación, monte bajo y labradío. 

Vegetación   Eucalipto, tojo y uz. 

Destruciones y alteraciones Totalmente cubierto de maleza. 

Tipo de propiedad  Privada 

Descripción   Monumento funerario característico de la cultura 

megalítica que  se configura como un amontonamiento de tierra y pequeñas piedras 

sobre la estructura interior del enterramiento, situado sobre una zona baja y 

relativamente llana. 

Medidas de protección P.X.O.M. Grado II 
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Agentes del impacto Parque empresarial: parcelas y zonas verdes 

Distancia   46 m 

Situación   Situado al N del límite del parque empresarial. 

Identificación y descripción  El túmulo se encuentra fuera del ámbito destinado 

a parque empresarial, a 10 m de la demarcación y separado de éste por una pista de 

tierra que sirve de límite entre los ayuntamientos de Narón y Ferrol. Las obras del 

parque empresarial se desarrollarían dentro del área de respeto del túmulo. 

Calificación del impacto Severo. 

Medidas Correctoras Información a los responsables de obra de la localización 

cartográfica del elemento, balizamiento del mismo así como del límite externo de 

obra. Necesidad de destinar a zona verde el ámbito inmediato del túmulo, que 

coincidiría con el área de protección integral del GA15036064. Control arqueológico 

durante la fase de replanteo, ejecución y restitución de los terrenos dentro del ámbito 

de 200 m de cautela del túmulo. 
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Nº ELEMENTO: 5

Clave de Identificación GA15036006 

Adscripción Cultural 7. Edad del hierro 

Tipología   2. Asentamento. 24. Castro 

Nombre del yacimiento Castro de Leixa 

Provincia   A Coruña 

Ayuntamiento   Ferrol/Narón 

Parroquia   S. Pedro de Leixa 

Lugar   Fonteiroa 

Nº 1:50000 6 

Nº 1:20000             44 

UTM X       564080 

UTM Y       4819390 

Altitud                50 m.s.n.m. 

Descrición de accesos Desde Ferrol se coge la carretera a Cedeira (C-646). En 

el Km 4 se sigue una rotonda que conduce a la Residencia Arquitecto Marcide. 

Siguiendo la pista y pasando por delante del Hospital naval, se coge una pista  a la 

izquierda en dirección al lugar de A Pega. Desde aquí y  a unos 500 m se llega al 

cruce de O Teixo. Se toma a la izquierda y tras unos 600 m aproximadamente se 

llega al castro, sito a la derecha de la carretera. 

Emplazamieno topográfico Pequeño otero sobre el valle. 

Utilización del entorno Monte de repoblación (pino, eucalipto), prado y huertas. 

Vegetación Prado y pequeñas manchas de bosque y repoblación de  monte bajo. 

Destrucione y alteraciones Buen estado de conservación. 

Tipo de propiedad  Privada 

Descripción El yacimiento presenta unas estruturas muy sencillas, constituidas 

por un recinto prinicipal amurallado de forma oval y una segunda muralla que no se 

conserva totalmente, tan solo en los lados N y W. Entre ambas se sitúa el foso. El 

castro se completa con dos zonas llanas que rodean el asentamiento principal y 

están defendidas por pequeños terraplenes, actualmente dedicados a prado. La 

pista que se sitúa en el cuadrante SE alteró esta zona del yacimiento (parte de la 

muralla y su zona circundante). Es posible que el asentamiento tuviera un pequeño 

antecastro en al lado W. Existen  fichas previas de los anos 1991 y 1992. 

Medidas de protección P.X.O.M. 
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Agentes del impacto Parque empresarial: parcelas y zonas verdes. 

Distancia   47 m. 

Situación   SW, S y SE del castro. 

Identificación y descripción  Previamente a los trabajos del presente estudio, los 

límites del parque empresarial han sido llevados fuera del ámbito adaptado de 

cautela propuesta para el yacimiento según planimetría de la D.X.P.C., a petición 

expresa del Servicio de Arqueoloxía de la misma Dirección Xeral. De esta manera 

los límites de protección del castro quedarían fuera del ámbito del parque 

empresarial.

Cualificación do Impacto Compatible

Medidas Correctoras Información a los responsables de la obra de la 

localización  cartográfica del elemento. Balizamiento del límite externo de obra. 

VISTA GENERAL DESDE EL NW                              MURALLA Y FOSO 

RECINTO INTERNO 
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Nº ELEMENTO: 6

Código de elemento B-8 

Tipología   Arquitectura religiosa. Igrexa. 

Nome do Elemento Igrexa de San Pedro de Leixa 

Provincia  A Coruña 

Ayuntamiento    Ferrol

Parroquia   San Pedro de Leixa 

Lugar   Leixa 

Nº1:50000             6 

Nº 1:20000 44

UTM X       564538 

UTM Y       4818836 

Altitud               25 m.s.n.m. 

Descrición de accesos  Desde Ferrol se coge la carretera a Cedeira (C-646). En 

el Km 4 se sigue una rotonda que conduce  a la Residencia Arquitecto Marcide. 

Siguiendo la pista y pasando por  delante del Hospital Naval, se toma una pista a la 

izquierda en dirección al lugar de A Pega. Desde allí se continúa en dirección a la 

iglesia parroquial de San Pedro de Leixo. La iglesia se encuentra al S de la 

carretera.

Destruccioness y alteraciones Buen estado de conservación. 

Medidas de protección P.X.O.M. Parcela rodeada por un cierre.

Descripción Edificio de planta rectangular al que se adosa un muro  y palco de 

música. Fachada principal recebada y encalada, con la puerta adintelada de una 

pieza y jambas con piedras encintadas. En el centro presenta campanil de un hueco 

en piedra tosca. 

Agentes del impacto Parque empresarial. Zonas verdes y parcelas. 

Distancia 3 m respecto al límite de área dedicada a zonas verdes y 57 m  

 respecto al límite de área dedicada a zona de parcelas del parque empresarial. 

Situación El perímetro de la parcela en la que se ubica la iglesia coincidiría 

con el límite del parque empresarial. 

 Identificación y del impacto La iglesia se localiza dentro de una parcela cercada. 

Las obras se realizan fuera de este área. Asimismo la zona inmediada del parque 
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empresarial se corresponde con parte del ámbito dedicado a zonas verdes.  El límite 

del área dedicada a zona de parcelas del parque empresarial se encuentra hacia a 

57 m hacia el E. 

Cualificación del impacto Moderado

Medidas correctoras Información a los responsables de la obra de la localización 

cartográfica del elemento en cuestión y balizamiento del perímetro de obra 

inmediato. 
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Nº ELEMENTO: 7

Código de elemento H1 

Tipología Bien etnográfico. Hórreo 

Nombre del elemento Hórreo de Leixa 

Provincia A Coruña 

Ayuntamiento Ferrol 

Parroquia San Pedro de Leixa 

Lugar Teixoiras 

Nº1:50000 6 

Nº 1:20000 44 

UTM X 563872 

UTM Y 4818636 

Altitud 25 m.s.s.m. 

Descrición de accesos Desde Ferrol se coge la carretera a Cedeira (C-646). En el 

Km 4 se sigue una rotonda que conduce  a la Residencia Arquitecto Marcide. 

Siguiendo la pista y pasando por  delante del Hospital Naval, se toma una pista a la 

izquierda en dirección al lugar de A Pega. El hórreo se encuentra dentro de una  

propiedad privada. 

Destrucciones y alteraciones  Buen estado de conservación. 

Descripción Tipología: Hórreo mixto con celeiro. Área: Mariñas-Ferrol. 

Construcción de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas con losas de pizarra. 

El celeiro aparece construido con piedras de esqusito y granito. El armazón presenta 

columnas  de granito entre las que se dispone el entablillado fabricado en  madera. 

Medidas de protección. Física: Emplazado dentro de una propiedad privada 

cercada.

Agentes del impacto  Parque empresarial. Zonas verdes. 

Distancia 25 m 

Situación Límites N y E de la parcela en la que se emplaza el hórreo. 

Identificación y descripción El hórreo se encuentra dentro de una propiedad 

privada cercada. Las obras se realizan fuera de esta propiedad al N y al E de la 

misma. Asimismo la zona inmediada del parque empresarial corresponde a zonas 

verdes, con lo que el impacto se ve sustancialmente reducido. 

Cualificación del impacto Compatible 
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Medidas correctoras Información a los responsables de la obra de la localización 

cartográfica del elemento y balizamiento del perímetro de obra inmediato. 
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MEDIDAS CORRECTORAS QUE SE PROPONEN 

Como medida correctora general se propone la señalización en la cartografía de 

detalle del parque de todos los elementos culturales documentados. 

Como medidas correctoras particulares, siguiendo las prescripciones valoradas por 

los técnicos de la D.X.P.C, se proponen las siguientes: 

Para el ámbito en el que se ubican dos de las tres mámoas de Leixa (GA15036062, 

GA15036063 y GA15036064) dentro del ayuntamiento de Ferrol, y la Mámoa de 

Trasancos (GA15054018-20) en el ayuntamiento de Narón: 

- Informar a los responsables de obra de la localización cartográfica exacta 

de los elementos y balizamiento de los mismos, al igual que el límite externo 

de las obras. 

- La necesidad de respetar sin afección e incluir en la zona verde, el área de 

protección integral de cada una de las mámoas. 

- Control arqueológico dentro del ámbito de 200 m. de cautela de los túmulos, 

durante las fases de replanteo, ejecución y restitución de los terrenos. 

- Teniendo en cuenta la rigidez en el trazado de la vía A y la posición de la 

glorieta y debido a la proximidad del yacimiento, se propone la realización 

de sondeos arqueológicos valorativos sobre la superficie que ocuparía el 

vial, en un ámbito de 200 m respecto el límite externo de los túmulos 

GA15036062 y  GA15036063.  El vial existente al S del yacimiento 

delimiaría la zona de exclusión de obra al S del elemento. 

- La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de las Xunta de Galicia deberá 

ser informada de los posibles usos que estén previstos realizarse en la 

superficie sobre la que se sitúan las tres parcelas emplazadas entre el 

GA15036062 y el GA15036064 -cuyo área coincidiría con el ámbito de 

cautela adaptada para los tres túmulos de Leixa-, organismo que 

dictaminará sobre la viabilidad de dichas propuestas. 

-  Deberá ser destinada a zona verde una banda longitudinal de terreno 

suficiente entre los túmulos GA15036063  y  GA15036064, que permita la 

visivilidad directa entre los dos yacimientos arqueológicos, reservando una 

franja para un posterior acceso ferroviario desde el este.

- Se desplazará el ámbito de exclusión común para las 3 mámoas hacia el 

sur, hasta el límite norte del nuevo vial A que se proyecta
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Para la Mámoa de Trasancos, situada al NE del parque, en el ayuntamiento de 

Narón, se propone la información a los responsables de obra de la localización 

cartográfica del elemento, balizamiento del mismo así como del límite externo de 

obra. Se señela la necesidad de destinar a zona verde el ámbito inmediato del 

túmulo, que coincidiría con el área de protección integral del GA15036064. Deberá 

realizarse el control arqueológico durante la fase de replanteo, ejecución y 

restitución de los terrenos dentro del ámbito de 200 m de cautela del túmulo. 

En la zona del parque próxima al GA15036006 (Castro de Leixa) se propone 

informar a los responsables de obra de la localización  cartográfica del elemento y el 

balizamiento del límite externo de obra. Previamente a los trabajos del presente 

estudio, los límites del parque empresarial han sido llevados fuera del ámbito 

adaptado de cautela propuesta para el yacimiento según planimetría de la D.X.P.C., 

a petición expresa del Servicio de Arqueoloxía de la misma Dirección Xeral. De esta 

manera los límites de protección del castro quedarían fuera del ámbito del parque 

empresarial.

Respecto al entorno de la iglesia de San Pedro de Leixa (B-8) se propone informar a 

los responsables de la obra de la localización cartográfica del elemento en cuestión 

y el balizamiento del perímitro de obra inmediato. La iglesia se localiza dentro de una 

parcela cercada. Las obras se realizan fuera de este área. Asimismo la zona 

inmediata del parque empresarial se corresponde con parte del ámbito dedicado a 

zonas verdes.  El límite del área dedicada a zona de parcelas del parque empresarial 

se encuentra a 57 m hacia el E. 

En la zona de Teixoeiras se encuentra el elemento Nº 7 (Hórreo de Teixoeiras), 

dentro de una propiedad privada cercada. Las obras se realizan fuera de esta 

propiedad al N y al E de la misma. Asimismo la zona inmediada del parque 

empresarial corresponde a zonas verdes, con lo que el impacto se ve 

sustancialmente reducido. Como medidas correctoras se propone informar a los 

responsables de la obra de la localización cartográfica del elemento en cuestión.  

Respecto a los accesos para maquinaria, indicar que se utilizarán las pistas 

asfaltadas existentes actualmente en uso. Asímismo, se prevee la construcción de 

nuevos viales, representados en cartografía adjunta. 

Como medias compensatorias a las acciones previstas del Proyecto sectorial de 

Parque Empresarial de Leixa, se propone las siguientes acciones a desarrollar en el 
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ámbito de los tres túmulos de Leixa (GA15036062, GA15036063 y GA15036064) 

así:

- Realización de una topografía detallada de los tres túmulos de Leixa así como 

de la  superficie del área cautelada. 

- Limpieza y roza de la maleza así como tala de especies arbóreas no 

autóctonas, en la superficie sobre la que se disponen los tres yacimientos, así 

como la de su área de cautela. 

- Señalización con carteles indicativos de la situación de los túmulos y 

colocación de paneles informativos, medidas encaminadas a la puesta en 

valor de los yacimientos arqueológicos. 

Todas estas propuestas, encaminadas a la conservación y puesta en valor de los 

yacimientos, deberán realizarse bajo supervisión y control arqueológico. Para ello 

será necesario depositar un Proyecto de actuación arqueológica en la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural de las Xunta de Galicia, previamente a su ejecución. 
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TABLA SÍNTESIS DE ELEMENTOS, CALIFICACIÓN DEL IMPACTO Y 

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

P. E. LEIXA (FERROL)

Nº CÓDIGO TIPOLOGÍA NOMBRE UTM X UTM Y 
DIST.
(m)

IMPACTO MEDIDAS CORRECTORAS

1 GA15036062 
Arqueología 

Túmulo 
Mámoa 1 de 

Leixa 
564.880 4.819.126 19 m Severo

Sondeos arqueológicos 
valorativos sobre la superficie 
que ocupará el vial, en un 
ámbito de 200 m respecto el 
límite externo de los túmulos 
GA15036062 y 
GA15036063. Delimitación 
de una zona de exclusión de 
obra al S del elemento (pista 
existente).
Información de posibles usos 
que estén previstos 
realizarse en la superficie 
sobre la que se sitúan las 
tres parcelas emplazadas al 
N del elemento. 
Deberá balizarse el 
yacimiento y el área de 
exclusión de obra, así como 
realizarse la supervisión y 
control arqueológico durante 
la fase de replanteo, 
ejecución y restitución de los 
terrenos dentro del perímetro 
de cautela arqueológica de 
200 m, desde el límite 
externo del yacimiento 
arqueológico. 

2 GA15036063 
Arqueología 

Túmulo 
Mámoa 2 de 

Leixa 
564.979 4.819.196 32 m Severo

Sondeos arqueológicos 
valorativos sobre la superficie 
que ocupará el vial, en un 
ámbito de 200 m respecto el 
límite externo de los túmulos 
GA15036062 y 
GA15036063. Delimitación 
de una zona de exclusión de 
obra al S del elemento (pista 
existente).
Información de posibles usos 
que estén previstos 
realizarse en la superficie 
sobre la que se sitúan las 
tres parcelas emplazadas al 
W del elemento. 
Deberá balizarse el 
yacimiento y el área de 
exclusión de obra, así como 
realizarse la supervisión y 
control arqueológico durante 
la fase de replanteo, 
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P. E. LEIXA (FERROL)

Nº CÓDIGO TIPOLOGÍA NOMBRE UTM X UTM Y 
DIST.
(m)

IMPACTO MEDIDAS CORRECTORAS

ejecución y restitución de los 
terrenos dentro del perímetro 
de cautela arqueológica de 
200 m, desde el límite 
externo del yacimiento 
arqueológico. 
Deberá ser destinada a zona 
verde el área de protección 
integral del túmulo, así como 
la banda longitudinal de 
terreno suficiente, que 
permita la visivilidad directa 
entre los yacimientos 
GA15036063  y  
GA15036064, reservando 
una franja para acceso 
ferroviario desde el este. 

3 GA15036064 
Arqueología 

Túmulo 
Mámoa 3 de 

Leixa 
564.898 4.819.365 16 m Severo

Información de posibles usos 
que estén previstos 
realizarse en la superficie 
sobre la que se sitúan las 
tres parcelas emplazadas al 
W y SW del elemento. 
Deberá balizarse el 
yacimiento y el área de 
exclusión de obra, así como 
realizarse la supervisión y 
control arqueológico durante 
la fase de replanteo, 
ejecución y restitución de los 
terrenos dentro del perímetro 
de cautela arqueológica de 
200 m, desde el límite 
externo del yacimiento 
arqueológico. 
Deberá ser destinada a zona 
verde el área de protección 
integral del túmulo, así como 
la banda longitudinal de 
terreno suficiente, que 
permita la visivilidad directa 
entre los yacimientos 
GA15036063  y  
GA15036064, reservando 
una franja para acceso 
ferroviario desde el este.   

4
GA15036018-

20?
Arqueología 

Túmulo 
Mámoa de 
Trasancos 

564.906 4.819.413 46 m Severo

Información a los 
responsables de obra de la 
localización cartográfica del 
elemento, balizamiento del 
mismo así como del límite 
externo de obra. Necesidad 
de destinar a zona verde el 
ámbito inmediato del túmulo, 
que coincidiría con el área de 
protección integral del 
GA15036064. Control 
arqueológico durante la fase 
de replanteo, ejecución y 
restitución de los terrenos 
dentro del ámbito de 200 m 
de cautela del túmulo. 

5 GA15036006 
Arqueología 

Castro
Castro de 

Leixa 
564.080 4.819.390 47 m Compatible 

Señalización cartográfica y 
balizamiento del límite 
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Ámbito Parque Empresarial 

IDENTIF. DESCRIPCIÓN PROPIETARIO   SUPERFICIES 

Nº PARCELA 

PARAJE CULTIVO 

  

DIRECCIÓN NIF 

TOTAL 
AFECTA

DA 

POL. PARC. m2 m2 

004 1 Refertas Matogueira 
GRANDAL S-S 
MANUEL, HROS. MN FERROL. 15400 A CORUÑA   3.528 3.528 

004 2 Rio Seco  Eucaliptus 
MORENO VIDAL, 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15400 32562907J 868 868 

004 3 Rio Seco  Eucaliptus 
SILVAR PÉREZ, 
FRANCISCA LG VENTA 12 FERROL 15400 32573296Y 3.703 3.370 

004 4 Rio Seco  
Prados o 
pradeiras 

MORENO VIDAL 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15405 32562907J 6.266 6.266 

004 5 Tras da Fraga Ecaliliptus 
FRAGUELA BARRO 
JOSE 

CL CONCEPCIÓN ARENAL 32 
Pl:1 NARON 15570 32564802E 7.764 7.764 

004 6 
Monte de Tras da 
Fraga 

Ecaliliptus/Pra
dos o 
pradeiras 

REGUEIRO URIA 
BENIGNO 

LG SANTA CECILIA-CASTRO 
NARON 15000 32564642T 9.340 9.340 

004 7 Tras da Fraga Matogueira 
GARROTE GUNDIN 
EUSEBIO 

LG EL CASTRO. STA. CECILA 13 
FERROL 15407 32564633Z 7.496 7.496 

004 8 
Monte de Tras da 
Fraga 

Carballeira/Pra
dos o 
pradeiras 

MORENO VIDAL 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15405 32562907J 61.162 47.611 

004 9 A Fraga 

Arbores de 
ribeira/Prados 
o pradeiras 

RIVERA PEREZ 
MANUELA  MN FERROL 15400   5.850 5.850 

004 10 A Fraga 
Prados o 
pradeiras 

RIVERA PEREZ 
MANUELA  MN FERROL 15400   7.588 7.588 

004 11 Cabaneiro 
Prados o 
pradeiras 

BECEIRO 
AMENEIROS MANUEL 

CL OBISPO ARGAYA 21 Pl:1 
NARON 15578 32501134H 440 440 

004 12 Cabaneiro 
Prados o 
pradeiras 

IGLESIAS LOPEZ 
SANTIAGO 

LG CASTRO STA. CECILIA 34 
FERROL 15407 32523351V 445 445 

004 13 A Fraga 
Prados o 
pradeiras 

GONZALEZ OTERO 
PEDRO +3 LG GANDARA NARON    971 971 

004 14 A Fraga 
Prados o 
pradeiras 

MOSQUERA 
GONZALEZ PILAR+12 

LG PALLOTA PQ TRAS 37 
FERROL 15407   788 788 

004 15 Prado da Fraga 
Prados o 
pradeiras 

MOREIRA SALGADO 
DORINDA 

CL SANTA CECILIA-EL CASTRO 
4Pl: 1Pt:H FERROL 15407 32457373A 527 527 

004 16 Prado da Fraga 
Prados o 
pradeiras 

PENEDO ARIAS 
JULIO CR CASTILLA 458 NARON 15407 32473960F 575 575 

004 17 Prado da Fraga 
Prados o 
pradeiras 

MOREIRA SALGADO 
DORINDA 

CL SANTA CECILIA-EL CASTRO 
4Pl: 1Pt:H FERROL 15407 32457373A 654 654 

004 18 Prado da Fraga 
Prados o 
pradeiras 

GONZALO SANTIAGO 
ADOLFO  

LG CASTRO PQ TRASA 57 
FERROL 15407   2.142 1.759 

004 19 Refertas 
Prados o 
pradeiras 

MORENO VIDAL 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15405 32562907J 18.151 2.154 

005 1 Rio de Cobas Ecaliliptus 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 6.267 6.267 

005 2 Rio de Cobas Ecaliliptus 
FERNANDEZ CAO 
AURORA VISITA  MN FERROL 15400   7.269 7.269 

005 3 Rio de Cobas Ecaliliptus 
PENEDO ARIAS 
JULIO CL CASTILLA 458 NARON 15407 32473960F 4.998 4.998 

005 4 Rio de Cobas Ecaliliptus 
RODRIGUEZ ARIAS 
LAUREANO 

LG CASTRO DE STA CECILIA 70 
FERROL 15407 32468441P 9.554 9.554 

005 5 Cabaneiro 

Carballeira/Pra
dos o 
pradeiras 

MORENO VIDAL 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15405 32562907J 75.459 65.289 

005 6 Esqueiras Matogueira 
REGUEIRO URIA 
BENIGNO 

LG SANTA CECILIA-CASTRO 
NARON 15000 32564642T 3.207 3.207 

005 7 Esqueiras Ecaliliptus 
FRAGUELA BARRO 
JOSE 

CL CONCEPCIÓN ARENAL 32 
Pl:1 NARON 15570 32564802E 4.225 4.225 

005 8 Esqueiras Ecaliliptus 
GARROTE GUNDIN 
EUSEBIO 

LG EL CASTRO. STA. CECILA 13 
FERROL 15407 32564633Z 5.930 5.930 

005 9 Esqueiras Ecaliliptus 
REGUEIRO URIA 
BENIGNO 

LG SANTA CECILIA-CASTRO 
NARON 15000 32564642T 10.291 10.291 

005 10 Liñares 
Arboles de 
ribeira 

SANCHEZ DE TOCA 
ACEBAL JESUS 

CL PASEO DE LA MAR 10 Pt:lZ 
FERROL 15401   20.885 20.885 

006 9 Esqueiras Ecaliliptus 
COUTO LORENZO 
RAMON 

CL MIGUEL CERVANTES 156 
NARON 15578 32553524Z 11.985 11.985 
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006 10 Seixo de Abaixo 
Prados o 
pradeiras 

MORENO VIDAL 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15405 32562907J 93.550 93.550 

006 11 Seixo de Abaixo 

Arbores de 
ribeira/Matogu
eira 

IGLESIAS 
SECUNDINO HROS MN FERROL 15400   8.540 8.540 

006 12 Seixo de Abaixo 

Arbores de 
ribeira/Prados 
o pradeiras 

ROMERO NOVO 
ROBERTO 

CL SAN PEDRO DE LEIXA-PICO 
83Pt:A 32574453J 5.878 5.878 

006 13 Seixo de Abaixo 
Prados o 
pradeiras 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 5.904 5.904 

006 14 Seixo de Abaixo 

Arbores de 
ribeira/Matogu
eira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 4.036 4.036 

006 15 Seixo de Abaixo 
Prados o 
pradeiras 

ALOMSO MOSQUERA 
RAMON+OTRO MN FERROL 15400   827 827 

006 16 Seixo de Abaixo 
Prados o 
pradeiras 

ALOMSO MOSQUERA 
RAMON+OTRO MN FERROL 15400   1.629 1.629 

006 17 Seixo de Abaixo 

Labor o 
labradio 
secano 

COUTO VARELA 
ROMUALDO MN FERROL 15400   793 793 

006 18 Seixo de Abaixo 
Prados o 
pradeiras 

MARTINEZ DIAZ 
REMIGIO 

LG LEIXA NUCLEO19 FERROL 
15405 32493892K 8.296 8.296 

006 19 Seixo de Abaixo 
Prados o 
pradeiras 

ALONSO 
MOSSQUERA 
MARCELINO+1 MN FERROL 15400   4.954 3.306 

006 21 Fonteiroa 

Arbores de 
ribeira/Prados 
o 
pradeiras/euca
liptus 

VILA VAZQUEZ 
DOLORES 

LG SAN PEDRO LEIXA-
FONTEIROA FERROL 15405 32578649T 12.439 12.439 

006 22 Seixo 
Prados o 
pradeiras PEREZ S-S JULIO MN FERROL 15400   6.251 6.251 

006 23 Seixo 
Prados o 
pradeiras 

ALONSO MOSQUERA 
RAMON MN FERROL 15400   1.146 1.146 

006 24 Seixo 

Arbores de 
ribeira/Prados 
o 
pradeiras/mato
gueira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 6.869 6.869 

006 25 Seixo 

Prados o 
pradeiras/mato
gueira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 57.354 35.165 

006 26 Fonteiroa  Matogueira 
MORENO VIDAL 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15405 32562907J 33.315 32.808 

006 27 Fonteiroa  
Piñeiral 
maderable 

MORENO VIDAL 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15405 32562907J 3.305 3.305 

006 28 Seixo 
Prados o 
pradeiras FREIRE S-S PURA MN FERROL 15400   4.635 4.635 

006 29 Seixo 

Arbores de 
ribeira/Matogu
eira 

CAMPO BARRO 
ANTONIO MANUEL AV MAR 1 Pl:A FERROL 15406 32559634Y 4.325 4.325 

006 31 Rio Seco  Robiedal PEREZ S-S JULIO MN FERROL 15400   7.380 4.754 

006 32 Rio Seco  Robiedal PEREZ S-S JULIO MN FERROL 15400   4.654 4.654 

006 35 Rio Seco  

Arbores de 
ribeira/Prados 
o pradeiras 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 5.044 5.044 

006 36 Rio Seco  
Prados o 
pradeiras 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 4.053 4.053 

006 37 Seixo blanco 
Prados o 
pradeiras 

MARTINEZ DIAZ 
REMIGIO 

LG LEIXA NUCLEO19 FERROL 
15405 32493892K 8.733 8.386 

006 42 Rio Seco  

Arbores de 
ribeira/Matogu
eira DESCONOCIDO  

CL CM FONTANES 10 Es:1 Pl:A 
ACORUÑA 15003   3.421 3.421 

006 48 Castro de Fonteiroa Matogueira 
MORENO VIDAL 
RAMON   32562907J 62.217 9.057 

006 51 Fonteiroa  

Piñeiral 
maderable/Pra
dos o 
pradeiras/euca
liptus 

VILA VAZQUEZ 
DOLORES 

LG SAN PEDRO LEIXA-
FONTEIROA FERROL 15405 32578649T 11.902 11.902 

006 53 Seixo de Abaixo 

Prados o 
pradeiras/Mato
gueira DESCONOCIDO  

CL CM FONTANES 10 Es:1 Pl:A 
ACORUÑA 15003   5.931 5.931 

006 54 Seixo de Abaixo Secano  
MARTINEZ DIAZ 
REMIGIO 

LG LEIXA NUCLEO19 FERROL 
15405 32493892K 5.538 3.240 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-4 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

006 55 Fonteiroa  

Prados o 
pradeiras/Mato
gueira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 11.282 11.282 

006 56 Fonteiroa  

Prados o 
pradeiras/Mato
gueira  DESCONOCIDO     1.182 1.182 

007 22   Matogueira  DESCONOCIDO     2.156 895 

007 23 Seixo Blanco 
Matogueira/im
produtivo 

NOVO CAAVEIRO 
JESUS MARIA MN FERROL 15400   554 554 

007 24 Seixo Blanco 
Matogueira/im
produtivo 

NOVO CAAVEIRO 
JESUS MARIA MN FERROL 15400   1.571 1.571 

007 25 Seixo Blanco Matogueira 
VILLARES PAZ 
ELISEO 

CL PINTOR PIÑEIRO 10 Pl:5 Pt:B 
FERROL 15404 32544159X 18.248 15.509 

007 26 Seixo Blanco Matogueira 
BOUZA LUACES 
DOLORES MN FERROL 15400   3.709 3.709 

007 27 Seixo Blanco Matogueira 
BOUZA LUACES 
DOLORES MN FERROL 15400   3.328 1.893 

007 28 Seixo Blanco Matogueira 
VILLARES PAZ 
ELISEO 

CL PINTOR PIÑEIRO 10 Pl:5 Pt:B 
FERROL 15404 32544159X 2.948 2.948 

007 29 Seixo Blanco Matogueira 
SILVAR PEREZ 
CARLOS AV VIGO 213 Es:H Pl2 Pt:A 32588016Y 41.337 39.890 

007 30 Seixo Blanco Matogueira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 19.200 16.784 

007 31 Castro de Fonteiros Matogueira 
SILVAR PEREZ 
CARLOS AV VIGO 213 Es:H Pl2 Pt:A 32588016Y 3.220 3.220 

007 32 Regueira Matogueira 
VILLARES PAZ 
ELISEO 

CL PINTOR PIÑEIRO 10 Pl:5 Pt:B 
FERROL 15404 32544159X 655 655 

007 33 Regueira 

Piñeiral 
maderable/mat
ogueira 

ANCA SEIJO 
ANTONIO 

LG SOTO SAN PEDRO 83 
FERROL 15407 32471413J 23.719 11.498 

007 34 Seixo Blanco 

Labor o 
labradio 
secano 

FREIRE CHAO JOSE 
ANTONIO 

CR CATABOIS SEIXO BLANCO 
FERROL 15405 32599134S 2.811 871 

007 67 Seixo Blanco 
Prados o 
pradeiras 

FREIRE CHAO JOSE 
ANTONIO 

CR CATABOIS SEIXO BLANCO 
FERROL 15405 32599134S 4.527 4.527 

007 68 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   598 598 

007 69 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   566 566 

007 70 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

GARCIA RFRAGA 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL 8 VALDOVIÑO 
15552 32556802A 4.271 4.271 

007 71 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   1.039 1.039 

007 72 Seixo Blanco 

Labor o 
labradio 
secano 

FREIRE CHAO JOSE 
ANTONIO 

CR CATABOIS SEIXO BLANCO 
FERROL 15405 32599134S 1.073 1.073 

007 73 Seixo Blanco 
Prados o 
pradeiras 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   2.652 2.652 

007 74 Seixo Blanco 
Prados o 
pradeiras 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   1.210 1.210 

007 75 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   417 417 

007 76 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   743 743 

007 77 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

GOMEZ PIÑEIRO 
ADELAIDA HRDOS MN FERROL 15400   672 672 

007 78 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   713 713 

007 79 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

ABELLA ABELLA 
MARIA SAGRARIO 

CL CUNTIS 22Pl: Pt:lZ FERROL 
17407 32474542Z 900 900 

007 80 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable DESCONOCIDO  

CL CM FONTANES 10 Es:1 Pl:A 
ACORUÑA 15003   928 928 

007 81 Teixoeiras 

Piñeiral 
maderable/Pra
dos o 
pradeiras DESCONOCIDO  

CL CM FONTANES 10 Es:1 Pl:A 
ACORUÑA 15003   3.388 3.388 

007 82 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 7.409 7.409 

007 83 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

VEIGA S-S 
ALVINO+OTROS MN FERROL 15400   8.313 8.313 

007 84 Seixo Blanco 
Prados o 
pradeiras 

DIAZ GARCIA 
MAXIMO PQ FERROL   1.823 1.823 
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007 85 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

VEIGA S-S 
ALVINO+OTROS MN FERROL 15400   1.251 1.251 

007 86 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

VEIGA S-S 
ALVINO+OTROS MN FERROL 15400   840 840 

007 87 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

GARCIA RFRAGA 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL 8 VALDOVIÑO 
15552 32556802A 4.190 4.190 

007 88 Seixo Blanco 
Piñeiral 
maderable 

GARCIA FERNANDEZ 
FRACISCO  

CL ALONSO LOPEZ 104 Es:5Z 
FERROL 15401 32161493H 4.282 4.282 

007 89 Seixo Blanco 
Prados o 
pradeiras 

GARCIA DIAZ 
EUSEBIO JULIO  

LG CATABOIS-SEIXO 742PI:1 
FERROL 15405 32459823S 4.194 4.194 

007 103 Catabois    DESCONOCIDO     30.953 1.512 

007 104 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

MOREIRA SALGADO 
DORINDA 

CL SANTA CECILIA -EL CASTRO 
4 PI:1 Pt:H FERROL 15407 32457373A 207 207 

007 105 Teixoeiras Matogueira 
GARCIA RFRAGA 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL 8 VALDOVIÑO 
15552 32556802A 1.030 1.030 

007 106 Teixoeiras Matogueira 
GARCIA RFRAGA 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL 8 VALDOVIÑO 
15552 32556802A 1.168 1.168 

007 107 Teixoeiras Matogueira 
FERNANDEZ GARCIA 
MARIA MN FERROL 15400   1.492 1.492 

007 108 Teixoeiras Matogueira 
FERNANDEZ GARCIA 
MARIA MN FERROL 15400   2.075 2.075 

007 109 Teixoeiras Matogueira 
LOPEZ FERNANDEZ 
JUANA 

CL MARQUESA SILVELA 11Pl:3 
Pt:D MADEID 28026 33580302A 3.990 3.990 

007 110 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

LAGO MOURENTE 
MANUEL 

LG LEIXA S PEDRO 29 FERROL 
15590 03254870A 557 557 

007 111 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

MOREIRA SALGADO 
DORINDA 

CL SANTA CECILIA-EL CASTRO 
4Pl: 1Pt:H FERROL 15407 32457373A 743 743 

007 112 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable LEIRA S-S JUAN MN FERROL 15400   572 572 

007 113 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

BALSA FILGUEIRA 
JOSE 

CL RIO CASTRO 18PI:2 Pt:DC 
FERROL 15404 32452152W 666 666 

007 114 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable DESCONOCIDO  

CL CM FONTANES 10 Es:1 Pl:A 
ACORUÑA 15003   377 377 

007 115 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

FERNANDEZ 
GONZALEZ VICENTE 

CR CATABOIS 511 FERROL 
15405 32476023T 1.169 1.169 

007 116 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

GRANDAL MONTERO 
MANUEL MN FERROL 15400   759 759 

007 117 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

BATISTA FREIRE 
ANDRES HDOS MN FERROL 15400   796 796 

007 118 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

LOPEZ ESTEIRO 
MANUELA  

LG SANTA CECILIA DA PEGA 37 
FERROL 15405 32469919Z 847 847 

007 120 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

LOPEZ ESTEIRO 
ASUNCIONL 

LG A PEGA 39 PI:B FERROL 
15405 32454954E 1.013 1.013 

007 121 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

FERNANDEZ GARCIA 
MARIA MN FERROL 15400   1.713 1.713 

007 122 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable 

GARCIA FRAGA 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL 8 VALDOVIÑO 
15552 32556802A 1.308 1.308 

007 123 Teixoeiras Matogueira 
GARCIA FRAGA 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL 8 VALDOVIÑO 
15552 32556802A 1.331 1.331 

007 124 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable DESCONOCIDO  DESCONOCIDO    1.773 1.773 

007 125 Teixoeiras Matogueira 
FERNANDEZ 
GONZALEZ VICENTE 

CR CATABOIS 511 FERROL 
15405 32476023T 1.299 1.299 

007 126 Teixoeiras 
Piñeiral 
maderable GARCIA S-S JUAN MN FERROL 15400   1.083 1.083 

007 127 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras DESCONOCIDO  

CL CM FONTANES 10 Es:1 Pl:A 
ACORUÑA 15003   679 679 

007 128 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras 

LAGO MOURENTE 
MANUEL 

LG LEIXA S PEDRO 29 FERROL 
15590 03254870A 1.476 1.476 

007 129 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras 

VEIGA GARCIA JOSE 
SANTOS 

CL MONASTERIO MONFERO 37-
39 PI:1 Pt:IZ FERROL 15403 32452862T 1.329 1.329 

007 130 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras 

VEIGA GARCIA 
ALBINO 

LG SAN ANTONIO BARREIRA 68 
FERROL 15590 32566926F 2.792 2.792 

007 131 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras 

GARCIA FERNANDEZ 
ELENA MN FERROL 15400   835 835 

007 132 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras 

GARCIA FRAGA 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL 8 VALDOVIÑO 
15552 32556802A 1.385 1.385 

007 133 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras 

VEIGA GARCIA JOSE 
SANTOS 

CL MONASTERIO MONFERO 37-
39 PI:1 Pt:IZ FERROL 15403 32452862T 3.980 3.980 
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007 134 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras 

TOJEIRO 
FERNANDEZ 
FILOMENA 

LG S PEDRO LEIXA PEGA 22 
FERROL 15405 32479251P 1.455 1.455 

007 135 A Pega 

Labor o 
labradio 
secano 

GARCIA REGUEIRA 
JUAN 

LG S PEDRO LEIXA PEGA 20 
FERROL 15405 32569227P 1.176 1.176 

007 136 Teixoeiras 

Labor o 
labradio 
secano  DESCONOCIDO     1.357 1.357 

007 137 Teixoeiras 

Labor o 
labradio 
secano  DESCONOCIDO     862 862 

007 141 A Pega 
Prados o 
pradeiras 

VEIGA GARCIA 
ENRIQUE  

LG S PEDRO LEIXA PEGA 19 
FERROL 15405 31154380Y 2.618 2.618 

007 142 A Pega 

Labor o 
labradio 
secano 

GARCIA REGUEIRA 
JUAN 

LG S PEDRO LEIXA PEGA 20 
FERROL 15405 32569227P 289 289 

007 143 Teixoeiras Souto 
GARCIA FRAGA 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL 8 VALDOVIÑO 
15552 32556802A 4.010 4.010 

007 144 Teixoeiras 
Prados o 
pradeiras 

GALDO DOPICO 
JUAN 

CL ENTRE RIOS 11PI:1 FERROL 
15404 32454908E 2.550 2.550 

007 145 A Pega 

Labor o 
labradio 
secano 

GARCIA FERNANDEZ 
PASTOR MN FERROL 15400   3.353 3.353 

007 146 A Pega 
Prados o 
pradeiras 

FERRIIRA PADIN 
MARIA CARMEN  

LG SAN PEDRO DE LEIXA 41 
FERROL 15405 32601831K 1.672 1.672 

007 147 A Pega 
Prados o 
pradeiras 

GARCIA FRAGA 
ALBERTO LUIS   32676168E 4021 4021 

007 179 A Pega Secano 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 13.274 12.035 

007 180 A Pega 

Labor o 
labradio 
secano QUINTIA S-S ALVINO MN FERROL 15400   4.174 3.463 

007 181      DESCONOCIDO     3.217 723 

007 182 A Pega 

Arbores de 
ribeira/Matogu
eira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 14.441 9.428 

007 183 A Pega 

Arbores de 
ribeira/Matogu
eira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 18.418 11.298 

007 184 Seixo Blanco 

Piñeiral 
maderable/Mat
ogueira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 4.297 4.297 

007 185 Seixo Blanco 

Piñeiral 
maderable/Mat
ogueira 

MORENO VIDAL 
RAMÓN LG MONTE LEIXA FERROL 15405 32562907J 14.550 14.550 

007 186 Castro de Fonteiros 
Piñeiral 
maderable DESCONOCIDO  

CL CM FONTANES 10 Es:1 Pl:A 
ACORUÑA 15003   8.411 8.411 

007 187 Seixo Blanco Matogueira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 9.614 9.614 

007 188 Seixo Blanco Matogueira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 2.117 1.515 

007 190 Seixo Blanco Matogueira 
DIPUTACION DA 
CORUÑA   P1500000C 9.041 1.109 

007 191 Seixo Blanco 

Piñeiral 
maderable/Mat
ogueira 

SUELO 
EMPRESARIAL DEL 
ATLANTICO SL 

ED AREA CENTRAL-FONTIÑAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
15707 B15884331 19.203 18.527 

007 192 A Pega 
Matogueira/Se
cano IGLESIAS S-S ELIAS MN FERROL 15400   11.529 7.976 
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Ámbito Parque Empresarial. Bens afectados 

 
POL. FINCA BENS 

6 22 y 31 63 M2 EDIFICACIÓN (B+1) 

  276 M2 ADEGA 

  296 M2 ADEGA -CUADRAS 

  1 UD. ESTANQUE 

  63 ML CIERRE PIEDRA-VERXA 

  441 ML CIERRE BLOQUE-MALLA 

  2 UD. TRASLADO PORTAL 

7 109 73 M2 EDIFICACIÓN (B) 

  14 M2 ADEGA 

7 180 60 M2 ADEGA 
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Ámbito conexións exteriores 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PROPIETARIO   SUPERFICIES 

Nº PARCELA 

PARAJE USOS   DIRECCIÓN 

  TOTAL AFECTADA  

POL. PARC. NIF m2 m2 

006 5 Río Seco 
Matorral y 
Prados 

VIZOSO POUSO, 
JOSE 

PIÑEIROS S/N (15560. S. 
SADURNIÑO-A CORUÑA)   8.577 493 

006 6 Río Seco Matorral  DESCONOCIDO     635 635 

006 7 Río seco Matorral  DESCONOCIDO     4.474 783 

006 30 Río Seco 
Pinar 
maderable 

CASTRO PICOS, 
SANTIAGO Y ESPOSA 

A PONTE, 58 BAJO (15405-
FERROL)   12.488 1.182 

  MF     
MINISTERIO DE 
FOMENTO     27.899 27.899 

         

         

37845 170 A Pega Agrario  DESCONOCIDO     2.018 48 

38841 1 A Pega Residencial  DESCONOCIDO     3.136 280 

38810 1 Cr. San Pedro    DESCONOCIDO     51.778 184 

         

007 151 A Pega Praderías VEIGA S-S, MARISOL MN FERROL   3.472 863 

007 158 A Pega Praderías 
GARCÍA FRAGA, 
ARGIMIRO 

CL PUERTA SOL, 8, 
VALDOVIÑO 15552. A CORUÑA 32556802A 4.478 2.293 

007 156 A Pega   
LOPEZ ESTEIRO, 
MANUELA   32469919Z 2.081 49 

007 169 A Pega Labradío  DESCONOCIDO     1.828 668 

007 171 A Pega Labradío 
MANSO TOJEIRO, 
MANUEL MN FERROL   1.866 1.268 

007 204 Picota   
MORENO VIDAL, 
RAMON LG MONTE LEIJA 32562907J 100.297 1.455 

007 209 A Pega Praderías 
MORENO VIDAL, 
RAMON LG MONTE LEIJA 32562907J 2.409 1.095 
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Ámbito conexións exteriores. Bens afectados 

 
POL. FINCA BENS 

38810 1 16 ML CIERRE BLOQUE-VERXA 

  30 M2 CIERRE BLOQUE 
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A cartografía empregada para a execución do presente Proxecto, foi realizada de acordo 

cun voo fotogramétrico a escala aproximada 1/5000 (Setembro de 2003), levantamento 

de 6 puntos de apoio por par (empregando a tecnoloxía G.P.S) e posterior restitución 

fotogramétrica mediante equipo de restitución analítico de primeiro orde. 

 

Observación dos vértices xeodésicos e puntos de apoio. 

 

A observación dos vértices que compoñen a rede GPS foi realizada con GPS TRIMBLE 

4800 de Dobre Frecuencia no modo Estático con Postproceso, utilizando para o cálculo 

dos Vectores o soporte lóxico de Trimble, GPSurvey, e para o axustamento das Bases 

coa Rede Xeodésica, o módulo de axustamento de redes, Trimnet de Trimble, 

empregando como Puntos Fixos de coordenadas os Vértices Xeodésicos: Campaiñas, 

Lagoa, Marraxón e Campo dos Nenos. 

 

O planeamento do traballo diario executouse comprobando o número e a xeometría dos 

satélites ao longo da xornada e elixindo as zonas óptimas para a realización das 

observacións consultando as efemérides das órbitas de cada día recibidas desde cada un 

das satélites, o igual que coa observación das Bases da Rede Xeodésica, empregando o 

mesmo método de observación para os puntos de apoio que o empregado na 

observación dos vértices xeodésicos, este é o método Estático-Rápido. 

 

Neste método de observación, o receptor fixo colócase como base fixa nun Vértice, 

mentres que o outro receptor (receptor móbil) se vai desprazando aos Puntos de Apoio a 

medir, tendo coidado de que o tempo de observación común entre ambos receptores fose 

polo menos de 12 minutos, co que obtemos posteriormente ao proceso de baleirado 

diario dos ficheiros dos equipos, o vector Estación-Base (Baseline); a súa precisión 

dependerá ademais do tempo común de observación, do número de satélites comúns, da 

xeometría destes satélites e das condicións ionosféricas durante a observación. É 

necesario que, polo menos, durante o tempo desta observación entre receptores fixos e 

móbiles haxa polo menos 4 satélites comúns. 

 

Para observar os vértices da Rede Xeodésica, o receptor colocouse como base fixa nun 

Vértice, tendo coidado de que o tempo de observación de cada receptor fose polo menos 

de 15 minutos, co que obtemos posteriormente ao proceso de baleirado diario dos 

ficheiros dos equipos, os vectores Base-Base (Baseline), no que a súa precisión 

dependerá ademais do tempo común de observación, do número de satélites comúns, da 

xeometría destes satélites e das condicións ionosféricas durante a observación. Tamén 
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faise necesario que, polo menos, durante o tempo desta observación entre receptores 

haxa polo menos 4 satélites comúns. 

 

Todo o proceso de cálculo de Vectores ou Baselines realizouse co soporte lóxico de 

Trimble, GPSurvey , do que se obtén un informe do cálculo de todos e cada un dos 

Vectores. A bondade do cálculo dos Vectores vén determinada polos seguintes 

parámetros: 

• Ratio > 1,5 (canto maior sexa mellor) 

• Varianza < 5 (canto máis pequeno sexa o valor será mellor) 

(un valor alto de varianza, combinado cun ratio tamén moi alto, considérase tamén como 

característicos dunha boa observación) 

 

Coa obtención da totalidade dos Vectores (Baselines) que compoñen a Rede e utilizando 

o módulo de axustamento de redes, Trimnet de Trimble, procedeuse ao axustamento de 

toda a Rede. 

 

 

Esta cartografía completouse “in situ”, levando a cabo un levantamento xeorreferenciado 

en coordenadas U.T.M. empregando como puntos de apoio as bases abaixo indicadas, 

correspondentes ao Proxecto de Construción “Acceso Terrestre a la ampliación del 

Puerto de Ferrol. Tramo II: Enlace con la carretera de Fontemaior a La Cabana – Enlace 

con el vial de Freixeiro-Río do Pozo”. A toma de datos realizouse con GPS en toda a 

extensión. 

 

BASE X Y Z 

F-76 563144,941 4819139,274 84,853 

F-83 564233,343 4818772,439 32,805 

F-88 564896,814 4818515,672 20,982 

 

 

A continuación amósanse as características do equipo G.P.S. empregado: 
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Modelo  Receptor GPS Topcon, modelo HIPER- PRO, de doble frecuencia 

Configuración 
 

L1/L2 GPS+GLONASS 
 

� Seguimento de satélites 

Canles 

 
40 en L1/L2 GPS+GLONASS 

Canles Universais compatibles con WAAS/EGNOS/INMARSAT e 
GALILEO 

Observables  Códigos C/A, P y portadora L1 /Código P y portadora L2 

� Precisión (1 sigma) 

Postproceso  3 mm + 1ppm para L1+L2 

Inicialización  < 30 s. (en estático ou en movemento, OTF) (99.99%) 

Reinicialización  < 10 s. (en estático ou en movemento, OTF)(99.99%) 

Readquisición  < 1 s. 

Actualización posición  5 Hz (ampliable opcionalmente a 10 ó 20 Hz 

Salida/ Entrada  CMR/ RTCM/ NMEA0183/TPS 

Memoria Interna  32 Mb (ampliable opcionalmente ata 96 Mb) tipo Compact Flash. 

Dimensió ns(cm.)  24 x 11 x 3.5  

Peso (Kg.)  0.6 Kg. 

Construción 
100% Impermeable. Totalmente hermético. Estabilidade maior 

que o aluminio. Resistente a UV e a golpes. Fabricado con 
materiais no perxudiciais para o medio ambiente. 

Tª Operación  -40º C a 55ºC 

Alimentación  6 a 28 v. DC 

Consumo  < 3.3 w 

Comunicación s Externo UHF, GSM, Omnistar/Racal, Rasant 

Portos  2 puertos serie (RS232), 2 Alimentación, 1 Antena 

Terminal de Control  Externo 

Antena Externa 

 

De todolos modos, como unha parte dos traballos discorren por zonas urbanas ou de 

abundante vexetación, e debido ás interferencias que nos equipos de medición indicados 

(GPS) produce tanto as arbores existentes coma as edificacións, a partir das bases 

materializadas nesas zonas, medíronse aqueles puntos que con GPS non foi posible a 
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súa medición, para que desta maneira se integrasen no mesmo sistema de coordenadas 

do cálculo realizado con GPS. 

Nas zonas mencionadas no parágrafo anterior foi necesario realizar un levantamento 

taquimétrico por Topografía Clásica, para o cal estacionuse nas bases establecidas 

previamente e dende elas, por Radiación Directa, medíronse todos os puntos necesarios 

para a correcta confección do trazado. Para iso empregáronse os seguintes equipos: 

 

• Estación total TOPCON GTS - 303 con caderno electrónico WORKABOUT MX e 

programa BETOP. 

• Receptor GPS TOPCON, modelo HIPER - PROL de dobre frecuencia. 

• Vehículo todoterreo modelo Nissan Terrano II. 

• Cravos, pintura fluorescente e radiotransmisores. 

 

Os puntos, unha vez medidos no campo, foron procesados e calculados mediante o 

programa de topografía MDT, volcándose logo nos ficheiros dixitais da cartografía. 

 

Coordenadas das Bases 

 

BASE X Y Z 
B-1 563.431,549 4.819.273,157 67,133 
B-2 563.716,421 4.819.330,429 58,716 
B-3 563.888,583 4.819.352,626 54,503 
B-4 563.870,980 4.819.248,612 52,814 
B-5 563.986,402 4.819.209,098 49,676 
B-6 564.030,811 4.819.166,955 48,093 
B-7 564.074,320 4.819.079,188 44,198 
B-8 564.153,036 4.818.968,506 40,416 
B-9 564.217,859 4.818.909,329 37,678 
B-11 564.278,461 4.818.845,503 33,615 
B-12 564.390,486 4.818.820,341 29,417 
B-13 564.421,861 4.818.822,034 28,320 
B-14 564.478,923 4.818.841,369 25,813 
B-15 564.512,511 4.818.901,588 23,391 
B-16 564.522,922 4.819.005,231 21,024 
B-16A 564.515,427 4.818.966,685 21,102 
B-18 564.660,300 4.819.075,655 22,162 
B-19 564.789,606 4.819.110,088 23,112 
B-27 564.908,522 4.818.525,359 20,696 
B-28 564.846,113 4.818.494,968 22,001 
B-29 564.759,716 4.818.441,378 24,007 
B-30 564.701,976 4.818.388,906 25,245 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-15 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

B-31 564.639,480 4.818.369,630 25,882 
B-32 564.558,140 4.818.321,867 26,978 
B-33 564.475,788 4.818.390,795 30,591 
B-34 564.302,781 4.818.433,020 42,032 
B-35 564.290,934 4.818.362,896 45,099 
B-36 564.146,405 4.818.274,720 58,840 
B-37 564.095,110 4.818.217,094 56,251 
B-38 564.015,760 4.818.301,932 65,411 
B-39 563.933,546 4.818.385,903 69,689 
B-40 563.898,210 4.818.429,480 68,645 
B-41 563.767,463 4.818.346,573 71,464 
B-42 563.826,098 4.818.457,315 70,573 
B-43 563.796,798 4.818.447,658 70,480 
B-44 563.606,813 4.818.369,040 77,013 
B-45 563.575,593 4.818.419,854 77,230 
B-46 563.474,357 4.818.370,460 80,944 
B-47 563.421,339 4.818.467,241 79,154 
B-48 563.393,467 4.818.516,848 77,563 
B-49 563.325,722 4.818.960,597 70,532 
B-50 563.410,214 4.818.974,151 63,108 
B-51 563.624,375 4.818.628,808 66,558 
B-52 563.634,429 4.818.601,215 67,056 
B-53 563.658,068 4.818.584,520 66,446 
B-54 563.725,097 4.818.489,518 70,974 
B-55 563.769,855 4.818.511,300 68,064 
B-56 563.806,758 4.818.535,427 63,949 
B-57 563.855,907 4.818.589,033 57,266 
B-58 563.860,867 4.818.618,791 55,656 
B-59 563.839,044 4.818.659,900 55,004 
B-60 563.813,308 4.818.699,848 53,334 
B-61 563.780,267 4.818.784,001 49,976 
B-62 563.732,178 4.818.851,100 48,646 
B-63 563.674,441 4.818.892,434 51,532 
B-64 563.679,482 4.818.929,807 50,743 
B-65 563.702,568 4.819.036,561 48,089 
B-66 563.753,587 4.819.089,882 50,309 
B-67 563.827,967 4.819.188,883 52,718 
B-73 563.966,560 4.818.742,064 41,491 
B-74 563.909,051 4.818.643,310 51,366 
B-75 563.943,920 4.818.677,049 46,422 
B-76 563.966,145 4.818.721,256 41,374 
B-77 563.993,966 4.818.753,412 36,412 
B-78 564.145,237 4.818.718,205 32,517 
B-79 564.200,907 4.818.726,673 30,627 
B-82 564.295,637 4.818.481,424 41,038 
B-83 564.247,737 4.818.807,507 34,026 
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F-1 565.138,048 4.819.179,748 19,911 
F-2 565.290,655 4.819.400,260 25,506 

 

 

 

Coordenadas dos Puntos 

 

 

Numero    Nivel    Coord. X       Coord. Y       Coord. Z 

------    -----    -----------    -----------    --------    -------------- 

1        1     567865.248    4814682.707      74.780 

2        1     565230.494    4819842.870      28.490 

3        1     564233.633    4818772.513      33.240 

4        1     565230.496    4819842.870      28.490 

5        1     565230.501    4819842.863      28.500 

6        1     565230.495    4819842.866      28.500 

7        1     565230.502    4819842.862      28.500 

8        1     565404.232    4819522.524      30.440 

10        1     565404.233    4819522.525      30.440 

11        1     565318.806    4819420.063      26.520 

12        1     565318.799    4819420.062      26.510 

13        1     565318.806    4819420.074      26.500 

14        1     565290.657    4819400.255      25.510 

15        1     565290.654    4819400.265      25.500 

16        1     565290.655    4819400.261      25.510 

17        1     565138.045    4819179.745      19.910 

18        1     565138.051    4819179.744      19.910 

19        1     565138.047    4819179.755      19.910 

20        1     564789.594    4819110.045      23.180 

21        1     564789.601    4819110.062      23.160 

22        1     564789.623    4819110.156      22.990 

23        1     564660.305    4819075.659      22.170 

24        1     564660.294    4819075.656      22.160 

25        1     564660.300    4819075.650      22.150 

26        1     564522.933    4819005.214      21.070 

27        1     564522.925    4819005.225      21.030 

28        1     564522.907    4819005.253      20.970 

29        1     564515.422    4818966.687      21.110 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-17 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

30        1     564515.425    4818966.684      21.100 

31        1     564515.433    4818966.683      21.100 

32        1     564522.183    4818940.670      21.450 

33        1     564522.185    4818940.663      21.450 

34        1     564522.184    4818940.663      21.460 

35        1     564512.509    4818901.581      23.390 

36        1     564512.515    4818901.607      23.390 

37        1     564512.510    4818901.577      23.390 

38        1     564478.920    4818841.370      25.820 

39        1     564478.927    4818841.363      25.810 

40        1     564478.921    4818841.373      25.810 

41        1     564421.862    4818822.040      28.330 

42        1     564421.862    4818822.036      28.320 

43        1     564421.859    4818822.026      28.310 

44        1     564390.487    4818820.343      29.420 

45        1     564390.485    4818820.340      29.410 

46        1     564390.487    4818820.340      29.420 

47        1     564278.463    4818845.509      33.610 

48        1     564278.461    4818845.496      33.620 

49        1     564278.458    4818845.504      33.620 

50        1     564217.862    4818909.328      37.680 

51        1     564217.857    4818909.328      37.680 

52        1     564217.857    4818909.330      37.670 

53        1     564153.036    4818968.505      40.400 

54        1     564153.036    4818968.509      40.420 

55        1     564153.037    4818968.505      40.420 

56        1     564074.319    4819079.184      44.200 

57        1     564074.323    4819079.191      44.190 

58        1     564074.318    4819079.188      44.200 

59        1     564030.814    4819166.959      48.090 

60        1     564030.808    4819166.952      48.090 

61        1     564030.810    4819166.953      48.090 

62        1     563986.400    4819209.102      49.670 

63        1     563986.405    4819209.101      49.670 

64        1     563986.402    4819209.092      49.680 

65        1     563870.981    4819248.611      52.810 

66        1     563870.982    4819248.615      52.820 
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67        1     563870.977    4819248.611      52.810 

68        1     563888.584    4819352.630      54.500 

69        1     563888.583    4819352.625      54.510 

70        1     563888.583    4819352.623      54.500 

71        1     563716.422    4819330.431      58.720 

72        1     563716.418    4819330.435      58.720 

73        1     563716.422    4819330.420      58.710 

74        1     563431.550    4819273.159      67.130 

75        1     563431.555    4819273.162      67.130 

76        1     563431.543    4819273.151      67.130 

77        1     564050.262    4818920.514      41.450 

78        1     564050.292    4818920.505      41.470 

79        1     564050.283    4818920.492      41.460 

80        1     564017.710    4818895.790      41.490 

81        1     564017.700    4818895.798      41.470 

82        1     564017.704    4818895.788      41.490 

83        1     564001.389    4818866.612      40.950 

84        1     564001.389    4818866.608      40.930 

85        1     564001.378    4818866.608      40.930 

86        1     563966.557    4818742.071      41.490 

87        1     563966.564    4818742.067      41.490 

88        1     563966.562    4818742.066      41.490 

89        1     563966.560    4818742.064      41.490 

90        1     563966.146    4818721.253      41.370 

91        1     563966.146    4818721.257      41.380 

92        1     563966.143    4818721.259      41.380 

93        1     563993.953    4818753.435      36.430 

95        1     563993.960    4818753.426      36.420 

96        1     563993.985    4818753.376      36.380 

97        1     563943.913    4818677.057      46.420 

98        1     563943.914    4818677.042      46.430 

99        1     563943.933    4818677.049      46.410 

100        1     563909.055    4818643.305      51.360 

101        1     563909.051    4818643.314      51.370 

102        1     563909.048    4818643.310      51.370 

103        1     563860.871    4818618.789      55.670 

104        1     563860.865    4818618.796      55.650 
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105        1     563860.864    4818618.788      55.650 

106        1     563855.903    4818589.037      57.280 

107        1     563855.906    4818589.029      57.280 

108        1     563855.912    4818589.033      57.230 

109        1     563806.758    4818535.451      63.980 

110        1     563806.758    4818535.422      63.920 

111        1     563806.757    4818535.408      63.950 

112        1     563769.850    4818511.301      68.080 

113        1     563769.859    4818511.298      68.060 

114        1     563769.857    4818511.301      68.060 

115        1     563725.099    4818489.517      70.980 

116        1     563725.092    4818489.522      70.950 

117        1     563725.101    4818489.515      70.990 

118        1     563658.067    4818584.517      66.450 

119        1     563658.064    4818584.516      66.450 

120        1     563658.072    4818584.527      66.440 

121        1     563634.431    4818601.222      67.050 

122        1     563634.425    4818601.208      67.050 

123        1     563634.431    4818601.214      67.070 

124        1     563624.377    4818628.808      66.560 

125        1     563624.374    4818628.805      66.560 

126        1     563624.375    4818628.811      66.560 

127        1     563796.797    4818447.660      70.480 

128        1     563796.797    4818447.653      70.480 

129        1     563796.800    4818447.661      70.470 

130        1     563606.817    4818369.044      77.000 

132        1     563606.807    4818369.042      77.010 

133        1     563606.816    4818369.034      77.030 

134        1     563575.590    4818419.860      77.210 

135        1     563575.594    4818419.853      77.230 

136        1     563575.596    4818419.849      77.240 

137        1     563474.358    4818370.459      80.950 

138        1     563474.353    4818370.466      80.940 

139        1     563474.360    4818370.455      80.950 

140        1     563421.333    4818467.249      79.140 

141        1     563421.340    4818467.239      79.170 

142        1     563421.344    4818467.236      79.150 
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143        1     563382.682    4818481.125      80.900 

144        1     563382.680    4818481.132      80.930 

145        1     563382.683    4818481.130      80.880 

146        1     563393.458    4818516.849      77.560 

147        1     563393.470    4818516.841      77.580 

148        1     563393.472    4818516.853      77.540 

149        1     563325.715    4818960.599      70.520 

150        1     563325.716    4818960.600      70.520 

151        1     563325.735    4818960.592      70.560 

152        1     563410.220    4818974.143      63.090 

153        1     563410.214    4818974.152      63.110 

154        1     563410.207    4818974.159      63.120 

155        1     563767.457    4818346.583      71.450 

156        1     563767.462    4818346.567      71.470 

157        1     563767.469    4818346.568      71.470 

158        1     563826.099    4818457.315      70.580 

159        1     563826.096    4818457.323      70.570 

160        1     563826.098    4818457.306      70.580 

161        1     563898.208    4818429.479      68.640 

162        1     563898.211    4818429.481      68.640 

164        1     563933.544    4818385.901      69.690 

165        1     563933.545    4818385.905      69.680 

166        1     563933.550    4818385.902      69.700 

167        1     564015.754    4818301.944      65.420 

168        1     564015.754    4818301.933      65.420 

169        1     564015.771    4818301.919      65.400 

170        1     564095.104    4818217.101      56.250 

172        1     564095.113    4818217.091      56.250 

173        1     564146.403    4818274.727      58.840 

174        1     564146.408    4818274.711      58.840 

175        1     564146.405    4818274.721      58.840 

176        1     564290.937    4818362.897      45.100 

177        1     564290.937    4818362.895      45.100 

178        1     564290.928    4818362.897      45.100 

179        1     564302.780    4818433.020      42.030 

180        1     564302.782    4818433.017      42.030 

181        1     564302.782    4818433.022      42.030 
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182        1     564475.785    4818390.795      30.590 

183        1     564475.788    4818390.798      30.590 

184        1     564475.790    4818390.791      30.590 

185        1     564558.142    4818321.880      26.990 

186        1     564558.138    4818321.864      26.980 

187        1     564558.139    4818321.856      26.960 

188        1     564639.480    4818369.634      25.880 

189        1     564639.483    4818369.626      25.880 

190        1     564639.478    4818369.631      25.880 

191        1     564701.977    4818388.901      25.230 

192        1     564701.970    4818388.913      25.260 

193        1     564701.981    4818388.904      25.240 

194        1     564759.719    4818441.373      24.010 

195        1     564759.708    4818441.377      24.000 

196        1     564759.722    4818441.383      24.010 

197        1     564846.117    4818494.968      22.000 

198        1     564846.113    4818494.969      22.000 

199        1     564846.108    4818494.966      22.000 

200        1     564908.524    4818525.350      20.680 

201        1     564908.517    4818525.363      20.700 

202        1     564908.524    4818525.363      20.700 

203        1     564247.744    4818807.518      34.030 

204        1     564247.735    4818807.499      34.020 

205        1     564247.732    4818807.505      34.020 

206        1     564200.915    4818726.670      30.630 

207        1     564200.904    4818726.675      30.630 

208        1     564200.902    4818726.673      30.620 

209        1     564145.237    4818718.203      32.520 

210        1     564145.241    4818718.203      32.520 

211        1     564145.234    4818718.208      32.520 

212        1     564295.645    4818481.423      41.050 

213        1     564295.623    4818481.414      41.020 

214        1     564295.643    4818481.435      41.040 

215        1     563839.046    4818659.901      55.010 

216        1     563839.041    4818659.906      55.010 

217        1     563839.045    4818659.892      55.000 

218        1     563813.304    4818699.845      53.310 
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219        1     563813.309    4818699.852      53.340 

220        1     563813.310    4818699.848      53.350 

221        1     563780.270    4818784.000      49.970 

222        1     563780.268    4818783.999      49.980 

223        1     563780.264    4818784.005      49.980 

224        1     563732.180    4818851.090      48.650 

225        1     563732.181    4818851.107      48.640 

226        1     563732.172    4818851.104      48.650 

227        1     563674.471    4818892.423      51.590 

228        1     563674.432    4818892.433      51.510 

229        1     563674.421    4818892.446      51.490 

230        1     563679.480    4818929.807      50.740 

232        1     563679.483    4818929.807      50.740 

233        1     563702.592    4819036.562      48.090 

234        1     563702.556    4819036.554      48.090 

235        1     563702.555    4819036.567      48.090 

236        1     563753.589    4819089.888      50.320 

237        1     563753.588    4819089.890      50.310 

238        1     563753.585    4819089.867      50.290 

239        1     563827.965    4819188.880      52.710 

240        1     563827.970    4819188.885      52.720 

241        1     563827.965    4819188.884      52.720 

242        1     565141.968    4819183.902      20.030 

243        1     565136.836    4819188.789      19.750 

244        1     565165.942    4819225.513      20.310 

245        1     565172.751    4819222.499      20.440 

246        1     565179.784    4819232.115      20.580 

247        1     565190.115    4819246.434      20.900 

248        1     565185.214    4819252.014      20.980 

249        1     565205.706    4819268.124      21.290 

250        1     565200.120    4819273.119      21.340 

251        1     565220.595    4819288.998      21.760 

252        1     565213.849    4819292.732      21.760 

253        1     565233.455    4819307.612      22.220 

254        1     565238.957    4819315.396      22.510 

255        1     565228.567    4819314.307      22.320 

256        1     565241.416    4819332.114      22.770 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-23 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

257        1     565250.348    4819331.171      22.990 

258        1     565263.514    4819349.696      23.440 

259        1     565257.195    4819354.264      23.530 

260        1     565272.295    4819375.402      24.390 

261        1     565279.586    4819372.371      24.320 

262        1     565282.802    4819377.361      24.580 

263        1     565294.356    4819390.510      24.990 

264        1     565294.511    4819392.616      25.160 

265        1     565288.264    4819397.378      25.340 

266        1     565302.831    4819415.118      26.160 

267        1     565310.199    4819411.211      26.060 

268        1     565306.771    4819407.822      25.960 

269        1     565317.933    4819417.846      26.420 

270        1     565325.070    4819427.297      26.890 

271        1     565320.160    4819433.341      27.130 

272        1     565335.392    4819449.815      27.700 

273        1     565342.232    4819445.684      27.650 

274        1     565346.239    4819445.817      27.530 

275        1     565351.197    4819455.271      28.020 

276        1     565360.645    4819464.432      28.420 

277        1     565354.262    4819469.949      28.540 

278        1     565370.655    4819487.700      29.170 

279        1     565378.157    4819481.568      28.920 

280        1     565381.635    4819478.404      28.740 

281        1     565393.922    4819496.341      29.540 

282        1     565408.971    4819511.045      30.030 

283        1     565414.676    4819516.804      30.200 

284        1     565427.082    4819528.156      30.520 

285        1     565438.793    4819539.058      30.850 

286        1     565433.468    4819548.368      31.050 

287        1     565426.736    4819543.367      30.760 

288        1     565420.427    4819543.624      30.670 

289        1     565416.464    4819546.383      30.540 

290        1     565410.809    4819555.580      30.480 

291        1     565404.285    4819552.896      30.700 

292        1     565409.513    4819544.234      30.700 

293        1     565409.021    4819541.522      30.700 
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294        1     565406.056    4819542.098      30.680 

295        1     565398.440    4819554.959      30.700 

296        1     565385.148    4819565.548      30.500 

297        1     565384.201    4819565.270      30.430 

298        1     565392.819    4819550.646      30.490 

299        1     565400.588    4819537.745      30.460 

300        1     565403.826    4819532.598      30.400 

301        1     565405.295    4819528.830      30.380 

302        1     565406.616    4819525.988      30.370 

303        1     565403.625    4819521.456      30.380 

304        1     565394.907    4819512.469      30.070 

305        1     565395.638    4819516.286      30.310 

306        1     565383.083    4819500.731      29.660 

307        1     565515.652    4819244.886      31.030 

308        1     565498.952    4819233.259      30.910 

309        1     565452.736    4819032.212      23.430 

310        1     565492.755    4819187.473      30.680 

311        1     565371.387    4818823.263      25.600 

312        1     565371.394    4818823.255      25.630 

313        1     565371.398    4818823.253      25.620 

314        1     565318.014    4818793.206      23.450 

315        1     565318.012    4818793.203      23.430 

316        1     565318.007    4818793.202      23.440 

317        1     563604.797    4818017.933      70.970 

318        1     563604.789    4818017.933      70.960 

319        1     563604.784    4818017.948      70.960 

320        1     563644.299    4817965.461      69.550 

321        1     563644.298    4817965.463      69.560 

322        1     563644.287    4817965.466      69.540 

323        1     563675.587    4817924.478      67.590 

324        1     563675.595    4817924.482      67.600 

325        1     563675.592    4817924.482      67.610 

326        1     563711.669    4817876.875      63.000 

327        1     563711.660    4817876.881      63.000 

328        1     563711.671    4817876.875      63.000 

329        1     564852.342    4819116.311      22.350 

330        1     564852.335    4819116.309      22.330 
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331        1     564878.180    4819122.452      22.280 

332        1     564933.884    4819121.294      21.330 

333        1     564940.282    4819190.770      22.970 

334        1     564903.670    4819188.403      23.450 

335        1     564843.503    4819182.703      24.110 

336        1     564829.613    4819248.300      24.750 

337        1     564872.668    4819255.098      24.280 

338        1     564926.896    4819260.821      24.050 

339        1     564924.364    4819321.381      24.390 

340        1     564882.485    4819320.162      24.690 

341        1     564824.369    4819318.639      25.450 

342        1     564909.674    4819365.296      24.680 

343        1     564905.628    4819390.089      24.580 

344        1     564868.410    4819393.080      25.200 

345        1     564858.444    4819371.311      25.210 

346        1     564814.483    4819366.632      25.700 

347        1     564809.937    4819397.063      27.090 

348        1     564766.080    4819391.592      26.720 

349        1     564767.913    4819363.019      26.340 

350        1     564769.609    4819321.342      26.070 

351        1     564726.028    4819318.488      26.340 

352        1     564721.728    4819348.233      26.430 

353        1     564717.128    4819385.164      27.120 

354        1     564675.618    4819381.806      27.120 

355        1     564624.240    4819376.542      26.320 

356        1     564621.674    4819346.813      25.840 

357        1     564657.278    4819349.756      26.400 

358        1     564663.796    4819313.455      26.180 

359        1     564624.855    4819312.771      25.560 

360        1     564610.211    4819329.014      25.670 

361        1     564577.949    4819326.367      24.930 

362        1     564653.022    4819232.674      24.720 

363        1     564681.783    4819235.789      25.320 

364        1     564719.716    4819239.095      25.470 

365        1     564767.331    4819244.819      25.440 

366        1     564789.871    4819202.656      24.900 

367        1     564747.105    4819194.312      25.150 
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368        1     564703.736    4819186.777      24.570 

369        1     564659.852    4819181.931      23.450 

370        1     564609.112    4819177.330      23.130 

371        1     564624.422    4819126.902      22.490 

372        1     564652.423    4819093.886      22.360 

373        1     564694.367    4819098.681      22.520 

374        1     564691.863    4819135.974      23.360 

375        1     564735.226    4819148.866      24.340 

376        1     564743.372    4819114.903      23.470 

377        1     564793.925    4819123.197      22.880 

378        1     564803.655    4819159.495      23.840 

379        1     564831.920    4819130.398      23.020 

380        1     564850.205    4819083.003      21.290 

381        1     564899.387    4819078.840      20.640 

382        1     564926.004    4819083.859      19.510 

383        1     564914.791    4819037.991      20.150 

384        1     564878.079    4819042.007      20.930 

385        1     564852.779    4819046.734      21.160 

386        1     564834.604    4819010.159      20.860 

387        1     564864.536    4819000.859      20.520 

388        1     564904.135    4818989.382      20.090 

389        1     564898.740    4818967.280      19.710 

390        1     564872.973    4818971.631      19.290 

391        1     564888.335    4818938.131      18.470 

392        1     564922.607    4818957.602      19.470 

393        1     564959.674    4818933.472      18.140 

394        1     564940.075    4818906.697      18.190 

395        1     564971.040    4818872.968      17.940 

396        1     564988.955    4818871.236      17.730 

397        1     565015.579    4818866.224      16.890 

398        1     564990.893    4818832.873      16.630 

399        1     564971.704    4818820.825      15.670 

400        1     564858.428    4818942.434      18.520 

401        1     564829.014    4818944.726      18.880 

402        1     564827.543    4818756.116      15.910 

403        1     564792.131    4818750.448      16.180 

404        1     564750.425    4818729.013      16.760 
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405        1     564743.764    4818690.037      16.990 

406        1     564780.409    4818707.205      16.640 

407        1     564817.001    4818713.976      16.310 

408        1     564859.241    4818707.286      16.520 

409        1     564867.572    4818673.810      17.700 

410        1     564854.083    4818638.052      17.790 

411        1     564822.764    4818634.398      17.710 

412        1     564814.694    4818667.380      17.100 

413        1     564784.367    4818667.658      17.120 

414        1     564777.530    4818638.628      17.580 

415        1     564748.699    4818640.500      18.060 

416        1     564726.443    4818664.762      18.120 

417        1     564702.643    4818678.734      17.830 

418        1     564724.367    4818626.068      19.100 

419        1     564699.870    4818615.648      20.420 

420        1     564697.034    4818584.969      21.550 

421        1     564733.276    4818590.855      19.940 

422        1     564719.905    4818556.966      21.620 

423        1     564748.590    4818534.221      21.800 

424        1     564762.008    4818562.130      20.400 

425        1     564758.850    4818587.469      19.320 

426        1     564789.694    4818591.169      18.710 

427        1     564836.721    4818584.968      19.290 

428        1     564826.521    4818552.534      20.850 

429        1     564799.004    4818555.261      20.590 

430        1     564782.650    4818550.931      20.790 

431        1     564772.839    4818532.874      21.780 

432        1     564814.908    4818508.605      22.360 

433        1     564817.926    4818523.562      21.730 

434        1     564878.802    4818517.079      21.320 

435        1     564908.927    4818535.671      20.720 

436        1     564919.622    4818557.867      20.540 

437        1     564894.947    4818571.361      21.040 

438        1     564873.908    4818560.597      21.300 

439        1     564723.511    4818422.514      25.900 

440        1     564691.587    4818432.956      26.380 

441        1     564660.105    4818437.103      27.620 
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442        1     564656.835    4818457.362      27.560 

443        1     564696.066    4818457.016      26.170 

444        1     564704.202    4818487.235      24.390 

445        1     564669.571    4818505.606      24.720 

446        1     564654.947    4818489.454      26.400 

447        1     564677.421    4818528.075      23.710 

448        1     564653.218    4818557.514      23.810 

449        1     564635.136    4818525.439      25.630 

450        1     564604.536    4818455.342      29.050 

451        1     564595.508    4818419.619      29.630 

452        1     564616.984    4818374.873      27.140 

453        1     564703.159    4818396.696      26.000 

454        1     564680.026    4818404.752      26.530 

455        1     564652.786    4818418.951      27.740 

456        1     564651.797    4818384.042      27.150 

457        1     564458.152    4818395.568      31.060 

458        1     564457.434    4818367.279      31.880 

459        1     564452.649    4818345.325      32.360 

460        1     564417.747    4818338.360      34.490 

461        1     564385.701    4818337.130      36.750 

462        1     564329.718    4818345.999      40.400 

463        1     564300.964    4818381.382      42.560 

464        1     564307.448    4818429.674      41.300 

465        1     564340.951    4818425.712      37.090 

466        1     564371.023    4818423.753      34.970 

467        1     564403.663    4818418.598      32.930 

468        1     564272.076    4818630.622      25.950 

469        1     564512.781    4818843.749      24.630 

470        1     564512.269    4818861.841      24.250 

471        1     564529.610    4818895.539      23.200 

472        1     564560.136    4818890.213      22.000 

474        1     564560.349    4818860.751      21.980 

475        1     564597.107    4818842.546      18.740 

476        1     564594.198    4818821.318      18.560 

477        1     564613.513    4818777.186      17.720 

478        1     564636.962    4818767.938      17.610 

479        1     564662.497    4818746.731      17.380 
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480        1     564669.470    4818776.933      17.400 

481        1     564651.236    4818789.709      17.530 

482        1     564645.983    4818810.791      17.680 

483        1     564666.421    4818825.038      17.680 

484        1     564663.908    4818864.574      17.820 

485        1     564629.542    4818884.504      18.250 

486        1     564619.562    4818921.390      18.210 

487        1     564587.477    4818916.633      18.520 

488        1     564485.872    4818896.735      25.510 

489        1     564470.674    4818853.313      27.190 

491        1     564443.500    4818863.728      28.320 

492        1     564409.689    4818880.232      29.720 

493        1     564394.648    4818904.216      30.160 

495        1     564355.078    4818911.662      31.960 

496        1     564358.617    4818944.911      31.870 

497        1     564390.364    4818985.107      27.910 

498        1     564391.536    4818948.211      29.210 

499        1     564412.022    4818954.371      28.230 

500        1     564433.356    4818929.321      27.800 

501        1     564427.646    4818910.178      28.110 

502        1     564465.342    4818908.281      26.260 

503        1     564480.310    4818954.059      21.270 

504        1     564509.288    4818953.678      20.530 

505        1     564500.128    4818978.597      20.160 

506        1     564477.773    4818979.427      20.390 

507        1     564448.739    4818976.984      22.280 

508        1     564424.068    4819010.447      22.950 

509        1     564452.743    4819019.310      21.700 

510        1     564453.993    4819051.358      21.610 

511        1     564401.858    4819047.404      23.270 

512        1     564396.029    4819092.954      23.170 

513        1     564426.605    4819099.292      21.400 

514        1     564452.505    4819097.036      20.870 

515        1     564470.437    4819068.715      20.410 

516        1     564592.105    4819192.475      23.290 

517        1     564593.115    4819230.395      23.610 

518        1     564560.910    4819217.577      23.030 
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519        1     564607.859    4819263.670      24.540 

520        1     564597.272    4819286.073      24.910 

521        1     564547.953    4819284.121      23.100 

522        1     564499.144    4819284.975      21.770 

523        1     564474.042    4819256.514      22.120 

524        1     564466.843    4819220.995      22.300 

525        1     564460.706    4819165.833      21.450 

526        1     564461.657    4819144.152      21.070 

527        1     564426.839    4819149.974      22.200 

528        1     564427.119    4819188.309      23.170 

529        1     564433.492    4819224.729      23.270 

530        1     564443.485    4819262.656      23.190 

531        1     564450.255    4819296.835      23.200 

532        1     564471.585    4819311.892      22.580 

533        1     564594.619    4819253.843      23.990 

534        1     564583.533    4819153.959      21.920 

535        1     564785.976    4819094.330      22.270 

536        1     564812.573    4819092.741      22.160 

537        1     564819.105    4819062.896      21.560 

538        1     564792.219    4819063.506      21.760 

539        1     564792.370    4819062.760      21.630 

540        1     564781.254    4819026.462      21.210 

541        1     564810.038    4819014.564      20.920 

542        1     564802.873    4818978.547      19.920 

543        1     564784.817    4818981.525      20.230 

544        1     564766.937    4818938.423      19.560 

545        1     564795.412    4818926.447      19.120 

546        1     564785.400    4818879.842      18.510 

547        1     564790.816    4818854.855      18.180 

548        1     564751.507    4818879.944      18.980 

549        1     564725.908    4818881.642      18.710 

550        1     564716.365    4818905.112      19.280 

551        1     564719.479    4818942.394      19.590 

552        1     564729.848    4818981.827      19.880 

553        1     564739.043    4819017.858      21.050 

554        1     564765.118    4819074.917      22.430 

555        1     565057.764    4818952.547      18.580 
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556        1     565129.867    4818770.877      16.890 

557        1     565171.444    4818771.125      16.490 

558        1     565233.277    4818793.750      15.300 

559        1     565244.197    4818731.343      14.890 

560        1     565243.546    4818674.654      14.480 

561        1     565236.823    4818626.982      14.040 

562        1     565191.268    4818657.147      14.620 

563        1     565161.422    4818653.385      14.450 

564        1     565180.106    4818688.389      14.830 

565        1     565130.221    4818695.257      14.840 

566        1     564984.090    4818654.002      16.230 

567        1     564062.639    4819202.397      47.510 

568        1     564165.638    4819321.421      47.660 

569        1     564279.470    4819434.176      35.960 

570        1     564310.304    4819419.369      35.290 

571        1     564342.764    4819398.991      33.150 

572        1     564360.549    4819378.424      31.870 

573        1     564360.059    4819345.015      32.130 

574        1     564379.504    4819322.170      29.660 

575        1     564407.932    4819308.061      25.520 

576        1     564412.585    4819354.831      25.990 

577        1     564405.932    4819393.924      26.380 

578        1     564397.657    4819432.854      26.880 

579        1     564384.104    4819390.812      29.360 

580        1     564366.509    4819438.100      29.380 

581        1     564337.820    4819471.716      29.630 

582        1     564306.919    4819504.504      30.130 

583        1     564283.333    4819472.558      33.290 

584        1     563864.428    4819275.559      53.330 

585        1     563876.258    4819325.134      53.880 

586        1     563876.198    4819325.470      53.850 

587        1     563829.141    4819331.675      55.080 

588        1     563819.920    4819290.672      54.920 

589        1     563840.983    4819232.002      53.240 

590        1     563815.863    4819199.462      53.270 

592        1     563799.788    4819238.292      54.910 

593        1     563753.759    4819244.882      57.000 
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594        1     563752.619    4819276.698      57.350 

595        1     563747.161    4819319.269      57.340 

596        1     563690.615    4819313.998      59.700 

597        1     563699.778    4819281.179      59.180 

599        1     563682.255    4819243.270      59.380 

600        1     563719.269    4819214.723      57.220 

601        1     563757.547    4819189.753      54.790 

602        1     563789.966    4819165.062      52.760 

603        1     563769.594    4819132.754      52.370 

604        1     563743.978    4819091.347      50.700 

605        1     563706.921    4819071.583      50.320 

606        1     563685.901    4819048.318      51.020 

607        1     563661.582    4819081.977      52.750 

608        1     563635.114    4819054.672      52.080 

609        1     563596.551    4819094.335      53.490 

610        1     563618.504    4819121.807      54.990 

611        1     563651.276    4819105.480      53.290 

612        1     563688.569    4819126.267      54.120 

613        1     563657.890    4819145.433      55.190 

614        1     563705.961    4819160.726      55.180 

615        1     563675.572    4819184.719      56.450 

616        1     563667.167    4819206.167      57.630 

617        1     563574.333    4819154.791      56.530 

618        1     563609.270    4819194.788      57.980 

619        1     563647.201    4819223.600      59.490 

620        1     563631.328    4819236.448      60.470 

621        1     563645.389    4819270.430      60.940 

622        1     563617.464    4819275.355      61.790 

623        1     563582.492    4819254.377      61.390 

624        1     563551.573    4819229.928      61.010 

625        1     563481.743    4819270.683      64.940 

626        1     563484.791    4819251.899      64.040 

627        1     563477.317    4819239.488      63.380 

628        1     563429.863    4819263.065      67.640 

629        1     563423.208    4819231.226      67.240 

630        1     563412.312    4819196.386      66.900 

631        1     563390.988    4819169.772      65.030 
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632        1     563384.691    4819124.279      64.060 

633        1     563371.960    4819100.978      64.220 

634        1     563395.927    4819103.894      62.700 

635        1     563376.881    4819070.659      63.480 

636        1     563397.966    4819064.323      61.910 

637        1     563424.765    4819046.755      59.220 

638        1     563434.392    4819074.183      58.970 

639        1     563473.661    4819080.063      56.760 

640        1     563491.060    4819129.854      56.270 

641        1     563514.021    4819117.323      55.300 

642        1     563275.547    4818848.392      74.610 

643        1     563345.370    4818849.946      71.040 

644        1     563613.581    4818645.572      65.990 

645        1     563583.604    4818626.682      67.200 

646        1     563543.814    4818608.007      68.880 

647        1     563561.916    4818644.700      66.320 

648        1     563595.192    4818662.482      65.630 

649        1     563637.313    4818674.655      61.900 

650        1     563663.288    4818709.872      59.800 

651        1     563646.727    4818729.806      58.840 

652        1     563628.770    4818726.051      59.090 

653        1     563611.242    4818721.404      59.670 

654        1     563596.098    4818749.740      57.950 

655        1     563586.925    4818780.693      56.810 

656        1     563574.158    4818798.393      57.900 

657        1     563564.519    4818834.662      58.110 

658        1     563557.339    4818857.589      57.950 

659        1     563590.332    4818837.643      56.480 

660        1     563721.800    4818910.593      52.440 

661        1     563730.214    4818893.687      52.690 

662        1     563770.490    4818883.611      52.400 

663        1     563819.398    4818838.594      50.710 

664        1     563827.391    4818861.016      50.150 

665        1     563842.555    4818790.765      49.100 

666        1     563724.166    4818806.182      51.090 

667        1     563741.898    4818789.127      51.420 

668        1     563751.555    4818764.201      52.330 
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669        1     563791.575    4818724.969      53.030 

670        1     563781.817    4818741.327      52.790 

671        1     563743.341    4818721.353      54.970 

672        1     563734.105    4818685.076      58.610 

673        1     563678.920    4818635.757      62.630 

674        1     563746.183    4818675.711      56.640 

675        1     563759.422    4818656.410      57.360 

676        1     563785.170    4818668.667      55.590 

677        1     563786.415    4818697.387      54.240 

678        1     563810.856    4818691.091      54.280 

679        1     563829.092    4818684.592      54.030 

680        1     563846.954    4818663.304      54.610 

681        1     563882.762    4818679.560      52.700 

682        1     563873.462    4818704.106      51.720 

683        1     563829.273    4818712.053      52.740 

684        1     563858.677    4818741.270      50.330 

685        1     563873.715    4818766.408      48.780 

686        1     563888.149    4818771.439      48.110 

687        1     563911.841    4818796.961      46.410 

688        1     563928.845    4818763.909      46.840 

689        1     563914.365    4818737.724      48.090 

690        1     563944.017    4818719.321      46.250 

691        1     563968.284    4818700.468      43.460 

692        1     564005.234    4818679.477      41.660 

693        1     564039.522    4818659.664      39.730 

694        1     563986.529    4818593.210      50.050 

695        1     563964.187    4818545.327      58.560 

696        1     563921.458    4818532.759      61.080 

697        1     563914.619    4818473.118      65.850 

698        1     563960.652    4818464.088      65.790 

699        1     563989.629    4818475.123      65.310 

700        1     563991.423    4818502.091      62.060 

701        1     563966.571    4818580.937      53.380 

702        1     564073.039    4818721.764      33.270 

703        1     564118.582    4818697.848      31.370 

704        1     564157.888    4818665.806      30.100 

705        1     564171.318    4818694.222      30.290 
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706        1     564173.354    4818737.570      33.770 

707        1     564131.681    4818727.572      34.140 

708        1     564113.369    4818765.554      35.420 

709        1     564108.773    4818767.139      36.260 

710        1     564083.933    4818746.407      35.770 

711        1     564044.698    4818763.527      37.180 

712        1     564055.364    4818785.608      37.980 

713        1     564068.201    4818824.691      39.020 

714        1     564030.389    4818840.505      39.960 

715        1     564010.458    4818836.788      40.020 

716        1     564015.098    4818813.980      39.350 

717        1     564000.962    4818804.885      37.550 

718        1     563974.098    4818854.140      40.000 

719        1     564026.260    4818929.261      42.340 

720        1     564047.846    4818947.798      42.170 

721        1     564086.617    4818962.042      42.090 

722        1     564107.276    4818983.720      41.720 

723        1     564031.056    4819150.609      47.830 

724        1     563996.629    4819182.575      49.600 

725        1     563975.688    4819173.086      49.400 

726        1     563882.117    4819231.855      52.000 

727        1     563848.511    4819180.773      51.670 

728        1     563787.994    4819120.916      50.590 

729        1     563808.764    4819135.302      50.270 

730        1     563826.014    4819111.133      47.880 

731        1     563846.772    4819083.536      46.600 

732        1     563809.380    4819046.196      46.100 

733        1     563822.310    4819006.227      44.810 

734        1     563802.238    4819006.367      45.020 

735        1     563781.007    4819047.246      46.640 

736        1     563801.304    4819079.682      47.310 

737        1     563774.906    4819084.818      48.240 

738        1     563745.396    4819067.315      50.360 

739        1     563753.676    4819043.591      49.930 

740        1     563743.853    4819018.162      49.630 

741        1     563789.362    4818757.175      50.920 

742        1     563478.706    4818371.527      80.720 
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743        1     563470.445    4818368.277      81.170 

744        1     563469.238    4818369.624      81.180 

745        1     563460.376    4818368.772      81.580 

746        1     563458.064    4818366.517      81.510 

747        1     563456.318    4818373.866      81.610 

748        1     563456.039    4818374.900      81.190 

749        1     564497.374    4818389.089      30.450 

750        1     564525.315    4818429.328      30.520 

751        1     564568.669    4818494.287      28.570 

752        1     564581.212    4818513.292      27.140 

753        1     564532.515    4818516.077      27.940 

754        1     564495.202    4818494.339      29.160 

755        1     564507.861    4818470.790      29.730 

756        1     564478.121    4818453.960      30.440 

757        1     564460.700    4818478.108      29.880 

758        1     564462.423    4818516.782      28.020 

759        1     564488.273    4818528.691      27.130 

760        1     564429.151    4818510.760      28.800 

761        1     564409.826    4818482.867      30.620 

762        1     564381.509    4818522.461      28.690 

763        1     564364.748    4818493.014      33.170 

764        1     564342.144    4818487.373      34.110 

765        1     564312.355    4818519.217      34.650 

766        1     564312.247    4818465.943      39.210 

767        1     564312.240    4818465.938      39.200 

768        1     564379.948    4818448.758      32.930 

769        1     564379.955    4818448.760      32.910 

770        1     564425.577    4818432.939      31.420 

771        1     564447.515    4818433.890      30.920 

772        1     563144.947    4819139.276      84.850 

773        1     563144.946    4819139.277      84.850 

774        1     563144.943    4819139.277      84.850 

775        1     563118.554    4818999.473      82.480 

776        1     563118.560    4818999.469      82.480 

777        1     563118.565    4818999.464      82.480 

778        1     564233.330    4818772.433      32.810 

779        1     564233.329    4818772.432      32.810 
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780        1     564233.340    4818772.429      32.770 

781        1     563932.460    4818662.763      47.880 

782        1     563772.005    4818514.899      67.880 

783        1     563773.229    4818504.313      68.090 

784        1     563953.307    4818697.265      44.730 

785        1     564896.823    4818515.676      20.980 

786        1     564896.815    4818515.688      20.970 

787        1     564896.818    4818515.671      20.980 

789        1     564963.657    4818596.295      18.960 

790        1     564996.025    4818580.240      17.930 

791        1     565030.614    4818551.046      15.690 

792        1     565034.409    4818522.129      15.920 

793        1     565071.772    4818486.726      15.110 

794        1     565110.120    4818441.100      14.880 

795        1     565077.792    4818404.098      14.960 

796        1     565041.177    4818426.097      15.300 

797        1     565053.055    4818452.857      15.230 

798        1     565018.330    4818484.194      15.850 

799        1     564979.374    4818524.992      18.230 

800        1     564936.412    4818523.749      19.680 

801        1     564918.785    4818498.418      19.730 

802        1     564955.021    4818485.620      18.270 

803        1     564945.293    4818452.191      18.340 

804        1     564985.632    4818428.420      16.490 

805        1     565004.704    4818386.733      15.400 

806        1     564953.065    4818400.897      16.950 

807        1     564940.123    4818342.365      17.260 

808        1     565003.152    4818344.645      15.430 

809        1     565024.545    4818306.268      14.040 

810        1     564989.753    4818311.780      15.380 

811        1     565015.956    4818337.981      15.070 

812        1     564906.432    4818337.681      19.100 

813        1     564857.496    4818348.042      20.360 

814        1     564821.596    4818358.035      21.420 

815        1     564834.611    4818396.848      21.820 

816        1     564801.420    4818410.116      22.770 

817        1     564777.151    4818410.786      23.140 
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818        1     564762.480    4818394.207      23.270 

819        1     564738.515    4818409.570      24.090 

820        1     564643.053    4818565.493      23.950 

821        1     564643.049    4818565.478      23.950 

822        1     564643.050    4818565.482      23.940 

823        1     564643.047    4818565.484      23.940 

824        1     564317.938    4818835.577      32.060 

825        1     564319.870    4818842.645      31.980 

826        1     564320.249    4818843.468      31.650 

827        1     564320.024    4818834.721      31.780 

828        1     564324.946    4818833.163      32.060 

829        1     564323.533    4818838.286      31.820 

830        1     564323.826    4818843.879      32.510 

831        1     564344.410    4818837.419      31.070 

832        1     564344.591    4818838.073      30.770 

833        1     564349.451    4818836.663      30.730 

834        1     564349.702    4818838.376      31.630 

835        1     564346.371    4818829.420      30.970 

836        1     564346.477    4818828.220      30.860 

837        1     564356.370    4818824.612      31.250 

838        1     564367.785    4818821.579      30.550 

839        1     564370.145    4818822.587      30.070 

840        1     564370.388    4818823.356      30.070 

841        1     564370.398    4818826.587      30.160 

842        1     564371.328    4818830.200      30.040 

843        1     564365.907    4818832.435      30.060 

844        1     564367.033    4818832.863      30.690 

845        1     564377.467    4818829.480      29.510 

846        1     564377.302    4818830.790      30.420 

847        1     564380.004    4818831.996      30.260 

848        1     564383.729    4818830.811      30.320 

849        1     564385.841    4818829.894      30.290 

850        1     564377.628    4818829.425      29.530 

851        1     564384.172    4818828.420      29.260 

852        1     564381.742    4818827.820      29.680 

853        1     564380.126    4818824.766      29.760 

854        1     564376.515    4818822.207      29.970 
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855        1     564373.679    4818821.743      29.940 

856        1     564378.098    4818820.383      29.720 

857        1     564393.650    4818819.354      29.150 

858        1     564391.310    4818818.344      29.310 

859        1     564398.688    4818829.234      29.000 

860        1     564398.569    4818830.954      30.010 

861        1     564397.831    4818830.575      30.170 

862        1     564401.056    4818829.062      28.760 

863        1     564402.320    4818828.398      28.800 

864        1     564402.591    4818824.667      28.880 

865        1     564411.160    4818832.075      29.430 

866        1     564417.245    4818832.391      29.170 

867        1     564418.392    4818830.454      27.900 

868        1     564419.479    4818829.685      28.140 

869        1     564418.301    4818821.748      28.500 

870        1     564416.843    4818820.804      28.390 

871        1     564424.864    4818820.536      28.420 

872        1     564434.011    4818821.609      27.620 

873        1     564437.059    4818822.738      27.650 

874        1     564437.623    4818826.263      27.620 

875        1     564438.920    4818830.484      27.360 

876        1     564440.721    4818831.520      26.880 

877        1     564442.251    4818833.243      28.000 

878        1     564451.536    4818834.566      27.660 

879        1     564454.235    4818835.228      27.610 

880        1     564462.020    4818838.389      27.630 

881        1     564455.340    4818833.734      26.280 

882        1     564456.791    4818833.588      26.230 

883        1     564460.795    4818828.352      26.530 

884        1     564464.064    4818832.547      26.250 

885        1     564464.937    4818828.066      26.300 

886        1     564479.458    4818842.172      25.780 

887        1     564483.534    4818846.212      25.460 

888        1     564477.142    4818851.253      25.280 

889        1     564476.350    4818852.058      25.190 

890        1     564481.235    4818851.661      25.370 

891        1     564482.191    4818863.633      24.660 
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892        1     564483.678    4818863.225      24.920 

893        1     564489.510    4818860.647      25.100 

894        1     564490.972    4818860.049      24.960 

895        1     564493.003    4818863.703      24.810 

896        1     564489.505    4818866.261      24.890 

897        1     564495.948    4818889.531      23.520 

898        1     564498.356    4818894.180      23.560 

899        1     564499.312    4818892.346      23.660 

900        1     564505.565    4818889.356      24.020 

901        1     564506.444    4818889.077      23.850 

902        1     564503.723    4818892.311      23.790 

903        1     564506.232    4818906.590      22.790 

904        1     564507.456    4818907.171      22.900 

905        1     564515.369    4818907.072      23.240 

906        1     564517.287    4818907.683      23.180 

907        1     564523.221    4818929.798      21.350 

908        1     564521.769    4818930.915      21.900 

909        1     564514.520    4818933.126      21.530 

910        1     564513.140    4818933.558      21.370 

911        1     564518.087    4818932.809      21.630 

912        1     564514.451    4818952.710      20.650 

913        1     564516.203    4818953.233      21.160 

914        1     564522.550    4818951.948      21.220 

915        1     564524.044    4818952.093      21.110 

916        1     564515.865    4818965.112      21.160 

917        1     564515.893    4818967.535      21.150 

918        1     564513.713    4818967.623      21.130 

919        1     564515.123    4818975.420      20.100 

920        1     564517.145    4818976.975      21.070 

921        1     564520.640    4818977.242      21.040 

922        1     564524.281    4818978.111      20.950 

923        1     564525.312    4818978.062      20.900 

924        1     564529.076    4818994.044      20.060 

925        1     564527.634    4818994.673      20.690 

926        1     564524.258    4818995.429      20.920 

927        1     564520.093    4818994.656      21.270 

928        1     564030.026    4819167.994      48.140 
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929        1     564031.790    4819167.768      47.650 

930        1     564028.321    4819165.521      48.040 

931        1     564025.932    4819163.405      47.970 

932        1     564024.685    4819162.773      47.540 

933        1     564038.854    4819142.921      46.650 

934        1     564040.510    4819142.177      46.950 

935        1     564043.176    4819143.305      47.010 

936        1     564045.963    4819144.327      47.020 

937        1     564047.232    4819144.987      46.520 

938        1     564060.918    4819118.212      45.650 

939        1     564146.136    4818978.530      40.600 

940        1     564146.700    4818975.386      40.540 

941        1     564145.366    4818972.431      40.580 

942        1     564145.539    4818975.939      40.290 

943        1     564144.330    4818971.853      40.420 

944        1     564137.072    4818964.223      40.590 

945        1     564136.586    4818963.036      40.750 

946        1     564133.224    4818961.579      40.810 

947        1     564129.013    4818958.256      40.670 

948        1     564127.418    4818956.317      40.820 

949        1     564112.431    4818949.962      40.880 

950        1     564111.618    4818950.332      40.740 

951        1     564094.710    4818944.430      40.920 

952        1     564094.210    4818943.503      41.030 

953        1     564100.386    4818946.702      41.050 

954        1     564083.474    4818939.339      41.150 

955        1     564083.067    4818940.504      40.930 

956        1     564074.028    4818935.800      41.290 

957        1     564069.678    4818933.539      41.320 

958        1     564071.132    4818933.155      41.450 

959        1     564064.970    4818929.798      41.410 

960        1     564064.242    4818930.432      41.200 

961        1     564065.920    4818932.038      41.430 

962        1     564066.526    4818927.485      41.380 

963        1     564067.061    4818926.823      41.240 

964        1     564082.047    4818934.644      41.090 

965        1     564083.020    4818935.964      41.200 
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966        1     564095.102    4818940.965      41.010 

967        1     564095.483    4818940.281      40.890 

968        1     564110.980    4818945.389      40.710 

969        1     564110.126    4818946.036      41.020 

970        1     564127.405    4818953.030      40.770 

971        1     564129.164    4818952.679      40.530 

972        1     564138.552    4818958.790      40.400 

973        1     564138.534    4818958.809      40.400 

974        1     564138.854    4818960.669      40.680 

975        1     564148.488    4818970.023      40.460 

976        1     564150.678    4818970.666      40.380 

977        1     564153.578    4818969.720      40.290 

978        1     564154.250    4818967.608      39.990 

979        1     564150.016    4818970.145      40.350 

980        1     564148.848    4818969.459      40.470 

981        1     564160.398    4818961.332      39.960 

982        1     564161.843    4818960.929      40.160 

983        1     564163.682    4818962.292      40.150 

984        1     564165.464    4818963.554      40.060 

985        1     564166.191    4818964.086      39.840 

986        1     564159.660    4818972.545      39.950 

987        1     564158.675    4818971.794      40.200 

988        1     564151.738    4818976.189      40.390 

989        1     563948.858    4818717.207      46.050 

990        1     563718.811    4818492.957      70.860 

991        1     563719.995    4818489.354      71.170 

992        1     563722.854    4818495.100      70.680 

993        1     563723.222    4818495.530      70.530 

994        1     563715.596    4818507.306      69.910 

995        1     563714.571    4818507.357      70.050 

996        1     563710.183    4818504.952      70.130 

997        1     563710.056    4818505.807      69.960 

998        1     563711.832    4818512.166      69.810 

999        1     563710.495    4818513.285      69.790 

1000        1     563710.802    4818514.717      69.580 

1001        1     563701.955    4818516.826      69.710 

1002        1     563704.304    4818518.449      69.460 
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1003        1     563703.242    4818518.760      69.440 

1004        1     563706.736    4818521.281      69.200 

1005        1     563706.941    4818522.100      69.210 

1006        1     563695.333    4818537.715      68.030 

1007        1     563692.494    4818535.693      67.930 

1008        1     563691.805    4818535.042      67.920 

1009        1     563680.928    4818550.380      66.920 

1010        1     563685.461    4818543.838      67.310 

1011        1     563687.418    4818547.429      67.340 

1012        1     563686.024    4818549.891      67.250 

1013        1     563684.378    4818550.948      67.090 

1014        1     563679.593    4818557.243      66.490 

1015        1     563680.837    4818555.179      66.790 

1016        1     563677.029    4818560.991      66.300 

1017        1     563672.988    4818560.515      66.470 

1018        1     563672.374    4818559.924      66.340 

1019        1     563668.324    4818557.931      68.060 

1020        1     563639.324    4818528.357      70.750 

1021        1     563622.064    4818543.060      70.280 

1022        1     563648.872    4818568.121      67.920 

1023        1     563657.325    4818573.739      66.900 

1024        1     563661.168    4818576.002      66.280 

1025        1     563661.220    4818575.042      66.110 

1026        1     563668.784    4818570.245      66.330 

1027        1     563665.219    4818575.160      66.440 

1028        1     563663.069    4818579.395      66.300 

1029        1     563663.710    4818579.650      66.220 

1030        1     563657.467    4818579.748      66.440 

1031        1     563651.564    4818588.037      66.700 

1032        1     563649.802    4818593.665      66.680 

1033        1     563650.269    4818594.804      66.570 

1034        1     563643.584    4818591.238      66.950 

1035        1     563639.865    4818589.973      67.210 

1036        1     563637.182    4818592.480      67.230 

1037        1     563635.624    4818595.029      67.240 

1038        1     563639.945    4818596.378      66.940 

1039        1     563640.360    4818596.907      66.690 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-44 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

1040        1     563634.855    4818599.891      67.060 

1041        1     563634.316    4818602.158      67.000 

1042        1     563633.284    4818603.256      67.090 

1043        1     563630.836    4818601.272      67.380 

1044        1     563633.571    4818605.492      66.770 

1045        1     563630.226    4818618.163      66.580 

1046        1     563628.271    4818619.939      66.900 

1047        1     563624.502    4818620.898      67.040 

1048        1     563620.116    4818627.263      66.610 

1049        1     563623.783    4818629.815      66.450 

1050        1     563626.780    4818629.850      66.390 

1051        1     563628.110    4818630.232      66.060 

1052        1     563625.069    4818636.312      65.600 

1053        1     563622.060    4818635.919      65.810 

1054        1     563618.897    4818640.276      65.520 

1055        1     563621.594    4818642.472      65.160 

1056        1     563612.685    4818644.235      66.130 

1057        1     563481.817    4818372.401      80.520 

1058        1     563481.897    4818369.397      80.450 

1059        1     563478.033    4818367.634      80.870 

1060        1     563470.418    4818368.252      81.190 

1061        1     563472.433    4818367.987      81.090 

1062        1     563462.535    4818367.568      81.390 

1063        1     563461.159    4818368.822      81.580 

1064        1     563469.898    4818369.753      81.190 

1065        1     563458.190    4818366.531      81.640 

1066        1     563454.925    4818373.544      81.640 

1067        1     563454.675    4818374.657      81.260 

1068        1     563454.684    4818370.723      81.820 

1069        1     563459.986    4818374.942      81.480 

1070        1     563459.790    4818376.236      81.080 

1071        1     563462.391    4818379.525      80.930 

1072        1     563462.212    4818380.489      81.110 

1073        1     563463.350    4818378.509      81.160 

1074        1     563463.789    4818381.935      81.000 

1075        1     563462.565    4818382.439      80.700 

1076        1     563466.146    4818383.000      81.080 
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1077        1     563469.340    4818372.830      81.250 

1078        1     563477.468    4818373.635      80.730 

1079        1     563477.487    4818376.503      80.530 

1080        1     563477.704    4818377.675      80.410 

1081        1     563473.386    4818377.976      80.670 

1082        1     563471.945    4818377.966      80.930 

1083        1     563470.031    4818380.589      80.970 

1084        1     563470.760    4818381.092      80.780 

1085        1     563469.928    4818381.952      80.910 

1086        1     563468.250    4818385.687      80.890 

1087        1     563469.332    4818384.594      80.720 

1088        1     563468.087    4818387.979      80.560 

1089        1     563466.008    4818393.694      80.400 

1090        1     563464.047    4818398.997      80.310 

1091        1     563464.919    4818399.149      80.420 

1092        1     563464.086    4818396.293      80.540 

1093        1     563459.360    4818394.913      80.530 

1094        1     563457.894    4818394.852      80.240 

1095        1     563460.921    4818397.817      80.540 

1096        1     563456.832    4818411.902      80.050 

1097        1     563459.539    4818413.293      79.840 

1099        1     563450.537    4818410.965      79.810 

1100        1     563451.780    4818412.310      80.040 

1101        1     563445.391    4818423.196      79.890 

1102        1     563444.150    4818424.067      79.380 

1103        1     563445.257    4818425.061      79.630 

1104        1     563453.861    4818420.159      79.830 

1105        1     563455.297    4818421.533      79.710 

1106        1     563458.609    4818425.077      79.690 

1107        1     563462.649    4818428.253      79.720 

1108        1     563461.151    4818430.322      79.630 

1109        1     563454.051    4818424.748      79.720 

1110        1     563452.523    4818424.078      79.830 

1111        1     563447.493    4818437.816      79.660 

1112        1     563448.911    4818440.044      79.620 

1113        1     563446.620    4818445.204      79.730 

1114        1     563446.198    4818451.547      79.580 
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1115        1     563442.976    4818455.656      79.530 

1116        1     563437.145    4818456.568      79.420 

1117        1     563436.257    4818457.545      79.780 

1118        1     563433.273    4818459.346      79.360 

1119        1     563434.019    4818460.240      79.630 

1120        1     563422.239    4818467.132      79.010 

1121        1     563415.346    4818476.130      78.740 

1122        1     563418.072    4818480.067      78.770 

1123        1     563418.796    4818481.279      79.080 

1124        1     563416.816    4818484.035      78.840 

1125        1     563410.895    4818489.934      78.370 

1126        1     563406.368    4818488.432      78.340 

1127        1     563398.286    4818499.714      78.010 

1128        1     563402.937    4818500.932      78.070 

1129        1     563397.796    4818507.927      77.850 

1130        1     563397.960    4818510.115      77.840 

1131        1     563400.177    4818506.761      78.130 

1132        1     563395.636    4818513.348      77.840 

1133        1     563394.872    4818514.266      77.920 

1134        1     563392.909    4818520.679      77.480 

1135        1     563386.528    4818539.636      76.630 

1136        1     563385.161    4818543.014      76.500 

1137        1     563384.803    4818543.966      76.610 

1138        1     563384.255    4818546.610      76.280 

1139        1     563381.930    4818553.375      76.180 

1140        1     563379.648    4818559.981      75.810 

1141        1     563376.182    4818558.345      75.700 

1142        1     563378.909    4818551.788      75.940 

1143        1     563382.209    4818540.824      76.300 

1144        1     563381.100    4818539.918      76.210 

1145        1     563384.914    4818525.396      77.000 

1146        1     563387.113    4818525.199      77.110 

1147        1     563391.746    4818523.382      77.390 

1148        1     563389.666    4818517.964      77.420 

1149        1     563387.374    4818515.580      77.500 

1150        1     563392.759    4818504.193      78.050 

1151        1     563392.279    4818503.301      78.250 
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1152        1     563398.686    4818498.362      78.070 

1153        1     563403.032    4818488.571      78.440 

1154        1     563413.052    4818478.528      78.660 

1155        1     563404.440    4818479.628      80.530 

1156        1     563402.539    4818477.186      80.450 

1157        1     563405.267    4818483.190      80.260 

1158        1     563412.670    4818476.039      80.280 

1159        1     563412.262    4818474.827      80.130 

1160        1     563410.947    4818473.201      80.070 

1161        1     563409.345    4818471.412      79.960 

1162        1     563408.602    4818470.504      79.690 

1163        1     563399.789    4818474.084      80.070 

1164        1     563398.460    4818475.173      80.280 

1165        1     563387.078    4818476.353      80.730 

1166        1     563386.376    4818475.296      80.560 

1167        1     563385.896    4818482.577      80.630 

1168        1     563385.989    4818483.479      80.200 

1169        1     563385.486    4818481.310      80.870 

1170        1     563411.607    4818469.897      79.860 

1171        1     563410.846    4818468.958      79.700 

1172        1     563412.354    4818467.850      79.770 

1173        1     563413.077    4818466.204      79.620 

1174        1     563424.668    4818453.791      79.470 

1175        1     563423.274    4818461.506      79.280 

1176        1     563430.025    4818454.776      79.290 

1177        1     563423.648    4818446.694      79.890 

1178        1     563435.704    4818440.807      79.460 

1179        1     563437.424    4818437.958      79.450 

1180        1     563438.174    4818437.656      79.540 

1181        1     563442.017    4818438.693      79.620 

1182        1     563448.183    4818425.772      79.810 

1183        1     563445.346    4818423.264      79.880 

1184        1     563467.148    4818395.811      80.400 

1185        1     563470.617    4818389.000      80.210 

1186        1     563472.272    4818385.954      80.190 

1187        1     563769.523    4818331.251      70.560 

1188        1     563765.618    4818332.505      71.010 
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1189        1     563763.494    4818332.252      71.300 

1190        1     563761.073    4818331.102      71.410 

1191        1     563760.092    4818330.034      71.450 

1192        1     563760.380    4818327.966      71.460 

1193        1     563761.050    4818326.164      71.510 

1194        1     563754.705    4818321.479      71.780 

1195        1     563752.322    4818323.132      71.810 

1196        1     563750.579    4818324.212      71.820 

1197        1     563747.340    4818323.480      71.900 

1198        1     563742.214    4818319.812      71.960 

1199        1     563743.361    4818318.195      71.940 

1200        1     563737.216    4818313.604      72.090 

1201        1     563724.124    4818318.881      72.200 

1202        1     563732.947    4818325.425      71.990 

1203        1     563738.935    4818329.872      71.800 

1204        1     563740.411    4818331.093      71.810 

1205        1     563742.129    4818333.109      71.670 

1206        1     563749.727    4818342.108      71.600 

1207        1     563758.048    4818351.765      71.480 

1208        1     563765.748    4818348.145      71.470 

1209        1     563765.015    4818346.603      71.550 

1210        1     563765.050    4818345.314      71.520 

1211        1     563766.109    4818344.923      71.430 

1212        1     563773.734    4818350.640      70.720 

1213        1     563144.945    4819139.277      84.850 

1214        1     564233.333    4818772.432      32.790 

1215        1     564896.819    4818515.679      20.980 

1216        1     564643.049    4818565.484      23.940 

2001        1     563765.777    4818348.239      71.410 

2002        1     563765.100    4818346.839      71.500 

2003        1     563765.070    4818345.485      71.470 

2004        1     563766.177    4818345.140      71.390 

2005        1     563771.962    4818349.441      70.850 

2006        1     563770.514    4818351.704      71.000 

2007        1     563778.704    4818357.712      70.120 

2008        1     563782.533    4818359.624      69.930 

2009        1     563783.983    4818358.943      69.910 
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2010        1     563784.708    4818359.270      69.890 

2011        1     563787.603    4818360.968      69.830 

2012        1     563789.838    4818365.925      69.920 

2013        1     563797.517    4818368.313      69.790 

2014        1     563803.570    4818372.810      69.770 

2015        1     563809.721    4818380.608      69.910 

2016        1     563811.278    4818380.807      69.910 

2017        1     563817.404    4818383.037      69.790 

2018        1     563814.822    4818384.414      69.910 

2019        1     563816.491    4818385.659      69.910 

2020        1     563820.722    4818388.805      69.850 

2021        1     563821.121    4818389.065      69.850 

2022        1     563822.096    4818387.194      69.850 

2023        1     563825.733    4818389.175      69.650 

2024        1     563836.205    4818400.276      69.540 

2025        1     563840.080    4818402.155      69.460 

2026        1     563844.624    4818403.191      69.260 

2027        1     563849.842    4818410.366      69.250 

2028        1     563859.066    4818413.915      68.960 

2029        1     563861.007    4818416.019      69.020 

2030        1     563866.166    4818422.519      68.890 

2031        1     563869.080    4818423.655      68.840 

2032        1     563873.837    4818424.840      68.640 

2033        1     563881.597    4818430.644      68.470 

2034        1     563880.024    4818432.781      68.460 

2035        1     563879.387    4818432.294      68.490 

2036        1     563884.823    4818437.060      68.430 

2037        1     563891.218    4818434.808      68.430 

2038        1     563898.075    4818429.791      68.490 

2039        1     563904.649    4818424.411      68.650 

2040        1     563900.399    4818420.303      68.660 

2041        1     563899.040    4818417.353      68.840 

2042        1     563898.078    4818414.011      68.950 

2043        1     563893.718    4818420.797      68.710 

2044        1     563894.947    4818422.843      68.640 

2045        1     563897.108    4818423.556      68.540 

2046        1     563894.153    4818424.964      68.480 
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2047        1     563891.175    4818424.156      68.480 

2048        1     563891.808    4818423.466      68.590 

2049        1     563892.151    4818421.878      68.610 

2050        1     563886.027    4818420.346      68.550 

2051        1     563886.543    4818417.460      68.700 

2052        1     563884.140    4818418.363      68.710 

2053        1     563888.207    4818414.494      68.840 

2054        1     563867.594    4818406.641      68.920 

2055        1     563868.221    4818403.807      69.090 

2056        1     563867.634    4818399.382      69.140 

2057        1     563848.292    4818392.335      69.320 

2058        1     563848.605    4818389.222      69.470 

2059        1     563847.071    4818384.259      69.670 

2060        1     563831.081    4818379.587      69.680 

2061        1     563828.679    4818376.470      69.870 

2062        1     563827.465    4818375.545      69.900 

2063        1     563814.661    4818367.411      69.810 

2064        1     563814.080    4818363.253      69.820 

2065        1     563817.063    4818365.988      69.920 

2066        1     563816.402    4818361.645      69.910 

2067        1     563801.135    4818350.377      69.920 

2068        1     563796.429    4818350.220      69.850 

2069        1     563799.088    4818350.208      69.920 

2070        1     563797.047    4818347.363      69.920 

2071        1     563793.029    4818348.032      69.950 

2072        1     563790.599    4818349.069      69.970 

2073        1     563792.287    4818350.862      69.880 

2074        1     563793.315    4818344.625      69.990 

2075        1     563791.058    4818342.718      70.050 

2076        1     563790.101    4818340.230      70.010 

2077        1     563790.781    4818339.226      69.970 

2078        1     563787.851    4818337.064      69.950 

2079        1     563786.124    4818336.455      69.950 

2080        1     563783.858    4818334.814      69.940 

2081        1     563781.557    4818333.449      69.860 

2082        1     563778.704    4818331.365      69.900 

2083        1     563776.456    4818331.775      69.980 
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2084        1     563775.912    4818329.454      69.920 

2085        1     563772.993    4818327.431      69.980 

2086        1     563772.419    4818325.520      70.000 

2087        1     563766.502    4818324.586      70.860 

2088        1     563766.194    4818322.217      71.150 

2089        1     563770.769    4818330.423      70.320 

2090        1     563768.228    4818331.792      70.690 

2091        1     563765.646    4818331.136      70.970 

2092        1     563762.868    4818329.206      71.240 

2095        1     563762.454    4818327.152      71.300 

2096        1     563761.986    4818326.957      71.540 

2103        1     563742.962    4818312.947      72.080 

2117        1     563717.946    4818319.410      72.720 

2118        1     563718.720    4818320.271      72.740 

2119        1     563720.127    4818321.335      72.690 

2125        1     563728.303    4818326.917      72.430 

2126        1     563738.613    4818333.363      72.360 

2130        1     563742.483    4818335.814      71.970 

2131        1     563741.550    4818337.347      72.360 

2132        1     563744.044    4818340.278      72.050 

2133        1     563744.047    4818339.411      72.000 

2134        1     563738.770    4818341.563      72.960 

2136        1     563745.589    4818342.080      71.920 

2137        1     563751.730    4818344.485      71.630 

2138        1     563753.872    4818346.982      71.600 

2139        1     563754.996    4818353.088      71.790 

2140        1     563758.064    4818351.784      71.470 

2141        1     563757.315    4818352.659      71.370 

2142        1     563760.189    4818356.902      71.430 

2143        1     563763.545    4818361.721      71.460 

2144        1     563765.920    4818362.186      71.290 

2145        1     563767.706    4818367.609      71.170 

2146        1     563768.431    4818366.687      71.280 

2147        1     563773.722    4818363.436      71.340 

2148        1     563775.479    4818362.441      71.230 

2149        1     563769.979    4818352.371      71.450 

2150        1     563767.862    4818352.556      71.390 
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2152        1     563771.013    4818342.111      70.900 

2153        1     563779.236    4818336.631      70.090 

2154        1     563778.437    4818339.314      70.280 

2155        1     563780.497    4818342.156      70.200 

2156        1     563784.409    4818341.754      70.250 

2157        1     563780.881    4818349.203      70.210 

2158        1     563801.977    4818364.811      69.920 

2159        1     563806.457    4818357.624      69.820 

2160        1     563822.175    4818379.736      69.830 

2161        1     563847.000    4818398.105      69.420 

2162        1     563867.597    4818413.306      68.940 

2163        1     563889.687    4818429.810      68.490 

2324        1     563767.498    4818346.708      71.460 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-1 
 

 

 

563.431,543 

  

4.819.273,151 

  

67,133 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-2 
 

 

 

563.716,422 

  

4.819.330,420 

  

58,716 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-3 
 

 

 

563.888,584 

  

4.819.352,630 

  

54,503 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-4 
 

 

 

563.870,981 

  

4.819.248,611 

  

52,814 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-5 
 

 

 

563.986,402 

  

4.819.209,092 

  

49,676 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-6 
 

 

 

564.030,814 

  

4.819.166,959 

  

48,093 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-7 
 

 

 

564.074,319 

  

4.819.079,184 

  

44,198 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-8 
 

 

 

564.153,036 

  

4.818.968,505 

  

40,416 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-9 
 

 

 

564.217,857 

  

4.818.909,328 

  

37,678 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-11 
 

 

 

564.278,461 

  

4.818.845,496 

  

33,615 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
 

 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-64 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-12 
 

 

 

564.390,487 

  

4.818.820,343 

  

29,417 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-13 
 

 

 

564.421,862 

  

4.818.822,040 

  

28,320 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-14 
 

 

 

564.478,920 

  

4.818.841,370 

  

25,813 

  

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 

 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-15 
 

 

 

564.512,515 

  

4.818.901,607 

  

23,391 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-16 
 

 

 

564.522,907 

  

4.819.005,253 

  

21,024 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre hormigón, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-16A 
 

 

 

564.515,433 

  

4.818.966,683 

  

21,102 

  

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 

 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-18 
 

 

 

564.660,300 

  

4.819.075,650 

  

22,162 

  

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 

 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-19 
 

 

 

564.789,623 

  

4.819.110,156 

  

23,112 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-27 
 

 

 

564.908,524 

  

4.818.525,350 

  

20,696 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-28 
 

 

 

564.846,117 

  

4.818.494,968 

  

22,001 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-29 
 

 

 

564.759,722 

  

4.818.441,383 

  

24,007 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-30 
 

 

 

564.701,970 

  

4.818.388,913 

  

25,245 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-31 
 

 

 

564.639,483 

  

4.818.369,626 

  

25,882 

CROQUIS: 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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564.558,142 

  

4.818.321,880 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-33 
 

 

 

564.475,788 

  

4.818.390,798 

  

30,591 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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B-34 
 

 

 

564.302,780 

  

4.818.433,020 

  

42,032 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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B-35 
 

 

 

564.290,928 

  

4.818.362,897 

  

45,099 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
 

 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-81 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-36 
 

 

 

564.146,403 

  

4.818.274,727 

  

58,840 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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Y= 
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564.095,104 

  

4.818.217,101 

  

56.251 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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564.015,754 

  

4.818.301,944 

  

65.411 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.933,550 

  

4.818.385,902 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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B-40 
 

 

 

563.898,075 

  

4.818.429,791 

  

68,645 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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563.898,075 

  

4.818.346,708 

  

71,464 
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RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-42 
 

 

 

563.826,098 

  

4.818.457,306 

  

70,573 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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Y= 

 

Z= 

 

 

B-43 
 

 

 

563.796,800 

  

4.818.447,661 

  

70,480 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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Instrumento de Ordenación Urbanística 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-44 
 

 

 

563.606,807 

  

4.818.369,042 

  

77,013 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-45 
 

 

 

563.575,590 

  

4.818.419,860 

  

77,230 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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Z= 

 

 

B-46 
 

 

 

563.474,353 

  

4.818.370,466 

  

80,944 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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X= 
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563.421,344 

  

4.818.467,236 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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Z= 

 

 

B-48 
 

 

 

563.393,458 

  

4.818.516,849 

  

77,563 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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B-49 
 

 

 

563.325,716 

  

4.818.960,600 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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B-50 
 

 

 

563.410,220 

  

4.818.974,143 

  

63,108 

CROQUIS: 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.624,374 

  

4.818.628,805 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
 

 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-97 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 
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563.634,425 

  

4.818.601,208 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.658,064 

  

4.818.584,516 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.725,092 

  

4.818.489,522 

  

70,974 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.769,850 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.806,757 

  

4.818.535,408 

  

63,949 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.855,903 

  

4.818.589,037 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.860,865 

  

4.818.618,796 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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B-59 
 

 

 

563.839,045 

  

4.818.659,892 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.813,309 

  

4.818.699,852 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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563.780,268 

  

4.818.783,999 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
 

 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-109 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-64 
 

 

 

563.679,480 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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48,089 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
 

 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-111 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-66 
 

 

 

563.753,588 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-77 
 

 

 

563.993,953 

  

4.818.753,435 

  

36,412 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
 

 



ANEXO 4 
 

 

 

Pág A4-118 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-78 
 

 

 

564.145,234 

  

4.818.718,208 

  

32,517 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-79 
 

 

 

564.200,907 

  

4.818.726,673 

  

30,627 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-82 
 

 

 

564.295,623 

  

4.818.481,414 

  

41,038 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

B-83 
 

 

 

564.247,735 

  

4.818.807,499 

  

34,026 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

F-1 
 

 

 

565.138,048 

  

4.819.179,748 

  

19,911 

  

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 

 

FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 

 

 

X= 

 

Y= 

 

Z= 

 

 

 

F-2 
 

 

 

565.290,655 

  

4.819.400,260 

  

25,506 

 

CROQUIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA: 
 

Clavo de acero sobre calzada, rodeado de circulo de color naranja. 
 

FOTOGRAFÍA: 
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ANEXO 5 

 

CUMPRIMENTO DAS PRESCRIPCIÓNS DA DECLARACIÓN DE IMP ACTO 

AMBIENTAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

No presente anexo describense  as consideracións levadas a cabo sobre o cumprimento 

dos condicionados establecidos pola Declaración de Impacto Ambiental (en adiante, DIA) 

emitida pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (Consellería de Medio 

Ambiente e Desnvolvemento Sostible da Xunta de Galicia) con data do 2 de outubro de 

2008. 

 

2. ANÁLISE DA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

B. CONDICIÓNS XERAIS 
 
B.1. Previo inicio das obras 
 
1. Tal e como propoñen, redactarase un manual de boas prácticas, seguindo o contido e 
criterios recollidos no estudo de impacto ambiental, no apartado relativo ás medidas 
protectoras e correctoras, coas modificacións e/ou puntualizadas que resulten da 
presenta declaración. Este manual deberá ser difundido entre todo o persoal que 
participe nas obras, que deberá quedar obrigado o seu cumplimento. 
 
No Anexo nº 1. Integración Ambiental na fase de Execución, inclúese un Manual de Boas 

Prácticas, onde se recollen una serie de medidas destinadas a proteción dos elementos 

do medio e a corrección dos impactos que poidan producirse no mesmo por mor das 

obras. 

 
2. Realizarase un inventario dos acuíferos existentes no ámbito do parque ou na súa 
periferia que se poidan ver afectados polas obras, establecendo as medidas a adoptar 
para a súa protección e/ou mantemento dos usos actuais. 
 

En fases posteriores de proxecto solicitarase ao Organismo Autonomo de Augas de 

Galicia a remisión dun inventario dos acuíferos presentes no entorno da zona de estudo, 

co fin de establecer as medidas preventivas axeitadas para o mantemento e protección 

das súas caacterísticas. 
 

3. Determinarase a localización das zonas destinadas ás instalación auxiliares (parques 
de maquinaria, zonas de almacenamento de materiais e residuos, vestiarios, etcétera), 
seguíndo os criterios expostos no estudo de impacto ambiental, coa seguinte 
puntualización, non se poderá situar nin na zona de servidume  nin na de policía dos 
leitos fluviais. Estas zonas contarán cos medios necesarios para evitar afeccións 
derivadas dos verquidos accidentais. 
 
A localización das plantas auxiliares plasmarase nun plano no que se definan claramente 
estas zonas, así como as medidas protectoras decaracter ambiental coas que se dotan. 
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No caso das plantas de formigón e/ou áridos que se mencionan no estudo ambiental, 
deberá considerar preferentemente que estes materiais procedan de instalación externas 
autorizadas. No caso de que isto non resulte factible, estas plantas localizaranse dentro 
das zonas destinadas ás instalación auxiliares, dispoñendo de todos os medios 
necesarios para evitar afeccións, principalmente no que respecta a xeración de po, ruídos 
e residuos. 
 
No Anexo nº 1.Integración Ambiental, Medida nº 4: Situación e acondicionamento do 

parque de maquinaria e instalación auxiliares, establecense os condicionantes ambientais 

que deberán ser obxecto de estudo para a ubicación destas zonas auxiliares, así como 

os medios de proteción cos que deberán dotarse a estas áreas. 

 

A súa ubicación definirase en fases posteriores de proxecto e reflictirase nun plano. 
 

4. Seleccionaranse os lugares onde se realizarán os depósitos dos sobrantes dos 
movementos de terras, priorizando o uso dos ocos procedentes de actividades 
extractivas abandonadas que teñen inventariado na zona, sempre que sexa técnica e 
económicamente viable e non se atopen naturalizados ou inbtegrados no ámbito. En caso 
contrario, seguiranse criterios ecolóxicos para a selección destes lugares, debendo 
determinarse os medios, nesta fase, para garantir que os mesmos non van ocasionar 
afeccións á zona. Previamente a realización destes depósitos deberá contarse cos 
permisos que correspondan. 
 
No Anexo nº 1, Medida nº 26, Destino e procedencia dos materiais, citanse as 

características principais que deberán ter os lugares de destino dos sobrantes da obra. 

 

En fase posterior de redacción do proxecto de urbanización, incluirase un estudo máis en 

detalle dos vertedoirosou canteras da zona susceptibles de acoller ese material. 

 

5. Determinaranse os lugares de procedencia dos materiais externos a obra, tendo en 
conta que a totalidade dos mesmos deben obterse de instalación autorizadas ao efecto. 
Consideranse, de ser técnicamente posible, o emprego de materiais procedentes de 
plantas de reciclaxe de residuos de construcción e demolición. 
 
Este punto ya se tivo en conta, tal e como se reflicte no Anexo nº 1, Medida nº 26, 

Destino e procedencia dos materiais. 

 

6. Deberán quedar perfectamente definidas as medidas a adoptar para evitar afeccións 
ás zonas de servidume e de policía. 
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Deseñaranse a rede de drenaxe de forma que non se vexa comprometida a rede natural. 
Dentro dos elementos de protección desta rede, determinaranse a necesidade e no seu 
caso a incorporación de estruturas que minimicen a erosión nas saídas da mesma. 
 

 
No Anexo 1, Medida nº 18, Protección do Sistema Hidrolóxico. Actividade na Zona de 

Policía e Zona de Servidume do Dominio Público Hidráulico, establécense as limitacións 

das actividades que poderán levarse a cabo tanto na zona de servidume coma na de 

policía, mentres que na Medida nº 25 defínense as pautas no deseño da rede de drenaxe 

con vistas a evitar a erosión hídrica. 
 

7. Contarase coa totalidade dos permisos e/ou autorizacións legalmente establecidas 
para a corta de árbores (ben sexa en zona de servidume e policía ou en monte), 
execución de obras e realización de verteduras que afecten ao dominio público hidráulico 
e/ou ás zonas de servidume e policía. Se é técnicamente posible, os tocos non se 
eliminarán, sobre todo na ribeira dos cursos fluviais. 
 

 
A necesidade de obtención dos permisos referidos no condicionado, recóllese na Medida 

nº 6, Limitación o Movemento de maquinaria e Proteción da Vexetación do Anexo nº 1. 
 

 

8. No caso de que se precise efectuar voaduras, deseñarase o plan considerando as 
medidas protectoras e correctoras necesarias para minimizar as afeccións derivadas do 
ruído, vibracións, movilización de po e proxección de materiais grosos. 
 

 
O establecido neste condicionado recóllese na Medida nº 8, Prevención e Control de 

Actividades Molestas, do Anexo 1. 
 

 

9. Redactarase, por técnico competente, o proxecto de restauración e revexetación das 
superficies afectadas pola execucción do proxecto (noiros, terrapléns, zonas verdes, 
zonaverde na que implantará o sistema de tratamento de augas pluviais, glorietas, etc.). 
A revexetación efectuarase con especies arbustivas e arbóreas autóctonas adaptadas o 
ámbito, preferentemente de procedencia local, seguindo o patrón natural. Nos noiros e 
terrapléns, de resultar preciso, considerarase o emprego de sportes para favoreer a 
colonización. 
 

 
Na Medida nº 24, Restauración de zonas degradadas, propoñense unha serie de pautas 

básicas a considerar á hora de levar a cabo a revexetación e integración paisaxística do 

Parque. En fase posterior do Proxecto de Urbanización, definiranse con maior detalle, 
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redactándose o correspondente Proxecto de Restauración e Integración Paisaxística, que 

conterá memoria, planos, prego e presuposto. 
 

10. Planificaranse os traballos de execución tendo en conta as épocas máis adecuadas 
para a realización de cada traballo, de forma que se produzan as mínimas afeccións 
posibles. Terase en conta que: 
 
-As rozas, movementos de terras, voaduras e outros traballos que puidesen perxudicar á 
fauna na súa época de cría, faranse fóra de dito periodo. No caso da imposibilidade de 
evitar esa época iniciaranse antes do comezo do periodo máis sensible, evitando así que 
a afección se produza sobre animais en reproducción. 
-Os traballos que supoñan o aporte de finos programaranse fóra dos períodos chuviosos. 
-Os desmontes e terrapléns que presenten riscos de erosión serán revexetados 
inmediatamente. 
 

 
O establecido neste condicionado, ven reflexado na Medida nº 7. Proteción da Fauna, nº 

18. Proteción do Sistema Hidráulico e a nº 23. Revexetación de noiros de terraplén, todas 

elas incluidas no Anexo nº 1.  
 

11. Adecuaranse zonas específicas para a instalación de distintos colectores nos que se 
almacenarán os distintos tipos de residuos, en condicións axeitadas de hixiene e 
seguridade, ata o seu envío a xestor final autorizado. 
 

 
Na Medida nº 13, Provisión e xestión de residuos, establecense as características dos 

colectores que almacenarán os residuos xerados según a natureza dos mesmos. A 

ubicación destes colectores será na zona destinada a parque de maquinaria e 

instalacións auxiliares que se definirá no Proxecto de Urbanización. 

 

B.2 Fase de replanteo 
 
1. De acordo co recollido no estudo ambiental, balizaranse e sinalizaranse as zonas de 
obra e de todas as infraestruturas e instalacións proxectadas, estando prohibido ocupar 
terreos fora do previsto. Este balizado e sinalización deberá manterse en perfecto estado 
durante o transcurso das obras, sendo retirados cando estas finalicen. 
 
 

Este condicionante xa se considerou na Medida nº 6. Limitacións ao movemento da 

maquinaria. 
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B.3 Na fase e obras 
 
1. Cumprirase co disposto na Lei 7/1997, de 11 de Agosto, de protección contra 
contaminación acústica, e no que sex amáis restrictivo, no Real Decreto 1367/2007, de 
19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído, no 
referente a zonificación acústica, obxetivos de calidade e emisións acústicas, así como o 
que se determine, no seu caso, na ordenanza municipal do Concello de Ferrol. 
 
Tal e como se propón, efectuarase o control do cumprimento desta condición nas zonas 
máis sensibles pola presenza de edificacións (vivendas próximas situadas ao sur do 
ámbito de actuación, pertencentes ás parroquias de Pega e O Castro, así como as 
pertencentes á parroquia de Fonteiroa). 
 
 
Este condicionado queda recollido na Medida nº 8, Prevención e Control das actividades 

molestas e na nº 15, Emisións de ruidos por funcionamento da maquinaria. 

 
2. Prohibirase que as formigoneiras se desfagan do sobrante de formigón, limpen o 
contido das cubas, as ferramentas… nas proximidades das correntes de auga, por moi 
pequeñas que sexan. 
 
 
Este condicionado queda recollido na Medida nº 18. Proteción do Sistema Hidráulico. 

 
3. Efectuarase a xestión dos residuos conforme ao indicado no estudo ambiental, 
respectándose sempre a normativa legal de aplicación. Respecto das indicacións 
recollias no estudo, terase en conta o seguinte: 
 
-Adoptaranse as medidas técnicas e económicamente viables para reducir a cantidade de 
residuos xerados. 
-Primarase a reciclaxe ou reutilización fronte a vertedura. 
-No caso dos residuos urbanos ou asimilables a urbanos, é competencia do concello a 
súa xestión; nembargantes cando se trata de residuos urbanos que non se producen en 
domicilios de particulares, os concellos poden obrigar aos posuidores a facerse cargo 
deles directamente ou ben poden chegar a un acordó sobre a forma de facerse cargo. 
 
 
As indicacións referentes a residuos quedan recollidas na Medida nº 11. Depósitos de 

materiais, Medida nº 12. Segregación de residuos  e Medida nº 13. Provisión e xestión. 

 
4. Se durante o programa de vixilancia e seguimento ambiental se detectan impactos, 
imprevistos ou alteracións que superen os umbrais establecidos, proporanse as medidas 
correctoras precisas para corrixilas. De ponerse de manifestó a existencia de impactos 
ambientais severos ou críticos, o órgano substantivo poñerá este feito en coñecemento 
da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. 
 



ANEXO 5 
 

 

 

Pág A5-6 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

B.4. Na fase de explotación 
 
1. Dado que, una vez rematadas as obras, existirán parcelas que quedarán desprotexidas 
ata a instalación das correspondentes naves empresariais, adoptaranse as medidas 
precisas para evitar afeccións sobre o ámbito derivadas do arrastre de po e partículas 
nestas superficies. 
 
 

Este condicionado non é de aplicación directa na redacción do presente Proxecto. 

 
2. Previamente á implantación de calquera instalación ou empresa no parque 
comprobarase que, ademáis de cumprir coas especificacións urbanísticas, dispón dos 
medios necesarios para o cumprimento do indicado nas ordenanzas ambientais. O 
cumprimento deste aspecto non exime do trámite ambiental ao que, no seu caso, deban 
someterse estas instalación. 
 
 

Este condicionado, recóllese nas Medidas de integración ambiental en fase de execución 

recollidas no Anexo nº 2. 

 
 
3. Porase en coñecemento de todos os operarios e/ou usuarios do parque as medidas de 
carácter ambiental que deberán ser adoptadas e/ou respectadas. 
 
 

Este condicionado non é de aplicación directa na redacción do presente Proxecto. 

 
 
4. No caso de que as actividades a instalarse no Parque Empresarial non se atopen no 
anexo I do Real Decreto 9/2005, de 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de 
actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para 
adeclaración de solos contaminmados, os titulares deberán cumprir cos requisitos desta 
norma 
 
 
Na Medida nº 29, Prevención da contaminación de solos, incluida no Anexo nº 2, 

recóllese a obligatoriedade de cumprimento do Real Decreto 9/2005 do 14 de xaneiro.  
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C. CONDICIÓNS ESPECÍFICAS 
 
C.1 Previo inicio das obras 
 
1. Redefinirase o ámbito e ordenación do parque empresarial de acordo cos seguintes 
condicionantes: 
 
a) Excluirase do seu ámbito o bosque caducifolio autóctono da Fraga da Pena. 
 
b) A construcción dos sectores A! e A· non poderá comprometer ao rego Fontoira ni nao 
seu ámbito. 
 
c) Protexerase íntegramente o sistema fluvial e a vexetación ripícola asociada ao rego de 
Leixa eao tramo fonal do rego de Fontoira, mantendo o seu estado natural e evitando a 
súa canalización, en atención aos obxetivos do artigo 1º da Lei 5/2006, de 30 de xuño, 
para a protección , a conservación e a mellora dos ríos galegos. 
 
d) Establecerase un área de exclusión para os xacementos arqueolóxicos Mámoa 1 de 
Leixa (GA15036062), Mámoa 2 de Leixa (GA15036063) e Mámoa 3 de Leixa 
(GA15036064). Esta corresponderase coa plasmada no plano nº 3 do documento titulado 
“Estudo de evaluación de impacto sobre el Patrimonio Cultural del Proyecto sectorial: 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol, A Coruña). 2º Edición.Informe memoria” e 
ampliarase cara ao sur, ata o límite co vial A, excluindo a área de aparcadoiro prevista o 
norte do vial. Esta modificación non suporá redución de espazos libres e zonas verdes no 
ámbito dos elementos do Patrimonio Cultural. 
Nesta área de exclusión respectarase a topografía actual do terreo, polo que non se 
realizarán movementos de terra ni  se modificarán ás rasantes actuais. 
 
e) Permanecerá ser alterar dentro da zona verde ó ámbito de protección de 100 m en 
torno a Igrexa Parroquial de San Pedro de Leixa, de xeito que este se deseñe sen 
movementos de terras, conservando as rasantes actuais e o arborado existente, para que 
sirva de zona amortecedora verde entre o elemento e a actividade empresarial. 
 
f) A área que incide no ámbito de protección da Igrexa parroquial de San Pedro de Leixa, 
na zona dedicada as parcelas de uso empresarial, reservaranse para viais, aprcadoiro en 
superficie e zonas libres, fixando una aliñación para os edificios fóra deste ámbito de 
protección. 
 
g) Aqueles que deriven do resultado dos estudos e medidas sinaladas nos puntos 2 e 3 
que se indicamn a seguir. 
 
h) Os que determine Augas de Galicia en relación coas obras en dominio público 
hidráulico e zona de policía e servidume, abastecemento de auga potable e xestión de 
augas residuais. 
 

Tomando en consideración o establecido neste condicionado e co fin de dar cumprimento 
ao mesmo, redefiniuse o ámbito e a ordenación do Parque Empresarial de Leixa. 
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2. Estudarase e determinarase a viabilidade de: 
 
- Instalación dun centro específico para a xestión conxunta dos residuos industriais 
xerados nas instalacións e empresas do parque, que funcione a modo de transferencia 
nas instalacións e empresas produtoras ata os xestores finais. Esta instalación deberá 
dispor da autorización preceptiva, por parte desta Dirección Xeral, para o almacenamento 
de residuos. 
 
- Deseño da rede de pluviais, ou ben das augas residuais tratadas, que permita o seu 
emprego para o rego das zonas verdes ou para outros usos nas instalación do parque. 
En todo caso, garantirase que a auga terá a calidade necesaria para o fin ao que se 
destina. 
 
No caso de regos, efectuaranse os cálculos precisos co fin de destinar a cantidade 
adecuada á capacidade de acollida do terreo. 
 
- Incorporación do carril-bici na rede viaria. 
 
 
En fases posteriores de proxecto estudarase a viabilidade destes condicionados. 

 

 
3. Incorporaranse no deseño da rede viaria as reservas e necesidades específicas para a 
implantación do transporte público 
 
 
En fases posteriores de proxecto incorporaranse as reservas e necesidades específicas 

do transporte público no deseño da rede viaria.  

 
 
4. Remitirase a Augas de Galicia -para a súa aprobación e establecemento, no seu caso, 
das medidas oportunas- informes do concello de Ferrol ou da empresa explotadora do 
abastecemento de auga potable, e da empresa explotadora do saneamento que 
certifiquen: 
 
a) Que o sistema que se prevé empregar para o abastecemento de auga potable ten 
capacidade suficiente para dar servizo adecuado. Para realizar este cálculo terase en 
conta tanto a cantidade de empresas e tipos que se prevé que se asentarán neste 
parque, como as prescricións que para abastecemento urbano e industrial  se recollen no 
Plan Hidrolóxico de Galicia- Costa. 
 
b) Que confirme a capacidade do sistema de depuración para o tratamento das augas 
provenientes deste novo parque. En caso contrario, precisaranse da construcción dunha 
EDAR para o parque, que deberá estar finalizada antes da posta en servizo do mesmo.  
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Remitiranse a Augas de Galicia os informes do concello de Ferrol ou da empresa 

explotadora do abastecemento de auga potable, e da empresa explotadora do 

saneamento. 

 

 
5. Remitirase á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural –para a súa aprobación e 
establecemento, no seu caso, doutras medidas de protección-: 
 
- Plano co deseño final do parque empresarial. 
 
- Proxecto de restauración e revexetación, no que afecta aos elementos do patrimonio 
cultural. 
 
- Proxecto de sondaxes arqueolóxicas valorativas. O alcance deste intervención 
definirase, previamente, en coordinación co Servizo de Arqueoloxía da Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural. En todo caso, as sondaxes anqueolóxicas deberán abarcar a zona 
do vial A que afecta ao ámbito de protección de 200 m. do xacemento Mámoa 1 de Leixa 
(GA15036062), e os terreos destinados a parcelas de uso industrial, localizadas no 
ámbito de protección de 200 m. dos xacementos arqueolóxicos Mámoa 1 de Leixa 
(GA15036062) e Mámoa 2 de Leixa (GA15036063). 
 
- Proxecto arqueolóxico, para o control e seguimento durante a fase de replanteo, de 
execución de obra e de restauración dos terreos. 
 
- Proxecto de posta en valor e mantemento do patrimonio arqueolóxico afectado. Este 
proxecto deberá conter as accións previstas na documentación remitida (consensuadas 
coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural), cronograma de actuacións e orzamento 
previsto. 
 
(Os traballos arqueolóxicos terán que ser levados a cabo por técnicos arqueólogos 
competentes, de acordo coa Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de 
Galicia) 
 
 
Os documentos solicitados neste condicionado, serán remitidos á Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural de manera previa ao comezo das obras. 

 

Os traballos arqueolóxicos serán levados a cabo por técnicos arqueólogos competentes 

de acordo coa Lei 8/1995, segundo foi definido na Medida nº 19. Protección do 

Patrimonio Cultural de Galicia. 
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6. Dada a presenza de especies catalogadas como “En perigo de extinción” e 
“Vulnerables” polo Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o catálogo galego 
de especies ameazadas, será necesario que persoal cualificado realice unha prospección 
para que, no suposto de localizar individuos de especies protexidas, se deseñen, a nivel 
executable, as medidas protectoras e correctoras precisas para evitar a súa afección. Os 
resultados desta prospección e das medidas que no seu caso se propoñan, deberán 
contar co informe favorable do Servizo de Conservación da Natureza de A Coruña. 
 
 
De manera previa ao comezo das obras, realizarase, por persoal cualificado, o pertinente 

traballo de campo co obxecto de detectar a presenza de individuos  de especies 

protexidas. 

 

O informe a redactar, no que se inclúan os resultados deste estudo, será remitido ao 

Servizo de Conservación da Natureza de A Coruña para o seu informe. 

 
7. Nas obras de drenaxe transversal, ademais das especificadas que efectúe Augas de 
Galicia, adoptaranse as seguintes medidas: 
 
- Empregaranse preferentemente drenaxes rectangulares en substitución das estruturas 
tipo tubo, dado que resultan máis efectivas como paso de fauna. 
 
No caso de que esta medida non poda ser aplicada e se empreguen pasos de sección 
circular, procederase a encher a base dos tubos con formigón co fin de incrementar a 
superficie de desprazamento dos animais. 
 
- Primar o emprego de formigón fronte ao de aceiro, plástico ou outros tipos de materiais. 
- Construir banquetas laterais permanentemente secas. 
- Accesos á estrutura ao mesmo nivel que o terreo contiguo, e libre de obstáculos que 
dificulten o desprazamente aos animais pequenos. 
 
 
Ditos aspectos foron considerados na Medida nº 25. Control da erosión hídrica e teranse 

en conta estes en fase posterior de redacción do proxecto de urbanización. 

 
8. No proxecto de instalacións eléctricas terase en conta que a subestación deberá 
deixarse preparada para posibles futuras ampliacións, así como que se deberán dispoñer 
de liñas soterradas suficientes, tanto para atender as cargas puntuais como para 
acometer novos circuitos de distribución. 
 
 
O abastecemento eléctrico do Parque de Leixa farase dende a subestación (actualmente 

en fase de execución) do polígono industrial de Río do Pozo, polo que non é obxecto 

desta actuación o establecido neste condicionado. 
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9. No proxecto de restauración e revexetación, teranse en conta: 
 
- As esixencias dos xacementos arqueolóxicos. 
 
- A necesidade de contar cunha zona amortecedora verde entre a Igrexa parroquial de 
San Pedro de Leixa e a actividade empresarial, polo que se valorará efectuar o reforzo 
desta zona coa plantación de novo arbolado autóctono. 
 
- A conservación nas zonas verdes dos pés autóctonos de maior entidade de toda a 
parcela. 
 
- A selección de especies vexetais herbáceas, arbustivas e arbóreas autóctonas 
presentes na zona, coherentes coa descrición incorporada no inventario ambiental para o 
bosque caducifolio e a ripisilva. Recoméndase a conservación de exemplares arbóreos 
de consideración que puideran existir na zona, tratando de integralos no deseño do 
parque. 
 
Queda prohibido o emprego de especies alóctonas de carácter invasivo, existindo a 
obriga de erradicar os posibles individuos que, destas especies, poidan aparecer. 
 
 
Ditos aspectos serán considerados na definición do Proxecto de Restauración e 

Integración Paisaxística que formará parte do proxecto de urbanización. Dito Proxecto de 

Restauración constará de memoria, planos, prego e presuposto. 

 
 
10. Redactarase o programa de vixilancia ambiental considerando os aspectos 
relacionados no apartado nº 7 do estudo ambiental do proxecto sectorial e no apartado nº 
6 do proxecto de conexión; tendo en conta que, tal e como sinalan, este programa ten por 
obxecto garantir ao longo do tempo o cumprimento das medidas protectoras e 
correctoras contempladas no estudo ambiental e no condicionado da presente 
declaración, incorporando procedementos de autocontrol por parte do promotor, así como 
permitir detectar, cuantificar e corrixir diferentes alteracións que non se puidesen prever 
no estudo ou no condicionado desta DIA, e levar a cabo novas medidas correctoras 
acordes coas novas problemáticas xurdidas. 
 
En base ao anterior, efectuaranse as revisións que se sinalan a continuación: 
 
- As tomas de mostras e as medicións deberán ser representativas e polo tanto 
coincidirán cos labores con maior incidencia sobre os aspectos obxecto de control. 
Enténdese que o tempo máximo entre controis non debe exceder un mes, sendo 
recomendable que, polo menos, unha vez por semana o director ambiental de obra visite 
a zona durante a fase de obras co fin de corroborar o cumprimento das boas prácticas 
establecidas. 
 
Especialmente sensible a este aspecto considérase o seguimento da calidade das augas 
durante a fase de obras. Para elo, recoméndase detallar todas as actividades, un control 
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exhaustivo, considerándose preciso que se efectúe una inspección visula diaria co 
obxecto de detectar posibles afeccións por verteduras, desprendementos de rochas, 
corrementos de terras, etc. 
 
Respecto do control puntual da calidade das augas e sen detrimento das indicacións que 
Augas de Galicia poida determinar, establecerase un control mensual mínimo e 
valorarase a necesidade de aumentar esta frecuencia durante a realización das obras 
que poidan afectar directamente aos cursos presentes no ámbito. Asemade, en relación 
coas análises estalecerase: 
 
• O control dos seguintes parámetros: pH, sólidos en suspensión, materiais 
sedimentables, condutividade, temperatura, osíxeno disolto, DBO₅, aceites, graxas e, en 
todo caso, aqueles necesarios para acreditar o cumprimento do artigo 80 sobre calidade 
mínima esixible ás augas continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se 
aproba o regulamento de ordenación de pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos 
continentais) 
 
• Empregarase como branco o resultado dunha toma de mostras realizada antes do 
comezo das obras. 
 
- A toma de mostras, analíticas e/ou medicións deberán ser realizadas por entidades 
homologadas e/ou acreditadas. 
 
- Inclusión do programa de seguimento arqueolóxico que estableza a Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural. 
 
- Ao longo do seguimento, tanto os puntos de medición seleccionados como os de toma 
de mostras, así como a periodicidade dos controis, poderán ser revisados en base aos 
resultados obtidos. 
 
Finalmente, e co obxecto de acadar a máxima coordinación e eficacia no cumprimento da 
presente declaración, designarase nesta fase ao que denominan “director ambiental de 
obra”. 
 
 
En fase posterior de redacción do proxecto de urbanización desglosarase en maior 
detalle o Programa de Vixilancia Ambiental incluido no Estudo de Impacto Ambiental 
redactado, adaptándoo aos condicionados especificados neste punto. 
 

 
11. Deberase comunicar a esta Dirección Xeral a data de inicio das obras co obxecto de 
realizar unha inspección previa das zonas de almacenamento de residuos. 
 

A Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental será informada da data de comezo 

das obras. 

 



ANEXO 5 
 

 

 

Pág A5-13 

Modificación do Proxecto Sectorial 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol) 

 
Instrumento de Ordenación Urbanística 

Agosto 2010 

 

C.3. Fase de replanteo e de obras  
 
1. Realizarase o control e seguimento arqueolóxico aprobado durante as fases de 
replanteo, de execución de obra e de restitución dos terreos, en todo o ámbito do parque 
empresarial. 
 
 
Realizarase o control e seguimento arqueolóxico segundo o Proxecto de Control 

Arqueolóxico aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

 
2. Para a avaliación da incidencia das obras na calidade das augas, tomaranse mostras 
da auga en situación preoperacional. Deste xeito, marcarase a calidade mínima esixible 
trala finalización das obras e durante a fase de explotación, na busca duns niveis óptimos 
de calidade. 
 
 
Tomaranse mostras da auga en situación preoperacional, tal e como se indica no 

Programa de Vixilancia Ambiental incluido no Estudo de Impacto Ambiental e que será 

desglosado en detalle no proxecto de urbanización. 

 
3. Executaranse os traballos de integración paisaxística vixiando a evolución da 
revexetación, procedendo á reposición de calvas e/ou marras que puideran aparecer nas 
sementeiras, hidrosementeiras e/ou plantacións previstas. 
 
 
A supervisión destes traballos de integración paisaxística, contémplase no Programa de 

Vixilancia Ambiental incluido no Estudo de Impacto Ambiental, e que tamén será incluido 

no proxecto de urbanización. 

 
4. O promotor do proxecto responsabilizarase de que se execute o programa de vixilancia 
ambiental a desenvolver para esta fase. O director ambiental de obra deberá elaborar os 
seguintes informes, cos contidos mínimos que se sinalan, e que serán remitidos ao 
órgano substantivo (DXIGVS): 
 
a) Trimestralmente: 
 
- Cronograma actualizado das obras. 
 
- Memoria do seguimento realizado de acordo co novo programa de vixilancia ambiental, 
redactado para dar cumprimento aos condicionantes da presente DIA e na que se 
indicará, se é o caso, as variacións producidas respecto do proxectado. 
 
- Reportaxe fotográfica que mostre con detalle os aspectos ambientais máis relevantes 
da actuación, así como das zonas onde se adoptaron medidas protectoras e correctoras. 
Nas fotografías indicarase a data e hora, debendo ir acompañadas dun plano de 
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localización. No primeiro informe trimestral incluirase a análise de referencia para o 
control da calidade das augas continentais e dos ruídos. 
 
- Representación en plano dos avances dos traballos e porcentaxe de execución das 
obras respecto do total, referido aos distintos elementos que se conforman. 
 
b) Antes da emisión da acta de recepción: 
 
- Memoria resumo sobre o seguimento ambiental realizado no que quede constancia das 
medidas protectoras e correctoras adoptadas en cumprimento do disposto nesta DIA. 
 
- Informe, no seu caso, das variacións introducidas ao longo das obras respecto do 
proxectado. 
 
- Reportaxe fotográfica que mostre con detalle os aspectos ambientais máis relevantes 
da actuación, así como das zonas onde se aplicaron medidas protectoras e correctoras.  
 
Nas fotografías indicarase a data e hora, debendo ir acompañadas dun plano de 
localización. 
 
- Incidencias producidas e medidas adoptadas para a súa resolución. 
 
 
O Director Ambiental de Obra elaborará os informes requeridos, tal e como se reflicte no 

Programa de Vixilancia Ambiental redactado. 

 
 
C.4. Fase de explotación 
 
1. Avaliarase a posibilidade de que dende o órgano de goberno do parque se promova e 
implante un modelo de xestión integrado que comprenda a planificación, regulamentación 
e servizos medioambientais do mesmo. 
 
O indicado neste condicionado non é obxecto de alcance do presente Proxecto. 

En todo caso, e tal e como se proxecta, o parque contará con regulamentación 
específica, para a protección do medioambiente, que comprenderá ademáis dos 
requerimentos para as actividades que se instalen e que contemplan no estudo 
ambiental, aqueles que sexan de aplicación interna para unha adecuada xestión e 
mantemento das instalacións do parque, que se establecerán seguindo criterios 
ecolóxicos. 
 
En relación coas normas requeridas ás instalacións, e no que respecta á ordenanza 
sobre verteduras, esta deberá adaptarse aos requerimentos que Augas de Galicia 
finalmente efectúe ao respecto. Asemade, incluirase unha ordenanza relativa á 
integración paisaxística das instalacións, na que se regulen aqueles aspectos mínimos 
que se deberán respectar para a maior integración do conxunto do parque. 
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No apartado 4.5 do Instrumento de Ordenación Urbanística, defínense as condicións 

ambientais e hixiénicas que rexirán nas actividades que se implanten no Parque 

Empresarial de Leixa. 

 
2. Dous (2) meses despois do remate das obras presentaranse perante esta Dirección 
Xeral xustificantes do tipo e da cantidade de residuos entregados a xestor autorizado. 
 
 
Presentaranse na Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, no prazo de dous 

meses unha vez finalizadas as obras, os xustificantes do tipo e cantidade de residuos 

entregados a xestor autorizado. A Dirección Ambiental de Obra, será a encargada de 

recopilar esta documentación xerada na fase de obras. 

 
3. Contarase cun programa de vixilancia e control ambiental propio, a fin de determinar a 
adecuación das medidas adoptadas, efectuar as correccións que se estimen precisas e 
promover accións de mellora. 
 
Como resultado deste plan deberán elaborarse os seguinte informes, cos contido 
mínimos que se sinalan a continuación, que deberán ser remitidos ao órgano substantivo 
(DXIGVS) coa periodicidade indicada de seguido: 
 
•Trimestralmente durante o primeiro ano de explotación e anualmente os seguintes anos: 
 
- Memoria do seguimento realizado, na que se indicarán se é o caso, os novos impactos 
detectados e as medidas adoptadas e/ou previstas. 
 
- Reportaxe fotográfica que amose con detalle os aspectos ambientais máis relevantes da 
actuación, así como das zonas onde se adoptaron medidas protectoras e correctoras.  
 
Nas fotografías indicarase a data e hora, debendo ir acompañadas dun plano de 
localización. 
 
 
O Programa de Vixilancia Ambiental incluido no Estudo de Impacto Ambiental, contempla 

o control de diferentes aspectos, tanto na fase de execución como na de explotación. 

 
3. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

A continuación, inclúese a propia DIA emitida pola Dirección Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, así como o anuncio da publicación da mesma no DOG (nº 204, do 

martes 21 de outubro do 2008). 
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Diario Oficial de Galicia, para que poida examinar o
expediente nos servizos centrais do ente público
Portos de Galicia sitos na praza de Europa, 5-A, 6º,
polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, e
formular alegacións e presentar os documentos e
informacións que coide pertinentes ante o instrutor
do procedemento, segundo o establecido no Regula-
mento para o exercicio da potestade sancionadora,
aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto (BOE nº 189, do 9 de agosto).

De non efectuarse alegacións no prazo antes men-
cionado, o acordo de inicio, en aplicación do artigo
13.2º do Real decreto 1398/1993, será considerado
proposta de resolución.

O órgano competente para a resolución do expe-
diente, de acordo coa tipificación e contía da san-
ción, e en virtude do disposto no artigo 39.1º a) do
Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG nº 146, do
1 de agosto), é o director do ente público.

O pagamento voluntario porá fin ao expediente. O
importe da sanción que en cada caso corresponda
farase efectivo mediante ingreso en calquera oficina
das entidades de depósito colaboradoras (Banco
Gallego, Banco Pastor, Banesto, BBVA, BHS, Caixa
Galicia e Caixanova), empregando o modelo de
impreso que se facilitará nos servizos centrais de
Portos de Galicia e presentándoo en calquera enti-
dade bancaria.

E para que conste e lle sirva de notificación, e en
cumprimento do disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, expido, asino e selo a presen-
te cédula.

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2008.

José Ignacio Villar García
Director de Portos de Galicia

ANEXO

Expediente: sanc. 12-26-08-08.

Matrícula: 6662-DHL.

Denunciante: Dirección Xeral de Policía e Garda
Civil.

Denunciada: Lucía Larrinaga Barrenechea.

Último enderezo coñecido: Artibai, 22-1º 48993 Bis-
caia.

Feito denunciado: estacionamento prohibido.

Data-hora-porto: 2 de agosto de 2008; 1.10 hora
Bares-Mañón.

Precepto infrinxido: artigo 114.1º.a) Lei 27/1992.
Artigo 17 e 64 O.M. 12-6-1976.

Precepto sancionador: artigo 120 Lei 27/1992.

Sación proposta: 90,15 euros.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA
E SOLO

Resolución do 14 de outubro de 2008 pola
que se fai pública a declaración de inciden-
cia supramunicipal do proxecto sectorial da
ampliación do parque empresarial de Pou-
sadoiro, na provincia de Pontevedra.

En cumprimento do disposto no artigo 13 do
Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regu-
lan os plans e proxectos sectoriais de incidencia
supramunicipal e no artigo 25 da Lei 10/1995, do 23
de novembro, de ordenación do territorio de Galicia
faise pública a parte dispositiva do acordo do Con-
sello da Xunta de Galicia, do 9 de outubro de 2008,
polo que se declara a incidencia supramunicipal do
proxecto sectorial da ampliación do parque empre-
sarial de Pousadoiro, na provincia de Pontevedra,
que literalmente di:

«1º Declarar o proxecto sectorial da ampliación do
parque empresarial de Pousadoiro, na provincia de
Pontevedra, como de incidencia supramunicipal
para os efectos previstos pola Lei 10/1995, do 23 de
novembro, de ordenación do territorio de Galicia e
polo Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se
regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia
supramunicipal.

2º Determinar que lle corresponde á Consellería
de Vivenda e Solo, Instituto Galego da Vivenda e
Solo, o impulso e tramitación do citado proxecto sec-
torial, de acordo co procedemento establecido no
art. 25 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de orde-
nación do territorio de Galicia e no art. 13 do Decre-
to 80/2000, do 23 de marzo».

Contra o devandito acordo cabe interpoñer recurso
contencioso-administrativo ante a sala correspon-
dente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de dous meses contados desde o día seguinte
ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos
10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2008.

Mª Teresa Táboas Veleiro
Presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo

Anuncio do 14 de outubro de 2008 polo
que se fai pública a declaración de impac-
to ambiental (DIA) do proxecto sectorial
do parque empresarial de San Pedro de
Leixa, no concello de Ferrol (A Coruña).

En cumprimento do disposto no artigo 5 do Decre-
to 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación do
impacto ambiental para Galicia, faise pública a
declaración de impacto ambiental formulada o 2 de
outubro de 2008 pola Dirección Xeral de Calidade e
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Avaliación Ambiental, do proxecto sectorial do par-
que empresarial de San Pedro de Leixa, no concello
de Ferrol (A Coruña), promovido por Suelo Empresa-
rial del Atlántico, S.L. A citada declaración poderá
ser consultada na páxina web da Consellería de
Vivenda e Solo.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2008.

Daniel Pino Vicente
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda

e Solo

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Resolución do 11 de setembro de 2008, da
Dirección Xerencia do Complexo Hospita-
lario Universitario A Coruña, pola que se
anuncia a adxudicación da contratación
da conservación e mantemento de equipos
e aparellos de cociña NG-CHC1-07-077.

1. Entidade adxudicadora.

Organismo: Servizo Galego de Saúde, Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña; As Xubias de
Arriba, 84, 15006 A Coruña.

Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.

Número de expediente: NG-CHC1-07-077

2. Obxecto do contrato.

Tipo de contrato: servizos.

Descrición do obxecto: conservación e mantemen-
to de equipos e aparellos de cociña.

Lote: non existen lotes.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudi-
cación.

Tramitación: ordinaria.

Procedemento: negociado.

Forma: negociado.

4. Orzamento base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 103.471,81 €.

5. Adxudicación.

Data: 19 de novembro de 2007.

Contratista: Luxzagal, S.L.

Nacionalidade: española.

Importe de adxudicación: 103.471,81 €.

A Coruña, 11 de setembro de 2008.

José Manuel García Buitrón
Director xerente do Complexo Hospitalario

Universitario A Coruña

Resolución do 15 de setembro de 2008, da
Dirección Xerencia do Complexo Hospita-
lario Universitario A Coruña, pola que se
anuncia a adxudicación da contratación
do transporte de roupa entre os centros
AC-CHC1-07-060.

1. Entidade adxudicadora.

Organismo: Servizo Galego de Saúde, Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña; As Xubias de
Arriba, 84, 15006 A Coruña.

Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.

Número de expediente: AC-CHC1-07-060.

2. Obxecto do contrato.

Tipo de contrato: subministracións.

Descrición do obxecto: transporte de roupa entre
os centros.

Lotes: existe 1 lote.

Boletín o diario oficial e data de publicación do
anuncio de licitación: DOUE 2007/S 188-229360,
do 29 de setembro; BOE nº 240 do 6 de outubro e
DOG nº 198, do 11 de outubro de 2007.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudi-
cación.

Tramitación: ordinaria.

Procedemento: aberto.

Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación ou canon de
explotación. Importe total (euros): 588.000 €.

5. Adxudicación.

Data: 22 de novembro de 2007.

Contratista:

Lote nº 1: Severiano Gestión, S.L.

Nacionalidade: española.

Importe de adxudicación: 558.600 €.

A Coruña, 15 de setembro de 2008.

José Manuel García Buitrón
Director xerente do Complexo Hospitalario

Universitario A Coruña

Resolución do 15 de setembro de 2008, da
Dirección Xerencia do Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña, pola que se anuncia
a adxudicación da contratación do arrenda-
mento con opción de compra de maquinaria
para a lavandaría AC-CHC1-07-034.

1. Entidade adxudicadora.

Organismo: Servizo Galego de Saúde, Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña; As Xubias de
Arriba, 84, 15006 A Coruña.










































