
                                                                                  

 
 

 

 
1 

DIRECCIÓN TÉCNICA: Dª Ana Arizón Fanlo 

 Enxeñeira Agrónoma 

 Xefa do Servizo de Infraestruturas Agrarias de A Coruña 

ASISTENCIA TÉCNICA: 

   

Equipo redactor : D. Rogelio Villar Gantes 

 Enxeñeiro Agronómo  

 Dna. Rocío Villar González 

 Arquitecta  

 D. Jacobo Vázquez Sanz 

 Enxeñeiro Técnico Agrícola  

 

 

 

                                      Maio de 2017 

 

                                                                                          
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA PARROQUIA DE    

FREIXEIRO (SANTA COMBA – A CORUÑA) 

 

 

Decembro do 2020 





 
 

 

 

 

ÍNDICE XERAL 

 

 

 

MEMORIA  

 

ANEXOS 

1. Patrimonio cultural 

2. Plan hidrolóxico 

3. Estudo de impacto e integración paisaxística 

4. Programa de reestruturación paisaxística 

5. Documento de síntese 

 

PLANOS 

1. Situación e localización 

2. Unidades xeolóxico - litolóxicas 

3. Xeofísico  

4. Hábitats  

5. Espazos naturais 

6. Cultivos e aproveitamentos  

7. Unidades ambientais 

8. Mapa de impactos 

9. Planta xeral  

10. Pañoleta xeral da zona de reestruturación parcelaria 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

  

 

 
 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCIÓN AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................... 1 

1.1. Obxecto do presente documento ........................................................................................................ 1 

1.2. Localización ........................................................................................................................................ 1 

1.3. Antecedentes ...................................................................................................................................... 1 

1.4.Marco legal da avaliación ambiental .................................................................................................... 4 

2. DESCRICIÓN DO PROCEDEMENTO DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA ......................................... 10 

2.1. Estudo previo de iniciación ............................................................................................................... 10 

2.2. Decreto. Inicio do proceso ................................................................................................................ 11 

2.3. Procedemento de reestruturación parcelaria ..................................................................................... 11 

2.3.1. Bases de reestruturación parcelaria ........................................................................................... 11 

2.3.2. Acordo de reestruturación parcelaria ......................................................................................... 11 

2.3.3. Acta de reorganización da propiedade ...................................................................................... 12 

2.3.4. Actuacións complementarias ..................................................................................................... 12 

3. ENCADRE E MOTIVACIÓN DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ....................................................... 13 

4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS .............................................................................................................. 14 

Alternativa 0. ............................................................................................................................................ 14 

Alternativa 1. ............................................................................................................................................ 15 

Alternativa 2. ............................................................................................................................................ 16 

5. INVENTARIO AMBIENTAL E INTERACCIÓNS ECOLÓXICAS .................................................................... 18 

5.1.Medio físico ........................................................................................................................................ 18 

5.1.1. Localización ............................................................................................................................... 18 

5.1.2. Fisiografía .................................................................................................................................. 18 

5.1.3. Xeoloxía ..................................................................................................................................... 19 

5.1.4. Edafoloxía .................................................................................................................................. 21 

5.1.5. Hidroloxía ................................................................................................................................... 24 

5.1.6. Xeofísica do medio .................................................................................................................... 26 

5.1.7. Climatoloxía ............................................................................................................................... 28 

5.2.Medio biótico ..................................................................................................................................... 34 

5.2.1. Vexetación ................................................................................................................................. 34 

5.2.2. Fauna ........................................................................................................................................ 41 

5.2.3. Cultivos ...................................................................................................................................... 44 

5.2.4. Espazos naturais ....................................................................................................................... 45 

5.2.5. Paisaxe ...................................................................................................................................... 46 

5.2.6. Patrimonio .................................................................................................................................. 46 



 

5.3. Estudo socioeconómico .................................................................................................................... 49 

5.3.1. Introdución ................................................................................................................................ 49 

5.3.2. Situación ................................................................................................................................... 49 

5.3.3. Parroquias................................................................................................................................. 50 

5.3.4. Análise da poboación ............................................................................................................... 50 

5.3.5. Sectores produtivos .................................................................................................................. 55 

5.3.6. Infraestruturas e equipamentos ................................................................................................. 59 

5.4. Valoración das unidades ambientais afectadas polo proceso ........................................................... 62 

5.4.1. Unidades ambientais ................................................................................................................ 63 

5.4.2.  Valoración das unidades ambientais ........................................................................................ 69 

5.5. Interaccións ecolóxicas ..................................................................................................................... 70 

5.5.1. Introdución ................................................................................................................................ 70 

5.5.2. Interaccións coas comunidades animais .................................................................................. 70 

5.5.3. Interaccións coas comunidades vexetais .................................................................................. 70 

5.5.4 Interaccións coas comunidades antrópicas ............................................................................... 71 

6. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS .......................................................... 72 

6.1. Descricións xerais ............................................................................................................................. 72 

6.2. Fases e accións susceptibles de producir impactos. ........................................................................ 73 

6.3. Xeración de contaminantes polas obras de execución do proxecto. ................................................. 73 

6.3.1. Fase de execución das obras ................................................................................................... 74 

6.3.2. Fase de explotación ou uso ...................................................................................................... 75 

6.4. Identificación de impactos ambientais ............................................................................................... 78 

6.4.1. Metodoloxía .............................................................................................................................. 78 

6.4.2. Impactos sobre as estruturas xeolóxicas ................................................................................... 78 

6.4.3. Impactos sobre a edafoloxía ..................................................................................................... 78 

6.4.4. Impactos sobre a xeomorfoloxía ............................................................................................... 78 

6.4.5. Impactos sobre os procesos xeofísicos .................................................................................... 78 

6.4.6. Impactos sobre o clima ............................................................................................................. 79 

6.4.7. Impactos sobre a hidroloxía ...................................................................................................... 79 

6.4.8. Impactos sobre a capacidade agrolóxica ................................................................................. 79 

6.4.9. Impactos sobre a vexetación .................................................................................................... 79 

6.4.10. Impactos sobre a fauna .......................................................................................................... 80 

6.4.11. Impactos sobre a paisaxe ....................................................................................................... 80 

6.4.12. Impactos sobre os espazos naturais ....................................................................................... 80 

6.4.13. Impactos sobre a socioeconomía ........................................................................................... 80 

6.4.14. Impactos sobre o patrimonio histórico-artistico ....................................................................... 81 

6.4.15. Síntese .................................................................................................................................... 81 

6.5. Valoración de impactos ambientais ................................................................................................... 81 



 

  

 

6.6. Matriz de valoración de impactos ...................................................................................................... 84 

6.7. Matrices de efecto ............................................................................................................................. 85 

6.7.1. Fase de formulación ou inicial .................................................................................................... 85 

6.7.2. Fase da execución das obras .................................................................................................... 86 

6.7.3. Fase de explotación ou uso ....................................................................................................... 87 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS ........................................................................................... 88 

7.1. Fase de formulación ou inicial ........................................................................................................... 88 

7.1.1. Delimitación das zonas de especial sensibilidade ..................................................................... 88 

7.1.2. Estudo do trazado da rede de camiños ..................................................................................... 89 

7.1.3. Información continuada aos propietarios e afectados polo proceso .......................................... 89 

7.2. Fase de execución das obras ........................................................................................................... 90 

7.2.1. Medidas preventivas .................................................................................................................. 90 

7.2.2. Medidas correctoras .................................................................................................................. 97 

7.3. Fase de explotación ou uso .............................................................................................................. 99 

8. PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL .............................................................................................. 101 

8.1. Obxectivos xerais ............................................................................................................................ 101 

8.2. Medidas xerais de seguimento e control ......................................................................................... 101 

8.2.1. Seguimento e control nas fases iniciais do proceso................................................................. 101 

8.2.2. Seguimento e control das obras durante a execución. ............................................................. 102 

8.2.3. Seguimento e control despois da execución das obras ........................................................... 102 

8.3. Medidas específicas de seguimento e control. ................................................................................ 103 

8.3.1. Atmósfera ................................................................................................................................ 103 

8.3.2. Edafoloxía ................................................................................................................................ 104 

8.3.3. Hidroloxía e calidade das augas .............................................................................................. 106 

8.3.4. Vexetación ............................................................................................................................... 107 

8.3.5. Fauna ...................................................................................................................................... 108 

8.3.6. Integración paisaxística ............................................................................................................ 108 

8.3.7. Xestión de residuos ................................................................................................................. 109 

8.3.8. Patrimonio cultural ................................................................................................................... 110 

8.3.9. Medio socioeconómico ............................................................................................................ 110 

8.4. Os informes técnicos. ...................................................................................................................... 111 

9. PROPOSTA DA REDE DE CAMIÑOS ...................................................................................................... 112 

10. CONCLUSIÓN ...................................................................................................................................... 115 

 



 

 

 



 

  

1 

1. INTRODUCIÓN AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.1. Obxecto do presente documento 

O obxecto do presente documento é a redacción do Estudo de Impacto Ambiental da 

parroquia de Freixeiro (Santa Comba - A Coruña), co fin de iniciar o procedemento de 

avaliación de impacto ambiental ordinaria de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro de 

avaliación de impacto ambiental.  

Dando tamén cumprimento á Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial 

de Galicia (Metaga). Tal e como se recolle no artigo 48 “comprobado o cumprimento dos 

obxectivos xerais conforme o disposto no artigo 7 desta lei, así como os requisitos 

establecidos nos artigos 46 e 47, o servizo provincial competente en materia de 

desenvolvemento rural redactará o preceptivo Estudo de Impacto Ambiental, que será 

remitido ao órgano competente co fin de que este realice a tramitación establecida na 

normativa de impacto ambiental”. 

1.2. Localización 

O termo municipal de Santa Comba localízase ao noroeste da provincia da Coruña, no treito 

alto do río Xallas. Entre os 42º 58´ e 42º 09´ latitude Norte e entre os 5º 02´e 5º 16´de 

lonxitude Oeste. Case no centro dun triángulo formado pola Coruña, Santiago e Fisterra. 

O concello está delimitado ao norte polo concello de Coristanco, ao este polos concellos de 

Tordoia e Val do Dubra, ao sur polos concellos de Negreira e A Baña e ao oeste, polos 

concellos de Mazarico e Zas 

O situarse o concello de Santa Comba moi próximo a Santiago de Compostela, as 

infraestruturas viarias permiten unha boa comunicación coas principais cidades de Galicia. 

O estudo de impacto ambiental comprende a parroquia de Freixeiro, pertencente ao 

concello de Santa Comba. 

1.3. Antecedentes  

A parroquia de Freixeiro conta cunha superficie total de 2.041 hectáreas. 

No concello de Santa Comba hai once concentracións xa finalizadas, e sumando a 

parroquia de Freixeiro, contaría cunha superficie concentrada que superaría o 50% do seu 

territorio, como se observa na seguinte páxina na Imaxe 1, da consulta a páxina de Medio 

Rural da Xunta de Galicia. 

A parroquia de Freixeiro linda ao sur coas zonas concentradas de Suevos, Marcelle e 

Cabanas II, pertencentes ao Concello da Baña. 
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Imaxe 1: Visor Medio Rural de concentracións parcelarias 

 

O proceso de concentración parcelaria comezou na década dos anos 60 do século pasado 

na parroquia de Castriz. E como se pode ver na Táboa 1 de Zonas de concentración 

parcelaria do concello de Santa Comba, están rematadas as 11 zonas de concentracións 

ditas anteriormente, e ademais a zona de Arantón-Santa Sabiña aprobou no ano 2012 as 

Bases Definitivas. 

No Acordo de concentración parcelaria do ano 1983, San Félix de Freixeiro contaba cunha 

superficie a concentrar de 1.691 Ha, pertencentes a 706 propietarios, e acadárase un índice 

de concentración de parcelas bastante elevado, xa que pasábase de 12.190 parcelas de 

bases, a 1.947 novos predios de substitución, como se amosa na Táboa 1. 
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Táboa 1: Zonas de concentración parcelaria do concello de Santa Comba 

O caso da parroquia de Freixeiro é singular xa que é unha concentración que leva 

bloqueada dende o ano 1983. Quedou paralizada na fase de acordo polo rexeitamento dos 

propietarios ao proceso de concentración parcelaria nese momento, e declarouse 

caducada na Metaga no ano 2015. Coa vantaxe de que a parroquia conta cunha ampla 

rede viaria xa construída e integrada no medio 

Polo tanto, o que se pretende agora, é “recuperar” a zona grazas ao novo proceso de 

reestruturación, e aproveitando a forte demanda veciñal que actualmente exercen na zona 

os propietarios que confían no proceso. 
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1.4.Marco legal da avaliación ambiental 

Os procedementos administrativos de avaliación ambiental que se tramitan actualmente 

son os seguintes: 

 

Imaxe dos procedementos de avaliación ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

O proceso de reestruturación parcelaria pode entenderse como un plan, polo que estaría 

afectada polos dous primeiros procesos, e a súa vez dentro de este procedemento temos 

proxectos susceptibles de xerar impactos. 

Avaliación ambiental estratéxica de plans e programas: 

 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

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

relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente. 

Avaliación do impacto ambiental de proxectos: 

 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

 Directiva 2011/92/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de decembro de 

2011, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos ou 

privados sobre o ambiente. 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=9608&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=854&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=9608&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=854&amp;lang=g
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Lexislación sectorial: 

Aplicación Ano Lexislación sectorial Ámbito 

Augas 

 

2016 

Real Decreto 638/2016, de 9 de decembro, 

polo que se modifica o Regulamento do 

Dominio Público Hidráulico aprobado polo 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, o 

Reglamento de Planificación Hidrológica, 

aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 

de julio, y otros reglamentos en materia de 

gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 

aguas residuales 

Estatal 

2016 

Real Decreto 19/2016, do 15 de xaneiro, polo 

que se aproba o Plan de xestión do risco de 

inundación da Demarcación Hidrográfica de 

Galicia-Costa 

Estatal 

2016 

Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo 

que se aproban os plans hidrolóxicos das 

demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, 

das Concas Mediterráneas Andaluzas, do 

Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e 

Pedras 

Estatal 

2015 

Real Decreto 817/2015 do 11 de setembro, 

Criterios de seguimento e avaliación do 

estado das augas superficiais e as normas de 

calidade ambiental 

Estatal 

2013 

Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se 

desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, 

de augas de Galicia, en materia de execución 

e explotación de infraestruturas hidráulicas 

Autonómica 

2010 
Lei 41/2010, do 29 de decembro, de 

protección do medio mariño 
Estatal 

2010 
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de 

Galicia 
Autonómica 

2010 

Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de 

avaliación e xestión de riscos de 

asolagamento 

Estatal 

2007 

Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo 

que se aproba o Regulamento da Planificación 

Hidrolóxica 

 

Estatal 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=11784&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=6518&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=6213&amp;lang=g
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Aplicación Ano Lexislación sectorial Ámbito 

Augas 

 

2001 

Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, 

polo que se aproba o texto refundido da Lei 

de augas 

Estatal 

1986 

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo 

que se aproba o Regulamento do Dominio 

Público Hidráulico que desenvolve os títulos 

preliminar, I, IV, V, VI, VII e VIII do texto 

refundido da Lei de Augas, aprobado polo 

Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo 

 

Estatal 

Conservación 

da 

natureza 

2015 

Lei 33/2015, de 21 de setembro, pola que se 

modifica a Lei 42/2007, de 13 de decembro, 

do Patrimonio Natural e da Biodiversidade 

Estatal 

2015 

DECRETO 10/2015, do 22 de xaneiro, polo 

que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de 

marzo, polo que se regula o Catálogo galego 

de árbores senlleiras 

Autonómico 

2014 

Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se 

declaran zonas especiais de conservación os 

lugares de importancia comunitaria de Galicia 

e se aproba o Plan director da Rede Natura 

2000 de Galicia 

Autonómico 

2013 

Real Decreto 1015/2013, de 20 de decembro, 

polo que se modifican os anexos I, II e V da 

Lei 42/2007, de 13 de decembro, do 

Patrimonio Natural e da Biodiversidade 

Estatal 

2012 
Lei 11/2012, do 19 de decembro, de medidas 

urxentes en materia de medio ambiente 
Estatal 

2012 

Real Decreto-lei 17/2012, do 4 de maio, de 

medidas urxentes en materia de medio 

ambiente 

Estatal 

2011 

DECRETO 167/2011, do 4 de agosto, polo que 

se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de abril, 

polo que se regula o Catálogo galego de 

especies ameazadas e se actualiza o dito 

catálogo 

Autonómico 

2007 

Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 

patrimonio natural e da biodiversidade. 

 

 

Estatal 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=7296&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=5888&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=9907&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=3046&amp;lang=g
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Aplicación Ano Lexislación sectorial Ámbito 

Conservación 

da 

natureza 

 

2008 

Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se 

desenvolve o réxime xurídico dos humidais 

protexidos e se crea o Inventario de humidais 

de Galicia 

Autonómico 

2007 

Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se 

regula o Catálogo galego de especies 

ameazadas 

Autonómico 

2007 

Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se 

regula o Catálogo galego de árbores senlleiras 

 

Autonómico 

2006 
Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, 

conservación e mellora dos ríos galegos 
Autonómico 

2004 

Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se 

declaran determinados espazos como Zonas 

de Especial Protección dos Valores Naturais 

Autonómico 

2001 
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación 

da natureza de Galicia 
Autonómico 

1992 

Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de 

maio de 1992 relativa á conservación dos 

hábitats naturais e da fauna e flora silvestres 

Europeo 

Contaminación 

acústica 

2015 
Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre 

contaminación acústica de Galicia. 
Autonómica 

2012 

Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo, polo 

que se modifica o Real Decreto 1367/2007, do 

19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 

37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no 

referente a zonificación acústica, obxectivos 

de calidade e emisións acústicas 

Estatal 

2007 

Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, 

polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 

de novembro, do ruído, no referente a 

zonificación acústica, obxectivos de calidade e 

emisións acústicas 

Estatal 

2006 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el 

que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febreiro, por el que se regulan las 

emisións sonoras no entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso ó aire libre 

 

Estatal 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=3764&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=2211&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=2049&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=1553&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=997&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=501&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=853&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=7666&amp;lang=g
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Aplicación Ano Lexislación sectorial Ámbito 

Contaminación 

acústica 

2005 

Real decreto 1513/2005, do 16 de decembro, 

polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 

de novembro, do ruído, no referente á 

avaliación e xestión do ruído ambiental 

Estatal 

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

2002 

Directiva 2002/49/CE do Parlamento europeo 

e do Consello, do 25 de xuño de 2002, sobre 

avaliación e xestión do ruído ambiental 

Europea 

Paisaxe 

 

2020 

Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se 

aproba o Regulamento da Lei 7/2008, do 7 de 

xullo, de protección da paisaxe de Galicia  

Autonómico 

2016 
Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se 

aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia 
Autonómico 

2008 

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da 

paisaxe de Galicia (Modificada pola Lei 2/2016 

do solo de Galicia) 

Autonómico 

Patrimonio 

cultural 

2016 
Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio 

cultural de Galicia 
Autonómico 

1997 

Decreto 199/1997 do 10 de xullo, polo que se 

regula a Actividade Arqueolóxica na 

Comunidade Autónoma de Galicia 

Autonómico 

1985 
Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio 

histórico español 
Estatal 

1973 

Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que 

se colocan baixo a protección do Estado os 

“hórreos” ou “cabazos” antigos existentes en 

Asturias e Galicia 

Estatal 

Plan 

Urbanístico e 

Ordenación 

do territorio 

2016 

Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo 

que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia 

 

Autonómico 

2016 

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 

Galicia 

 

Autonómico 

2015 

Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de 

outubro, polo que se aproba o texto refundido 

da Lei do solo e rehabilitación urbana 

 

Estatal 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=1362&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=974&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=3850&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=3850&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=12686&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=8677&amp;lan
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=12647&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=11877&amp;lang=g
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Aplicación Ano Lexislación sectorial Ámbito 

Plan 

Urbanístico e 

Ordenación 

    do territorio 

2015 

Lei 4/2015, do 17 de xuño de mellora da 

estrutura territorial agraria (METAGA) Autonómico 

2010 

Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas 

urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 

de decembro, de ordenación urbanística e 

protección do medio rural de Galicia 

Autonómico 

2007 

Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas 

urxentes en materia de ordenación do territorio 

e do litoral de Galicia (Modificada pola Lei 

2/2016) 

Autonómico 

2001 

Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

concello de Santa Comba, aprobado o 

05/04/2001 

Municipal 

2011 

Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que 

se aproba definitivamente o Plan de 

ordenación do litoral de Galicia 

Autonómico 

2011 

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que 

se aproban definitivamente as Directrices de 

ordenación do territorio 

Autonómico 

1995 

Lei 10/1995, do 23 de novembro, de 

ordenación do territorio de Galicia (Modificada 

pola Lei 2/2016) 

Autonómico 

 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=2241&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=6828&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=6825&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=184&amp;lang=g
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2. DESCRICIÓN DO PROCEDEMENTO DE REESTRUTURACIÓN 

PARCELARIA 

O procedemento de concentración parcelaria comprendía as seguintes fases: 

1. Iniciación 

2. Estudio de viabilidades co correspondente estudio de impacto ambiental e co plan de 

desenrolo da zona a concentrar 

3. Decreto de concentración 

4. Bases provisionais 

5. Bases definitivas 

6. Proxecto de concentración 

7. Acordo de concentración parcelaria 

8. Acta de reorganización da propiedade 

No punto número sete (7) é onde se quedou o proceso no ano 1983. Paralizada a parroquia 

de estudo en fase de acordo. 

Dende que entrou en vigor a Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial 

agraria de Galicia, o procedemento de reestruturación parcelaria consta de: 

1. Estudio Previo de Iniciación 

2. Decreto 

3. Bases de reestruturación parcelaria 

4. Acordo de reestruturación parcelaria 

5. Acta de reorganización da propiedade 

O concepto de reestruturación parcelaria substitúe o xa superado de concentración 

parcelaria. 

A nova Lei pretende que o resultado da reestruturación supoña unha mellora das 

explotacións e unha ordenación dos usos agrarios, o que mellorará a súa viabilidade 

técnica, económica e social. Se inclúen nas actuacións da reestruturación como novidade 

os terreos integrados no perímetro, especialmente os solos de núcleos rurais. Tamén é 

salientable nesta nova Lei a prioridade da protección do medio ambiente. 

Este estudo estaría dentro do primeiro punto de todo o proceso da reestruturación 

parcelaria. Xa que como se explicará a continuación o estudo previo de iniciación levará a 

resolución favorable do órgano ambiental respecto da avaliación de impacto ambiental da 

zona de reestruturación parcelaria. 

2.1. Estudo previo de iniciación 

Superado favorablemente o proceso de avaliación a que fai referencia o artigo 7 da Lei, o 

servizo provincial correspondente poderá comezar a elaboración do estudio previo de 

iniciación da zona de reestruturación. 

Este estudo recollerá a información necesaria para avaliar as posibilidades de mellora 

estrutural e socioeconómica da zona considerada, así como os datos necesarios para 

determinar a viabilidade económica e financeira da actuación.  

Para realizar isto recóllese a información cartográfica precisa do perímetro da zona de 

reestruturación (incluíndo solo de núcleo rural, urbano e urbanizable), unha análise das 

explotacións agrarias, a resolución favorable do órgano ambiental e prospección 
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arqueolóxica extensiva, así como calquera estudo que se considere relevante, para ó final 

poder ter unhas conclusións da avaliación global da viabilidade da zona que se vai 

reestruturar. 

2.2. Decreto. Inicio do proceso 

De acadar un resultado positivo o estudio previo de iniciación da zona, por proposta da 

consellería competente en materia de desenvolvemento rural declárase mediante decreto 

do Consello da Xunta, a utilidade pública da súa reestruturación parcelaria. 

O decreto segundo o artigo 10 la Lei conterá os seguintes pronunciamentos: 

a. A declaración de utilidade pública da reestruturación parcelaria da zona. 

b. A delimitación do perímetro da zona de reestruturación parcelaria segundo se determina 

no estudo previo de iniciación, sen prexuízo das rectificacións deste que procedan 

conforme o disposto no artigo 23. 

c. A declaración da zona de reestruturación parcelaria como zona de actuación agraria 

prioritaria, nas condicións establecidas pola normativa en materia de mobilidade de 

terras. 

2.3. Procedemento de reestruturación parcelaria 

Segundo o artigo 18 da Lei, o proceso de reestruturación comprende tres fases: 

1. Bases de reestruturación parcelaria 

2. Acordo de reestruturación parcelaria 

3. Acta de reorganización da propiedade 

No procedemento inclúense tamén varias actuacións complementarias que se especifican 

no punto 2.3.4. Así mesmo, forman parte deste procedemento o conxunto das actuacións 

sobre as infraestruturas sinaladas na Lei. 

2.3.1. Bases de reestruturación parcelaria 

Esta fase comeza ca acta do inicio dos traballos, documento que determina a data de 

comezo da execución das bases de reestruturación parcelaria. Será comunicada ó alcalde 

do concello afectado e publicada na sede electrónica da consellería competente en materia 

de desenvolvemento rural. 

Para realizar os traballos desta fase haberá que definir o parcelario, investigar a propiedade, 

clasificar as terras e redactar o correspondente plan de ordenación de predios de especial 

vocación agraria. 

Unha vez recollidos os datos necesarios para a redacción das bases, o servizo provincial 

procederá ós avisos determinando que nun período dun mes, farase entrega ás persoas 

titulares do correspondente documento resumo no que se relacionan os datos que as 

afecten. E neste prazo os afectados poden presentar alegacións. 

Aprobadas as bases de reestruturación parcelaria, o servizo provincial competente 

procederá á súa exposición pública e á notificación individual do boletín individual da 

propiedade, que contén o resumo dos datos relativos a cada titular e ás súas achegas, con 

determinación das súas superficies e clasificacións, todo iso conforme determina o artigo 

42. 

2.3.2. Acordo de reestruturación parcelaria 

Esta fase do procedemento consiste no deseño dunha nova ordenación territorial do 

conxunto dos terreos incluídos na zona de reestruturación mediante agrupación e, se fora o 
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caso, nova localización dos terreos achegados por cada persoa propietaria, agrupación de 

titulares, explotación agraria ou iniciativa agraria de explotación en común, segundo o artigo 

2 da Lei. 

A documentación que forma parte do acordo, segundo o artigo 33, estará constituída por: 

 A relación de persoas titulares, o numero de parcelas achegadas por cada unha delas, 

o valor total da superficie achegada, a súa distribución por clases de terra e o seu valor 

total en puntuación. 

 A relación dos predios de substitución atribuídos a cada titular con toda a información 

pertinente. 

 A relación das explotacións agrarias, das agrupacións e das iniciativas agrarias de 

traballo en común que recolla os predios de substitución atribuídos, así como toda a 

información pertinente.  

 A relación das explotacións incluídas no plan de ordenación de predios de especial 

vocación agraria. 

 Unha colección da documentación cartográfica en que figurará a distribución da nova 

rede viaria e os predios de substitución. 

Aprobado o acordo de reestruturación parcelaria, o servizo provincial competente 

procederá á súa exposición pública e notificación individual do boletín individual de predios 

de substitución, conforme o establecido no artigo 42.2 da Lei. 

2.3.3. Acta de reorganización da propiedade 

A última fase e a aprobación da acta de reorganización da propiedade pola dirección xeral, 

supoñerá o remate do proceso de reestruturación parcelaria. 

Nesta acta, tal e como recolle o artigo 39, relaciónanse e descríbense os dereitos reais e as 

situacións xurídicas que se determinaron no período de investigación e os predios de 

substitución sobre os que se establecen, así como os novos dereitos reais que se 

constitúan. 

A acta de reorganización da propiedade será obxecto de protocolización notarial e 

inmatriculación rexistral por instancia da dirección xeral competente en materia de 

desenvolvemento rural. 

2.3.4. Actuacións complementarias 

No procedemento de reestruturación parcelaria, ademais das fases vistas nos puntos 

anteriores, inclúense as seguintes actuacións complementarias que son  necesarias para o 

desenvolvemento do procedemento: 

a) A preparación dos planos parcelarios cartográficos. 

b) A elaboración do documento ambiental previo e do estudo de impacto ambiental, se é o 

caso. 

c) A elaboración do plan de ordenación de predios de especial vocación agraria. 

d) A elaboración do plan de obras. 

No caso de Freixeiro xa existe o trazado da rede viaria. 

e) A implantación dos predios de substitución. 

f) A inmatriculación rexistral destes. 
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3. ENCADRE E MOTIVACIÓN DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Despois da descrición no punto anterior, do proceso de reestruturación parcelaria, se sabe 

que este documento está dentro dunha das actuacións complementarias do procedemento 

(letra b do punto 2.3.4). 

Este estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Freixeiro (Santa 

Comba), é anterior ao primeiro punto de todo o proceso. Xa que o estudo previo de 

iniciación leva a resolución favorable do órgano ambiental respecto da avaliación de 

impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria. 

Todo isto é importante á hora de valorar os impactos ambientais, xa que debido as 

características do proceso de reestruturación, máis propias dun plan de ordenación 

territorial, será no plan de obras onde pode estar o risco de deterioro dos elementos 

ambientais. 

A motivación de este estudo é facer unha caracterización da situación do medio, cos 

efectos ambientais previsibles e medidas correctoras na parroquia de Freixeiro, adaptando 

a lexislación vixente, que segundo o Anexo I da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 

avaliación ambiental, describe os proxectos sometidos á avaliación ambiental ordinaria: 

Grupo 9. Outros proxectos. 

a) Os seguintes proxectos cando se desenrolen en Espazos Naturais Protexidos, Rede 

Natura 2000 e Áreas protexidas por instrumentos internacionais, segundo a 

regulación de la Lei 42/2007, de 13 de decembro, de Patrimonio Natural e da 

Biodiversidade 

14.º Concentracións parcelarias que conleven cambio de uso do solo cando supoña 

unha alteración sustancial da cuberta vexetal. 

b) Calquera proxecto que supoña un cambio de uso do solo nunha superficie igual ou 

superior a 100 ha. 

A superficie total da parroquia é de 2041 ha. Para a toma de decisión final acerca das 

posibles exclusións e, por tanto da zona de actuación, é preciso avaliar o grado de afección 

e compatibilidade cos diversos elementos susceptibles de precisar protección ambiental e 

patrimonial que inciden na parroquia, así como o análise da inclusión de parte do solo de 

núcleo rural e espazos cun potencial uso industrial, como o parque eólico ou a concesión 

mineira. 

O proceso de reestruturación conleva unha ordenación de usos, de xeito que pradeiras 

e labradíos son agrupadas xunto ás explotacións agrícolas e gandeiras, mentres que se 

procura alonxar as parcelas de monte dos núcleos de poboación, entre outros motivos 

como defensa fronte aos incendios forestais. Tendo en conta a ampla superficie do 

proxecto, así como os diversos condicionantes de protección ambiental e patrimonial que 

inciden na parroquia, proponse a aplicación dun procedemento de avaliación ambiental 

ordinario de xeito que a tramitación sirva de apoio á toma de decisión acerca da zona final 

de actuación. 
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4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

O estudo da zona da actuación ten como obxectivos: 

 Ordenación dos usos agrarios de xeito que mellore a súa viabilidade técnica, 

económica e social. En xeral, vincular os usos agrícolas e gandeiros ás explotacións e 

alonxar os usos forestais dos núcleos de poboación, mellorando a súa protección 

fronte a incendios.  

 Mellorar a estrutura territorial das explotacións agrarias, de xeito que favorezan a súa 

rentabilidade.  

 Manter e promover os usos tradicionais. 

 Asegurar a protección daqueles elementos de especial importancia dadas as súas 

características ecolóxicas, paisaxísticas e patrimoniais que se podan ver afectadas polo 

proceso. 

 Manter un grado de diversidade dentro do territorio 

Polo que no desenrolo deste documento valoráronse varias alternativas.  

A alternativa 0, é a non realización da reestruturación parcelaria na zona de estudo.  

A alternativa 1, que consiste na realización da reestruturación partindo do mesmo ámbito de 

actuación da anterior concentración, tendo en conta as zonas excluídas nese tempo.  

E por último, a alternativa 2, que consiste na realización da reestruturación parcelaria 

incluíndo todas as zonas e masas excluídas, actuando por tanto en todo o territorio da 

parroquia de Freixeiro. 

Alternativa 0. 

A alternativa 0, a non realización da reestruturación parcelaria da zona, daríase se os 

diferentes estudos previos demostraran a falla de viabilidade da zona, ou se os veciños non 

tiveran interese no proceso. 

Socialmente consta que hai unha demanda veciñal e do concello en recuperar o proceso de 

reestruturación paralizado.  

Coa rede de camiños executada e totalmente integrada no medio, medioambientalmente o 

proceso ten unha valoración positiva. Esperase tamén, que os diferentes estudos da zona 

obteñan unha valoración positiva, sendo desta forma, viable o proceso. 

Esta alternativa non sería unha boa opción polas seguintes razóns: 

 Economicamente deberíase aproveitar a inversión feita. 

 Socialmente hai unha demanda da poboación e por parte do concello. 

 Ambientalmente, os impactos, por estar executadas as obras, serán case inexistentes e 

a integración despois de tantos anos xa está feita.  

Esta alternativa ten unha repercusión ambiental negativa, por canto na situación actual a 

poboación da parroquia ven decrecendo, ao non contar con explotacións rentables, co 

conseguinte abandono. Sen fixar poboación que manteña o equilibrio ecolóxico a zona 

pode quedar a expensas de especies invasoras e os núcleos sen defensa ante os 

incendios. 

Por todos os motivos dados anteriormente, descártase esta alternativa. 
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Alternativa 1. 

A alternativa 1, consiste na realización da reestruturación partindo do mesmo ámbito de 

actuación da anterior concentración, tendo en conta as zonas excluídas nese proceso. 

Esta zona de concentración tiña 1.691 hectáreas que pertencían a 706 propietarios, con 

12.190 parcelas, e coa reorganización dese momento, pasarían a 1.947 novos predios. 

Na imaxe seguinte obsérvase a reorganización da zona de concentración parcelaria de 

Freixeiro, onde aparecen os polígonos do acordo e as zonas que se decidiron excluír na 

concentración de dita parroquia. 
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Esta alternativa non sería unha boa opción por varias razóns: 

 Socialmente, despois de catro décadas, a distribución da propiedade, e incluso da 

mentalidade da zona, é moi diferente á estudada no seu día. 

 Non estaría adaptada a lexislación vixente. 

 Nos planos do acordo, aparecen moitas zonas de exclusión (350 Has), que despois de 

estudar e visitar a zona, non se sabe a que criterios técnicos obedecen, salvo algunha 

protección patrimonial ou afección dun parque eólico. 

Polo tanto, debe rexeitarse esta alternativa por non ser a mellor opción para a parroquia de 

Freixeiro, xa que cos criterios actuais e 37 anos despois estas zonas de exclusión sufrirán 

alteracións, e as zonas excluídas moitas veces son zonas de abandono co consecuente 

risco. 

Alternativa 2. 

Cumpre destacar neste punto a vantaxe coa que se conta nesta zona, xa que a parroquia 

conta cunha ampla rede viaria xa construída e integrada no medio, que serve para dar 

servizo ás fincas de substitución. Polo que o proceso será aínda máis rápido e económico, 

grazas a aproveitar a inversión feita, e o impacto sobre a zona será moito menor, xa que, 

parte das obras inherentes que acompañan o desenrolo dos traballos, como é a rede de 

camiños, xa están executadas e  perfectamente integrados no medio. 

A alternativa 2, consiste na realización da reestruturación parcelaria incluíndo todas as 

zonas e masas excluídas, actuando por tanto en todo o territorio da parroquia de Freixeiro, 

comezando o proceso de reestruturación dende o principio. 

Esta alternativa, que propón que a reestruturación parcelaria comprenda a totalidade da 

parroquia, basease en que, despois de recorrer a parroquia de Freixeiro, non se atoparon 

criterios que xustifiquen as zonas excluídas, delimitadas no plano do acordo (alternativa 1), 

polo que se expón incluír estas zonas e levar o proceso concentrador á totalidade dos 

terreos que conforman a parroquia de Freixeiro, actuando así nunha superficie total de 

2.041hectáreas. 

Por outra banda, esta proposta cubre a problemática que se plantexaba na alternativa 1 da 

propiedade, xa que o pasar tantos anos, a investigación da propiedade e o cálculo dos 

novos predios non se corresponderían coa realidade, feito que fai que cobre maior sentido 

a inclusión dos terreos de toda a parroquia, xa que tamén se chegaría a un numero maior 

de propietarios, conseguindo unha zona de reestruturación parcelaria máis homoxénea.  

O tempo de paralización da zona, esta vez, ten algo positivo por dous motivos, o primeiro é 

que as obras xa están integradas ambientalmente, e o segundo, que socialmente houbo un 

cambio na mentalidade dos propietarios da zona, xa que agora son estes os que 

demandan que se reactive a reestruturación da parroquia. 

Proponse esta alternativa por todo o explicado anteriormente, e por ser a que se adapta á 

nova normativa. Poderíase aproveitar a inversión feita, faríase en menos tempo ó contar 

cunha rede de camiños executada, polo que o impacto medioambiental sobre a zona sería 

moito menor ou nulo. 

Polo tanto a alternativa 2, tanto dende o punto de vista técnico, como ambiental e 

socioeconómico terá unha repercusión positiva na zona. 

Na seguinte imaxe obsérvase a zona de reestruturación parcelaria da alternativa elixida, coa 

ampla rede viaria existente. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL E INTERACCIÓNS ECOLÓXICAS 

5.1.Medio físico 

5.1.1. Localización 

A zona de estudo localízase na parroquia de San Fiz de Freixeiro, pertencente ó Concello 

de Santa Comba, provincia de A Coruña. 

 

 

 

Parroquia de San Fiz de 

Freixeiro 

 

 

 

 

 

 

 

O concello de Santa Comba sitúase na parte occidental do interior da provincia da Coruña. 

No termo municipal hai un total de 17 parroquias que son as seguintes: Alón (Santa María), 

Arantón (San Vicente), Bazar (San Mamede), Castriz (San Pedro), Cícere (San Pedro), 

Esternande (Santa María), Fontecada (San Martiño), Freixeiro (San Fiz), Grixoa (San Xoán), 

Mallón (San Cristovo), Montouto (Santa María), Padreiro (Divino Salvador), A Pereira (San 

Andrés), Santa Comba (San Pedro), Santa Sabiña (San Xulián), Ser (San Pedro), Vilarmaior 

(Santa María).   

A parroquia incluída no presente estudo limita ao: 

 Norte: Parroquias de Vilarmaior e Montouto, Concello de Santa Comba. 

 Sur: Parroquias de Suevos e Marcelle, Concello de A Baña, (zonas concentradas). 

 Este: Parroquias de Rial e Couceiro, Concello de Val do Dubra. 

 Oeste: Parroquias de Montouto e Ser, Concello de Santa Comba. 

5.1.2. Fisiografía 

O concello de Santa Comba atopase situado na faixa prelitoral do Atlántico galego, 

esténdese entre as serras centro occidentais e o Atlántico, concretamente na chaira 

occidental coruñesa, que comprende os espazos xeográficos do Val do Dubra, Val de 

Barcala, Terra de Soneira, Xallas, Vimianzo e As Mariñas, caracterizadas por ser terras 

amesetadas con predominio de superficies de aplanamento cortadas de norte a sur pola 

foxa meridiana e de leste a oeste por cursos de varios ríos. 

O concello de Santa Comba ten unha altitude media comprendida entre os 300 e os 500 m, 

de feito, o 97% do concello supera os 300 m de altitude. Temos por unha banda a zona 

centro suroccidental, que é a zona chaira por excelencia, e que se atopa nunha franxa de 
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alturas comprendidas entre os 300 e os 400 m. Doutra banda, temos a zona oriental, que é 

onde se atopa a parroquia de estudo, e que é unha zona un pouco máis elevada, entre os 

400 e os 500 m. E a zona noroccidental, que é a máis montañosa do concello e constitúe o 

limite da bisbarra. 

A cunca do río Xallas organiza un territorio de topografía aplanada e constitúe un espazo 

natural ben diferenciado. O río, que segue unha dirección do nordeste ó sueste, une ós 

concellos de Santa Comba e Mazaricos nunha gran continuidade xeotectónica cun leve 

descenso altitudinal nesta dirección, dende as terras máis altas de Santa Comba ás máis 

baixas do val do Xallas en Mazaricos. 

No limite entre as bisbarras do Xallas e A Barcala, aparecen unhas moderadas elevacións 

montañosas que, a maiores de marcar unha divisoria natural coas áreas limítrofes, tamén 

serven coma divisoria de augas entre o río Xallas e as cuncas veciñas, chamadas montes 

de Freixeiro, que anuncian a través dos montes Costoia (454 m) e Seixas (449 m) a 

transición cara o val da Barcala. 

5.1.3. Xeoloxía 

O concello de Santa Comba atópase integrado na unidade paleoxeográfica Zona IV de 

Matte (1968), denominada Galicia Central-Tras Os Montes. 

A zona de estudo atópase a cabalo entre a folla nº 69 (Santa de Comba) e a folla nº94 

(Santiago de Compostela) do mapa xeolóxico de España a E: 1:50.000, elaborado polo 

Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. 

A litoloxía da zona está caracterizada pola presenza tanto de rochas graníticas, como de 

rochas metamórficas. 

Os solos orixinados sobre rochas graníticas, na clasificación da FAO, correspóndense co 

grupo de cambisoles, que, ao estar evolucionados a partir deste tipo de rochas fainos moi 

acedos. Presentan texturas francas ou franco-arenosas e franco-limosas. Nas zonas de 

pendente elevada aparecen solos escasos, con pedregosidade superficial importante, e 

afloracións rochosas formando grandes bolos. 

Os solos orixinados sobre rochas metamórficas son o resultado da transformación de 

calquera outro tipo de rocha mediante fenómenos de metamorfismo (elevada presión e/ou 

temperatura), o que fai que as súas propiedades dependan moito da rocha de partida. Así 

os xistos e paragneis, proceden do metamorfismo das areniscas e grauvacas, e as 

cuarcitas, do metabolismo das cuarzoarenitas: 

 Os solos orixinados sobre Xistos, ó igual que sobre cuarcitas, están clasificados na 

clasificación da FAO dentro do grupo de cambisoles e leptosoles, e forman en xeral 

solos ben desenvoltos, con profundidades superiores ó metro, e con texturas francas 

ou franco-limosas. 

 Os solos orixinados sobre Paraneis, na clasificación da FAO, correspóndense co grupo 

de cambisoles e leptosoles, formando solos ben desenvoltos, con boas profundidades, 

e con texturas francas ou franco-areosas. 

5.1.3.1. Estratigrafía 

Os terreos da zona a estudo inclúense entre os períodos Precámbrico e Silúrico. 

Diferéncianse así varias zonas, tanto estruturalmente coma dende o punto de vista 

petrolóxico, que son: 

 Macizo de Negreira, (Granodioritas). 

 Dominio xistoso de Galicia central e occidental, (Xistos, Cuarcitas e Paragneis). 

 Macizo de Vilarcloa, (Granito de dúas micas). 



20 

 Conxunto Granítico de Padrón. 

Os principais materiais que aparecen na zona a estudo son as granodioritas do Macizo de 

Negreira. 

5.1.3.2. Petroloxía 

Descríbense cada un destas formacións que se poden atopar na zona de estudo. 

 Macizo de Negreira: 

Trátase dunha formación integrada por rochas graníticas tales coma granitos 

biotíticos sincinemáticos de emprazamento relativamente profundo, que se estenden 

practicamente por toda a superficie de estudo. 

A idade destes materiais está comprendida entre o Precámbrico e o Silúrico. 

Trátase de materiais con porosidade baixa, so existente de xeito intergranular, se hai 

capas superficiais alteradas, ou ben por fisuración, no macizo non alterado. 

 Dominio xistoso de Galicia central e occidental: 

Esténdense nunha pequena lingua polo noreste da zona de estudo. Tratase dunha 

formación integrada por rochas metamórficas tales como xistos, cuarcitas e 

paragneis. 

A idade destes materiais está comprendida entre o Precámbrico e o Devónico. 

Posúen unha permeabilidade primaria completamente nula, se ben a secundaria 

está relacionada co grao de tectonización, podendo ser semipermeables de xeito 

intergranular e por fisuración, o que fai os solos practicamente impermeables. 

Así, a explotación de augas subterráneas nestes materiais limítase a captacións a 

ceo aberto de escasa profundidade, escavadas en zonas con importante 

meteorización superficial e a favor da pendente, obtendo aínda así caudais moi 

escasos. 

En canto á contaminación, nestas rochas só afecta ás augas superficiais, posto que 

a infiltración é practicamente nula debido á súa impermeabilidade. 

 Macizo de Vilarcloa: 

Trátase dunha formación integrada por granitos de dúas micas. Estes materiais 

englóbanse dentro das rochas graníticas sincinemáticas de emprazamento 

relativamente profundo, que se atopan espalladas en catro pequenas formacións 

pola parte oeste da  zona de estudo. 

A idade destes materiais está comprendida entre o Precámbrico e o Silúrico. 

Trátase de materiais con porosidade baixa, so existente de xeito intergranular, se hai 

capas superficiais alteradas, ou ben por fisuración, no macizo non alterado. 

 Conxunto Granítico de Padrón: 

Trátase dunha formación integrada por rochas graníticas tales coma granitoides 

inhomoxéneos, granitoides magmáticos con nebulitas e diatexitas e tamén granitos 

de dúas micas. Todos estes materiais englóbanse dentro das rochas graníticas 

sincinemáticas de emprazamento relativamente profundo, e se atopan nunha 

pequena lingua no extremo noreste da zona de estudo. 

A idade destes materiais está comprendida entre o Precámbrico e o Silúrico. 

Trátase de materiais con porosidade baixa, so existente de xeito intergranular, se hai 

capas superficiais alteradas, ou ben por fisuración, no macizo non alterado. 
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Na imaxe seguinte e mais amplamente no plano nº 2, represéntanse as diferentes unidades 

xeolóxico-litolóxicas existentes na parroquia a estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.4. Edafoloxía 

5.1.4.1. Factores de formación 

O solo, recurso escaso, fráxil e non renovable a escala humana, considérase un sistema 

aberto orixinado a través de diferentes procesos dinámicos inducidos pola actividade dun 

conxunto de factores do medio denominados “factores de formación”. 

De entre todos eses factores de formación, os decisivos no desencadeamento e evolución 

dos procesos edafoxenéticos son o clima, os organismos, o material orixinal, o relevo e o 

tempo. Xunto a diferentes procesos de transformación, transferencia e translocación dos 

compoñentes do solo. 

O clima, nun espazo reducido coma o que nos ocupa, non inflúe sobre a variabilidade e 

distribución dos tipos de solos. 

Atendendo ó sistema de clasificación de Zonas Agroecolóxicas proposto pola FAO (1978 e 

1985), a área a estudo queda incluída na zona denominada “Subtrópico fresco con choivas 

invernais”, cun réxime de temperatura de tipo Mésico (solos con temperatura media anual 

entre 8 e 15º C) e un réxime hídrico de tipo Údico (propio de solos de climas húmidos 

cunha distribución regular da pluviometría ó longo do ano.  

Ó tratarse dun réxime de humidade percolante hai pérdidas importantes de Calcio, 

Magnesio, Potasio, entre outros elementos. Os solos vellos e con réxime Údico, tenden a 

ser ácidos e infértiles). 

Os organismos teñen unha acción importante na formación do solo, principalmente debido 

ó efecto da vexetación como cuberta protectora contra a erosión e como subministrador de 

materia orgánica, así como pola súa influencia nos balances de auga e outros elementos. 

O tempo favorece os cambios das formacións superficiais, que de modo dinámico varían 

dende un estado inicial ou tempo cero, no que se identifican co material de partida, ata a 

súa destrución por erosión dentro do ciclo xeoquímico superficial da materia. 
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O relevo, segundo se observa anteriormente na descrición fisiográfica da zona, presenta 

diferenzas altitudinais significativas, o que favorece os procesos de evolución do solo. 

Son polo tanto as características xeolóxicas e litolóxicas do material orixinal da zona, as que 

maior influencia teñen nos tipos de solos existentes. 

Na zona de estudo encóntranse principalmente os seguintes materiais:  

 Xistos. 

 Paraneises. 

 Rochas graníticas. 

Existen multitude de clasificacións de solos, baixo moi diversos puntos de vista, se ben 

hoxe en día as maiormente utilizadas son dúas: a Soil Taxonomy presentada pola Soil 

Survey Staff dos Estados Unidos, e a desenvolta pola FAO-UNESCO en 1990 para a 

obtención dun mapa de solos a nivel mundial. 

Ambas basean os seus criterios en propiedades do solo medibles cuantitativamente, de 

xeito que as clases establecidas quedan definidas precisa e rigorosamente. Estas 

propiedades do solo denomínanse propiedades de diagnóstico e axudan a caracterizar-os 

diferentes horizontes do solo. 

Así, empregando a clasificación proposta pola FAO-UNESCO en 1990 pódese distinguir os 

seguintes tipos de solos en función do material xeolóxico de partida. 

5.1.4.2. Solos sobre materiais xistosos.  

Trátase en xeral de solos ben desenvoltos, de perfil ABC, con profundidade efectiva 

superior a un metro e que só en situacións moi concretas están menos desenvoltos, 

presentando uns perfís de tipo ACR ou AR. 

Os horizontes A, de tonalidades pardo vermello ou pardo escuro, son fundamentalmente de 

tipo Úmbrico, se ben en ocasións e debido á escasa profundidade son Ócricos. A estrutura 

é feble ou moderada, de tipo migallosa e con texturas francas ou franco-limosas. 

Os horizontes B de diagnóstico son xeralmente Cámbicos, con tonalidades avermelladas ou 

pardas e estrutura variable. 

5.1.4.3. Solos sobre paraneis.   

Sobre os paraneis, profundamente alterados, desenvólvense solos de tipo ABC, ben 

desenvoltos. Posúen un horizonte A profundo, de tipo Úmbrico e color marrón. A textura 

adoita ser feble ou moi feble, migallosa fina; textura franca ou franco-areosa. O horizonte B 

é Cámbico, de tonalidades tamén marróns, con estrutura feble ou moderada, xeralmente 

migallosa media. 

Propio de zonas elevadas, sobre pendentes acusadas e materiais de difícil alteración como 

os xistos cuarcíticos. Presentan un horizonte A que pode ser Úmbrico ou Ócrico, de moi 

escaso espesor e que descansa sobre a rocha nai. Trátase, polo tanto, de solos pouco 

favorables ós cultivos. 

5.1.4.4. Solos sobre rochas graníticas. 

Os solos orixinados sobre rochas graníticas, na clasificación da FAO, correspóndense co 

grupo de cambisoles, que, ao estar evolucionados a partir deste tipo de rochas os fai moi 

acedos. Presentan texturas francas ou franco-arenosas e franco-limosas. Nas zonas de 

pendente elevada aparecen solos escasos, con pedregosidade superficial importante, e 

afloracións rochosas formando grandes bolos. 
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5.1.4.5. Síntese 

Como sínteses desde punto pódese reflexionar que os materiais xeolóxicos de partida 

condicionan as propiedades e compoñentes dos solos da zona. Entre os que predominan 

segundo a clasificación da FAO os Leptosoles, en zonas de ladeira de forte pendente e 

superficies de elevada altitude e os Cambisoles, de diferentes tipos segundo o tipo de 

substrato xeolóxico. 

Equiparando esta clasificación á Soil Taxonomy, clasificación de solos americana, 

atopámonos nunha zona onde dominan principalmente os Entisoles e os Inceptisoles. 

O rendemento medio na actividade produtiva, de natureza agrícola, é escaso na zona 

debido a diferentes factores, entre os que se poden salientar os seguintes: 

 Acidez. 

 Elevado contido en Al (Aluminio) no complexo de cambio e na disolución do solo, que 

xunto á acidez anteriormente indicada constitúen un factor limitante para o uso agrícola 

como consecuencia do carácter tóxico deste elemento para as plantas. 

 Baixa capacidade de cambio de pH. 

 Escaseza da reserva de bases. 

 Mala fixación do P (Fósforo). 

 Escasa retención do K (Potasio). 

 Desequilibrios no contido de determinados elementos. 

 Escasea de elementos facilmente asimilables polas plantas e intensamente eliminados 

polas augas de drenaxe. 

Por todos estes factores os solos posúen unha baixa fertilidade intrínseca, o que fai 

necesario un aporte de nutrientes e unha corrección dos defectos máis significativos, xunto 

cunha política que evite a súa erosión e utilización inadecuada, co fin de favorecer un 

incremento na produción. 

Dende un punto de vista agrolóxico, sería axeitado coñece-la riqueza e propiedades de 

cada terreo co fin de adicalo, segundo as súas aptitudes, ó tipo de uso máis apropiado ás 

mesmas, tendo en conta que cada especie vexetal presenta distintas adaptabilidades ós 

numerosos tipos de solo existentes. 

Do mesmo xeito, agronómicamente tamén sería oportuno este estudo co fin de emprega-

las técnicas de cultivo máis apropiadas para a obtención dos maiores beneficios 

económicos respectando o entorno grazas ó coñecemento e optimización da relación 

planta-solo. 

A orografía e morfoloxía que caracteriza o medio físico da zona condiciona, en maior 

medida que á súa edafoloxía, o réxime termopluviométrico da mesma e a súa evolución e 

usos do solo.  

En definitiva, definen a dedicación agrícola, gandeira ou forestal dos seus terreos e a vida 

da súa xente. A pendente, outro elemento esencial na descrición da zona, define o grao 

evolutivo dos solos, limitando, polo tanto, os seus usos e o tipo de cuberta vexetal que 

posúen. 

A xénese e evolución dun solo ven determinada en función da disgregabilidade do 

substrato. O desenvolvemento do perfil está influído, á súa vez, pola pendente. Se esta é 

moi acusada, a erosión arrastra ó solo para depositalo nas zonas nas que a pendente é 

menor.  
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Os materiais arrastrados ordénanse, en parte, en función do seu tamaño e da pendente, 

producindo solos coluviais, pedregosos e solos de compoñente cada vez máis fina, a 

medida que se achegan ó val.  

O grao de evolución dun determinado tipo de solo, e consecuentemente a súa 

profundidade, dependen fundamentalmente da natureza da rocha nai que o orixina, da 

fisiografía do terreo sobre o que se asenta e do réxime termopluviométro que o afecta. 

Debido á bondade do seu clima, estas áreas oligotrofas do piso colino constituíron 

historicamente un medio óptimo para o desenvolvemento de prácticas agropecuarias, a 

pesares da pobreza do substrato edáfico sobre o que se desenvolven. 

5.1.5. Hidroloxía 

5.1.5.1. Augas superficiais 

A zona de estudo, segundo a documentación óbrante no Organismo de Conca (Augas de 

Galicia), está englobada na práctica totalidade  no sistema de explotación “Río Xallas, 

Costa de A Coruña e ría de Corcubión (7)”, agás unha pequena parte da zona que estaría 

englobada no sistema de explotación “Río Tambre e ría de Muros (6)” 

O río Xallas, eixe da rede hidrográfica comarcal e elemento definidor da bisbarra que drena 

e articula a paisaxe, recolle un importante numero de afluentes mentres cruza o concello de 

Nordeste a Suroeste. E divide o municipio nunha parte norte e outra sur, para proseguir por 

Mazaricos e desembocar na ría do Ézaro, no municipio de Dumbría.  

A canle máis importante da zona de estudo é o río Abuín, principal afluente do río Xallas, 

que nace na Pedra do Penedo e que no seu nacemento recibe o nome de rego da Illa. No 

seu primeiro treito, drena practicamente toda a parroquia de Freixeiro, recollendo as augas 

doutro dos regos da zona de estudo, como é o rego de Bustelo, para logo desembocar no 

Xallas tras percorrer as parroquias de Ser, Alón e Mallón. 

Outro dos regos máis importantes da zona de estudo atopámolo ó sur da parroquia, e é o 

rego Freixeiro, que xunto con outros regos de carácter estacional, forman o rego de Faílde, 

que acaba vertendo as súas augas no río Albariña, no veciño concello de A Baña. O río 

Albariña é un dos principais afluentes do río Barcala, que acaba o seu percorrido na súa 

desembocadura no río Tambre, no encoro de Barrié de la Maza. 

Por ultimo, cumpre sinalar a presenza doutro pequeno rego dentro da parroquia de estudo, 

situado na zona norte de Freixeiro, chamado rego de Vilamaior, que aínda que é un rego de 

pequenas dimensións e depende das precipitacións acontecidas na temporada de choivas, 

ten unha gran importancia, xa que, xunto co sistema formado polos regos da Cruz, Bazar e 

Recarei, da orixe ó nacemento do río Xallas. 
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Na imaxe localízanse os regos presentes na zona de reestruturación parcelaria, que tamén 

están grafiados nos diferentes planos do documento. 

5.1.5.2. Hidromorfía 

Os terreos hidromorfos son aqueles que, de xeito habitual, atópanse anegados. Este 

fenómeno de asolagamento pode ser debido a diversos motivos, como son: 

 Terreos solos formados por materiais impermeables. 

 Terreos ligados a cursos fluviais que se atopan a meirande parte do ano humedecidos. 

 Terreos cun nivel freático alto. 

No primeiro caso a hidromorfía ben dada, tanto pola fisiografía do terreo, como pola 

natureza dos materiais existentes. Neste tipo de terreos e despois da época de choivas 

sempre se producen asolagamentos. 

No segundo dos casos, a hidromorfía ben dada pola presenza de cursos de auga 

próximos, que provocan que os terreos cércanos a eles teñan unha humidade superior á 

normal. 

No terceiro dos casos, a hidromorfía orixinase pola presenza dun nivel freático elevado, que 

adoita ser consecuencia da combinación dos dous primeiros. 

Na zona de estudo os fenómenos de hidromorfía son de moi escasa entidade e estarán  

centrados no entorno dos cursos fluviais, e en algún outro punto de orografía plana. 

5.1.5.3. Augas subterráneas 

A presenza de augas subterráneas na zona de estudo é moi escasa, e depende, en grande 

medida, do tipo de solo no que nos atopemos. 

Todos os materiais xeolóxicos de partida (Xistos, Paraneises e Rochas graníticas), posúen 

unha permeabilidade primaria practicamente nula e unha permeabilidade secundaria tamén 

moi baixa. Con este tipo de substratos, a explotación de augas subterráneas limítase a 

captacións a ceo aberto, de escasa profundidade, escavadas en zonas con importante 

meteorización superficial, e sempre a favor da pendente, obténdose aínda así caudais moi 

escasos. 
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5.1.6. Xeofísica do medio 

Todo estudo xeofísico busca constatar aquelas zonas de maior debilidade fronte aquelas 

outras que presentan potencialmente un estado máis estable. 

O coñecemento da dinámica xeofísica dun entorno, permítenos, entre outras cousas, 

elaborar unhas premisas básicas que nos axudarán a coñecer as posibles afeccións ou 

riscos do mesmo.  

Os riscos xeofísicos están amplamente vencellados coa xeomorfoloxía dunha zona, polo 

tanto, si se vai a variar a xeomorfoloxía, deben de coñecerse estes riscos para poder valorar 

as súas posibles afeccións. 

Debese considerar que, segundo a actividade que se vai a desenvolver no medio, as 

posibles afeccións serán de maior ou menor intensidade, ou non poderán considerarse 

como tales, o non minguar nin supoñer un deterioro nin no rendemento da actividade nin no 

medio. 

O conxunto de accións xeofísicas, atendendo os riscos para as actividades agrícolas, 

poden clasificarse en dous tipos. 

5.1.6.1. Riscos de erosión 

Causados por unha elevada pendente, que impide a instauración da vexetación, ou que 

precisan dunha boa cobertura vexetal para a fixación do solo. 

Segundo os usos agrícolas, imos atopar riscos de erosión cando a pendente do terreo 

supere os seguintes valores: 

Pendentes máximas segundo os usos agroforestais do solo Porcentaxe (%) 

Pendente máxima para a rotación de cultivos         10% ó 5% 

Pendente máxima para pastoreo 20% ó 15% 

Pendente máxima para a silvicultura 70% ó 35% 

Cando a pendente é superior ó 70%, a non existencia da cobertura vexetal provocará 

perdas de substrato moi pronunciadas por mor da erosión. 

As zonas de risco de erosión baixo-moderado, serán aquelas con pendentes inferiores ó 

20%. Como se extrae da táboa de Pendentes medias da parroquia de Freixeiro, estas zonas 

de risco de erosión baixo-moderado, supoñen un 88,66%, do total da parroquia.  Do 

mesmo xeito, consideraranse zonas con risco de erosión alto aqueles terreos cunha 

pendente superior ó 20%, o que supón un 11,34%, do total . As primeiras corresponderanse 

con zonas aptas para o uso agrícola, namentres que as segundas , consideraranse máis 

aptas para o uso forestal. 

Pendentes medias da parroquia de freixeiro Superficie (m
2

) Porcentaxe (%) 

Pendente do 0-5% 4.756.539 23,30 

Pendente do 5-10% 7.071.817 34,64 

Pendente do 10-15% 4.234.605 20,74 

Pendente do 15-20% 2.037.435 9,98 

Pendente Superior o 20% 2.314.781 11,34 

Total da Parroquia 20.415.177 100,00 
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Como se pode extraer da táboa de pendentes medias da parroquia de Freixeiro, case que o 

60% do terreo atópase nun valor de pendente comprendido entre o 0-10%, o que fai que, 

dende o punto de vista da implantación dos cultivos, non supoña ningún risco no tocante á 

erosión dos terreos onde estes se van implantar, podendo destinar os mesmos a calquera 

actividade. 

 

Na imaxe obsérvase a información respecto a distribución das distintas pendentes da zona. 

Distínguense como as zonas de maior pendente, con valores superiores o 20%, atópanse 

diseminadas por toda a parroquia. Aínda que toman unha maior relevancia nas 

inmediacións dos cursos de auga, en especial nas inmediacións do río Abuín. Serán estas 

zonas as máis sensibles á posible existencia de fenómenos erosivos, polo que se terá que 

ter un especial coidado nas mesmas, deixándoas como zonas aptas para a implantación de 

cultivos arbóreos. 

A pendente define o grao de evolución dos solos e, polo tanto, limita os seus usos e o tipo 

de cuberta vexetal que estes soportan. Consecuentemente, a clinometría define, en certa 

maneira, a localización das formacións e o seu porte (arbóreo, arbustivo, subarbustivo e 

herbáceo). 

5.1.6.2. Riscos de asolagamento ou inundación 

Existen numerosos cultivos que sofren graves problemas para o seu desenrolo por mor do 

exceso de hidromorfía no solo. Resulta entón útil a catalogación das posibles zonas de 

inundación ou asolagamento pronunciado. Xeralmente, estas áreas susceptibles de estar 

sometidas a este tipo de fenómenos, sitúanse nas zonas chairas e/ou nas proximidades 

dos cursos fluviais. 

Na zona de estudo, as suaves colinas que forman o relevo da zona, provocan a ausencia 

de grandes zonas de asolagamento, e de habelas, estas so aparecerán no entorno dos 

cursos fluviais. 
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5.1.7. Climatoloxía 

5.1.7.1. Elección do observatorio 

Co fin de levar a cabo unha caracterización climática da zona estudiáronse os datos 

termopluviométricos do Instituto Nacional de Meteoroloxía procedentes do  observatorio 

máis próximo á zona a estudo, o de Fontecada (Santa Comba), polos seguintes motivos: 

 Posuír unha altitude semellante á media da zona a estudo (369 m.). 

 Contar cun período de observacións térmicas e pluviométricas dunha serie de anos o 

suficientemente longa (2003-2015), como para obter unha orientación acerca do 

comportamento meteorolóxico da zona . 

 Atoparse no mesmo concello que a parroquia a estudo. 

Os datos obtidos na estación climática representativa son os seguintes: 

Nome Fontecada 

Dirección Santa Comba 

Lonxitude -8º 87´ 

Latitude 42º 97´ 

Altitude 369 m. 

Parámetros recollidos 

Temperatura máxima (ºC) 

Temperatura máxima media (ºC) 

Temperatura mínima (ºC) 

Temperatura mínima media (ºC) 

Temperatura media (ºC) 

Precipitación total mensual (mm.) 

Precipitación máxima en 24 horas (mm.) 

Días con precipitación apreciable (nº de días) 

 

5.1.7.2. Análise termo-pluviométrico 

Atendendo á temperatura, observase que a zona a estudo se caracteriza por uns invernos 

pouco rigorosos e uns veráns bastante mornos, sendo a temperatura media anual (T) ó 

redor de 12º C, cunha oscilación térmica das medias entre o mes máis cálido (agosto) e o 

mes máis frío (xaneiro) de só 11,7º C.  

A distribución de temperaturas anuais na estación meteorolóxica de Fontecada son as 

seguintes: 

 xan feb mar abr mai xuñ xul ago sep out nov dec anual 

Temp. media  

anual 

7,7 7,5 9,2 10,9 12,7 15,9 17,3 17,3 16,4 13,8 10,0 8,3 12,2 

Temp. máxima 

absoluta 

19,6 21,1 25,2 30,7 32,4 36,1 37,4 34,4 37,2 30,1 23,4 19,8 37,4 

Temp. mínima 

absoluta 

-2,8 -2,3 -2,9 -0,3 1,5 5,9 6,4 6,5 4,7 1,3 -2,1 -2,9 -2,9 

Temp. media  

máxima 

10,9 11,5 13,7 15,7 17,6 20,9 22,5 22,6 22,1 18,6 13,7 11,9 16,8 

Temp. media  

mínima 

4,9 3,9 5,4 6,6 8,6 11,5 12,8 13,0 11,9 10,3 7,0 5,3 8,4 

 Estación de Fontecada (Santa Comba). Datos térmicos (ºC) 
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Os datos de precipitacións obtidos no observatorio de referencia: 

 xan feb mar abr mai xuñ xul ago sep out nov dec anual 

Precip. 

media 
297,1 219,7 200,4 151 120,9 88,9 44,7 73,7 102,7 289,2 246,8 262,2 2.097,3 

Precip. 

máxima 

24h. 

116,5 88,8 81,2 107,1 61,7 64,2 38,9 76,5 113,2 108 111,8 136,1  

Estación de Fontecada (Santa Comba). Datos pluviométricos (L/m2.) 

A precipitación total anual media supera os 2.000 mm., cunha distribución bastante regular, 

sendo superados os 100mm. durante nove meses (de setembro a maio). Os meses máis 

secos son xullo e agosto, con 44,7 e 73,7 L/m
2

, respectivamente. Durante os meses de 

outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro e marzo acumúlase as ¾ partes das 

chuvias de todo o ano. 

Un estudo gráfico do análise termométrico e pluviométrico dunha rexión pódese realizar por 

medio do Diagrama de Gaussen. 

Gaussen (1954) considera como mes seco aquel no que as precipitacións posúe nun valor 

menor que o dobre da temperatura media mensual (P<2t) (Carballeira e col., 1987). Para a 

súa representación, as escalas elíxense de modo que os valores da temperatura (º C) se 

correspondan cos do dobre da precipitación (mm), así a área formada pola curva de 

precipitación que queda por debaixo da de temperatura corresponde ó período seco. 

               

Diagrama Ombrotérmico de Gaussen
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Observando este diagrama dedúcese que na parroquia obxecto de estudo non existe 

período de seca estival, posto que o valor mensual das precipitación é, en todo momento, 

superior ó dobre do valor mensual da temperatura. 

5.1.7.3. Análise de distintas variables dende o punto de vista ecolóxico  

Dende o punto de vista ecolóxico, a interacción das distintas variables climáticas 

ofrécennos máis información que a simple visualización delas por separado.  Así 

empregaremos as seguintes clasificacións para caracteriza-la zona a estudo: 

 Evapotranspiración Potencial (ETP) 
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Thornthwaite (1948) introduciu o termo Evapotranspiración Potencial (ETP) para 

expresar “a cantidade de auga que perderá unha superficie completamente cuberta 

de vexetación, en crecemento activo, se en todo momento existe no solo humidade 

suficiente para o seu uso máximo polas plantas”. 

a

I

t
ETP 







 


10
16  

 

Sendo: 

ETP= Evapotranspiración potencial mensual (mm/mes) para 30 días e 12 h. de sol 

(teóricas) 

t = Temperatura media mensual (º C). 

I = Índice de calor anual  (  iI , sendo 

514,1

5










t
i ). 

49239,0)01792,0()0000771,0()000000675,0( 23  IIIa   

Esta ETP obtívose a partir de experimentos realizados por Thornthwaite en zonas de 

clima morno con abundantes precipitacións no verán.  

Os seus resultados soen ser inferiores ós reais cando se aplican a zonas de clima 

mediterráneo, se ben a zona por ser de clima hiperhúmido non presenta uns valores 

tan diferentes.  

Así, a ETP da parroquia de Freixeiro, na estación da Fontecada, para cada mes é a 

seguinte: 

Analizando este cadro observase como as taxas máis altas do ano coinciden, como é 

lóxico, cos meses de verán (xuño, xullo e agosto), período no que as precipitacións son 

menores que a ETP da zona. Nestes casos, se non houbese reserva de auga no solo, as 

plantas poderían sufrir unha situación de tensión debido a esta ETP, mais como 

consecuencia das cuantiosas choivas da zona, o solo dispón dunha reserva útil o 

suficientemente importante como para cubrir ditas necesidades.  

O resto dos meses, nos que as precipitacións son moi superiores á ETP potencial, a 

diferenza entre unha e outra convértese en excedente de auga, parte do cal será utilizado 

para crear, por infiltración, a reserva do solo anteriormente citada, namentres que a outra 

pasará a formar parte da escorrenta superficial da zona. 

 Evapotranspiración Real (ETR) 

Entendese por ETR, Evapotranspiración Real, a perda de auga realmente experimentada 

polo conxunto auga-solo. 

A ETR anual para a área de estudo, obtida como resultado de aplica-la fórmula de Turc é de 

663,69 mm/ano. 

2

2

9,0
L

P

P
ETR



  

 

xan feb mar abr mai xuñ xul ago sep out nov dec anual 

28,75 
27,8

2 

35,9

3 

44,4

2 

53,7

8 

71,2

5 
79,18 79,18 

74,0

6 

59,6

7 

39,8

8 

31,5

8 
625,50 
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Sendo: 

ETR= Evapotranspiración real en mm/ano. 

P = Precipitación en mm/ano. 

305,025300 ttL 
 

t = Temperatura media anual en º C. 

A diferenza entre ambas magnitudes expresa a verdadeira falta de auga a nivel da 

vexetación e o cociente entre ambos parámetros, é dicir, o Índice de Evapotranspiración, 

representa unha boa medida da seca.  

O Indice de Evapotranspiración responde pois á expresión:  

I.E. = ETR/ETP. 

Os índices inferiores á unidade son expresivos de condicións de déficit de auga, e os 

superiores á unidade, de condicións satisfactorias ou incluso excedentarias. 

Neste caso: 

ETP anual – ETR anual = 625,50 – 663,69 = -38,19 mm, é un valor negativo, polo que se 

pode dicir que non existe verdadeira falla de auga a nivel da vexetación. 

Índice de Evapotranspiración (IE) = ETR/ETP = 663,69/625,50 = 1,061, é superior a 1, polo 

que se confirman as condicións satisfactorias de auga existentes na parroquia a estudo. 

 Índices Bioclimáticos 

Sitúase a zona de estudo nun horizonte bioclimático que nos permita defini-lo contexto no 

que se desenvolven os procesos ecolóxicos. 

Para este fin teranse en conta os criterios definidos para a Península en 1987 por S. Rivas-

Martínez. 

o Índice de termicidade (It). 

Empregado para establece-lo horizonte ou subpiso bioclimático ó que pertence a zona a 

estudo. 

 MmTIt 10
 

Sendo: 

It: Índice de termicidade. 

T: Temperatura media anual (12,0 ºC). 

m: Media das mínimas do mes máis frío (1,1 ºC). 

M: Media das máximas do mes máis frío (11,0 ºC). 

Así, neste caso: It=270, que por atoparse entre 241 e 320 sitúa á zona dentro do piso 

bioclimático Eucolino ou colino medio pertencente á rexión Eurosiberiana. 

Estes son os datos termoclimáticos medios que separan o piso Eucolino do piso Colino 

superior ou submontano, máis frío có primeiro: 

 Colino superior ou submontano……..181 a 240 

 Eucolino ou colino medio……………..241 a 320 

 



32 

o Ombroclima. 

Dentro de cada piso bioclimático podemos distinguir, en función da precipitación, distintos 

tipos de vexetación que se corresponden con bastante precisión con outras tantas 

unidades ombroclimáticas. Así, atendendo ás precipitacións medias anuais da zona 

(2.097mm.), atopámonos dentro dun Ombroclima Hiperhúmido (P>1.400mm.) da rexión 

Eurosiberiana. 

o Índices de Mediterraneidade. 

En función da ETP dos meses de verán e a precipitación media do mesmo período, 

podemos calcular tres Índices de Mediterraneidade estival que nos axudan a observar se 

existe unha influencia mediterránea na zona a estudo. 

Im1= ETP xullo/P xullo = 1,77 

Im2= ETP (xullo+agosto)/P (xullo+ agosto) = 1,34 

Im3= ETP verán/P verán = 0,98 

Segundo Rivas Martínez, a influencia mediterránea comeza cando Im1 é maior de 1,5, o cal 

se cumpre na parroquia a estudo; se ben para considerar a zona incluída na rexión 

Mediterránea é preciso que os tres índices de mediterraneidade superen os seguintes 

valores: 

Im1 > 4,0 

Im2 > 3,5 

Im3 > 2,5 

En xeral, o índice Im2 é o suficientemente significativo como para obter unha idea sobre a 

mediterraneidade dun lugar. 

En este caso, Im2 = 1,34 é menor que 3,5, o que ven a confirmar con claridade que nos 

atopamos dentro da rexión Eurosiberiana mais cunha certa influencia mediterránea. 

o Período de actividade vexetal. 

A distribución das comunidades vexetais vese claramente influenciada polas baixas 

temperaturas, posto que estas exercen como factor limitante da actividade vexetativa da 

mesma. 

É polo tanto que se establece un mínimo de 7,5º C de temperatura media mensual, por 

enriba do cal se pon de manifesto un incremento significativo de biomasa. 

Así, en función do Período de Actividade Vexetal (nº de meses ó ano en que dito valor de 

7,5º C é superado), confirmamos novamente que a área de estudo encóntrase dentro do 

piso Colino (Pav: 11 a 12) da rexión Eurosiberiana, por ser o seu Pav=12, aínda que con 

dous valores (7,5 e 7,7) moi próximos a 7,5 que o aproximan a un Colino superior ou 

submontano. 

Esta ausencia de cambios bruscos de temperatura permite a existencia dun longo período 

de actividade vexetativa, o que favorece o establecemento de densas masas de vexetación 

e de cultivos. 

o Índice de xeadas. 

Outro indicador interesante do termoclima dunha zona son as xeadas que alí se producen. 
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O número de días libres de xeadas durante o ano, Dlh, e a época na que se producen, 

resulta de grande interese para a caracterización dunha zona no seu correspondente piso 

bioclimático. 

Neste caso o período libre de xeadas estímase próximo ós cinco meses, prolongándose 

dende principios de maio ata finais de setembro. Xaneiro é o mes no que se alcanzan as 

temperaturas máis baixas, polo cal é o máis propenso ás xeadas. 

Segundo Rivas Martínez, a existencia de ó redor de catro meses sen xeadas é propia dunha 

zona con características do piso colino. 

 Piso colino…...Xeadas entre os meses de outubro e maio. 

o Tipo de inverno. 

Enténdese como tipo de inverno a amplitude termoclimática correspondente ás medias das 

mínimas do mes máis frío do ano (m). 

Así, neste caso, este valor é de 3,9º C, que se corresponde cun tipo de inverno fresco, 

propio do piso bioclimático colino no que se sitúa a zona. 

Índice da concentración estival da eficacia térmica. 

anualETP
estivalETPC

100


 

Neste caso C=48,55 o que nos indica que nos atopamos dentro da zona 2, se ben a zona 

sería a 1. É por iso que, independentemente do valor asignado a C, a temperatura é propia 

de climas con escaso grao de rigor do verán con respecto ó resto do ano, caracterízase por 

veráns suaves.Clasificación das subrexións fitoclimáticas de ALLUE . 

o Clasificación das subrexións fitoclimáticas de ALLUE. 

Atendendo á precipitación anual (2.097,3mm.) e á temperatura media anual (12,2º C), 

atopámonos dentro da Subrexión fitoclimática V(VI) Atlántica Europea. Así asocia a dita 

clasificación a seguinte correspondencia fisionómica: 

 Quercus pubescens. 

 Quercus robur-Calluna vulgaris. 

 Genista florida- Quercus pyrenaica. 

 Fagus sylvatica- Abies alba (posible presenza). 

5.1.7.3. Síntese  

Como resume, indicar que os datos da estación meteorolóxica escollida considérase como 

representativos da zona a estudo polos seguintes motivos principalmente: altitude da 

estación (369 m.) similar á media da zona a concentrar, serie de anos o suficientemente 

longa para considerar significativos os datos medios e proximidade a área de estudo. 

Durante os meses de verán, a precipitación é algo menor que a ETP, o que leva á utilización 

da reserva útil do solo polas plantas. En termos xerais, o Índice de Evapotranspiración anual 

indícanos que nos atopamos nunha zona con condicións satisfactorias ou incluso 

excedentarias de auga. 

Bioclimáticamente trátase dunha zona con Ombroclima hiperhúmido dentro do piso 

Eucolino da Rexión Eurosiberiana, se ben é preciso sinalar a existencia dunha certa 

influencia mediterránea. 
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5.2.Medio biótico 

5.2.1. Vexetación 

5.2.1.1. Encadre Fitosociolóxico 

A zona obxecto de estudo atópase enmarcada dentro do seguinte esquema bioxeográfico: 

 

 

Dende o punto de vista florístico, o concello de Santa Comba pertence ó sector Galaico-

Portugués da provincia Cantabroatlántica, dentro da rexión Eurosiberiana. 

5.2.1.2. Vexetación Potencial 

A vexetación potencial corresponde á cuberta vexetal que se atoparía presente de forma 

natural na zona, en ausencia de accións transformadoras do territorio por parte do ser 

humano, de modo que constitúe a etapa de maior desenvolvemento da mesma (vexetación 

climácica ou clímax). 

A xestión do espazo e os usos que do mesmo fixo e fai o home, determinan en maior ou 

menor medida a súa desaparición, sendo substituída por formacións seriais de menor 

desenvolvemento (etapas degradativas) ou por formacións radicalmente diferentes ás 

potenciais (cultivos, prados, piñeirais, eucaliptais, etc.). 

Trala desaparición do elemento transformador e en ausencia de perturbacións naturais 

(incendios, avenidas, etc.), a vexetación evolucionaría de novo progresivamente cara á súa 

etapa climática ou potencial, sempre que a alteración non adquirira un carácter irreversible 

De acordo coa sectorización fitoxeográfica indicada no apartado anterior, a descrición da 

vexetación potencial do territorio obxecto de estudo tería como elementos as formacións 

vexetais pertencentes á seguinte serie: 

Colino galaico-portuguesa acidófila do carballo (Quercus robur). Rusco aculeati-Querceto 

roboris sigmetum. 

A zona de estudo atópase incluída no piso Colino, e máis concretamente no Eucolino ou 

Colino medio (240< It <320), que se caracteriza por unha práctica ausencia de xeadas e 

por veráns suaves, o cal sumado ás altas precipitacións permite o establecemento de 

importantes masas forestais. 
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Deste xeito o seu óptimo estable se corresponde a unha carballeira densa de carballos 

(Quercus robur), que pode ir acompañada, en maior ou menor medida, de cerquiños 

(Quercus pyrenaica), castiñeiros (Castanea sativa), loureiros (Laurus nobilis) e sobreiras 

(Quercus suber).  

O sotobosque presenta un bo número de especies nemorais esciófilas: 

 Teucrium scorodonia 

 Hypericum pulchrum 

 Holcus mollis 

 Asplenaria onopteris 

 Omphalodes nitida 

 Aquilegia vulgaris subsp. dichroa 

 Anemone trifolia subsp. albida 

 Luzula forsteri 

 Viola riviniana 

 Linaria triornithophora 

Xunto cun sotobosque arbustivo de: 

 Ruscus aculeatus 

 Daphne gnidium  

 Arbutus unedo  

 Rubia peregrina 

 Viburnum tinus 

E outros caducifolios como: 

 Pyrus cordata 

 Frangula agnus 

 Corylus avellana  
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A degradación moderada dos bosques desta serie permite a extensión das xesteiras 

oceánicas colinas e mesomediterráneas, pobres en especies de distribución galaico-

portuguesa, ourensá e beirense litoral Cytisenion striati: Ullici europaei-Cytisetum striati, 

cunha estrutura correspondente a un piornal de gran talle rico en fieitos, silveiras e toxos 

(Cytisus striatus, Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Rubus lusitanus, Pteridium aquilinum, 

etc.). 

As etapas de regresión e bioindicadores desta serie son os seguintes: 

Etapa evolutiva Bioindicadores 

Bosque 

Quercus robur 

Ruscus aculeatus 

Pyrus cordata 

Physospermum cornubiense 

Matogueira densa 

Cytisus striatus 

Ulex europaeus 

Arbutus unedo 

Rubus lusitanus 

Matogueira degradada 

Daboecia cantabrica 

Ulex minor 

Erica cinerea 

Halimium alyssoides 

Pasteiros 

Agrostis capillaris 

Avenula sulfata 

Anthoxanthum odoratum 

 

De seguido cítanse as formacións vexetais que foron identificadas no traballo de campo 

explicando brevemente cada unha delas.  

5.2.1.3. Formacións vexetais máis representativas 

Sobre o patrón marcado pola vexetación potencial descrita no epígrafe anterior actuou 

dende antigo o ser humano. Os patróns de asentamento en espazos concretos e os usos 

do solo, combinados coas prácticas propias de cada período histórico sobre unha maior 

extensión superficial, conduciron á configuración dun medio netamente diferenciado de 

aquel prognosticado polos condicionantes bioxeográficos e bioclimáticos. 

Deste xeito, a vexetación existente na actualidade na zona a estudo componse de retallos 

máis ou menos amplos de formacións relacionadas coas potenciais, en diferentes estados 

de conservación, xunto cunha franxa importante de territorio no que nada queda daquelas, 

destacando a presenza de repoboacións de eucaliptos e piñeiros, etc. 

Para unha descrición máis clara da vexetación existente na superficie afectada, 

identificáronse as unidades de vexetación presentes na mesma. 

Formacións arbóreas 

Masas de Quercus robur (carballos) mesturados, en menor ou maior grado, con castiñeiros, 

piñeiros e/ou eucaliptos: 
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Asociación característica do sector galaico-portugués, formada por carballeiras acidófilas 

(Rusco aculeati-Quercetum roboris), fundamentalmente dos pisos Colino e Montano, por 

debaixo dos 600 m. de altitude, propia de ombroclima húmido e en localidades cunha certa 

aridez estival. 

Estes carballos constitúen, xunto ós castiñeiros, a vexetación clímax da zona, se ben é 

frecuente a presenza de piñeiros e eucaliptos dispersos entre eles, constituíndo a 

denominada “fraga galega”. 

As formacións exclusivas de carballos, carballeiras, son cada vez máis complexas de 

atopar, se ben na zona existe algunha mostra típica delas, aínda que de moi reducido 

tamaño. 

Na actualidade, e debido á man do home, moitos destes terreos de carballeiras son 

empregados para pasto, prados ou zonas de cultivo. Ou ben, froito de talas e incendios 

estes pasaron a estar ocupados por especies regresivas coma xestas, escobas, toxos, etc., 

sendo finalmente repoboadas con piñeiros ou eucaliptos. 

É este o motivo polo que na actualidade a masa arbórea existente é máis escasa do que 

correspondería á vexetación potencial da zona. É posible atopar tamén algúns pés destas 

especies formando parte da vexetación de lindes e prados. 

O sotobosque destas formacións boscosas o constitúen, principalmente fieitos  (Pteridium 

aquilinum), toxos (Ulex europaeus), xestas (Cytisus striatus, Cytisus scoparius) e uces (Erica 

australis, Erica arborea). 

 Aparecen formacións boscosas deste tipo ó longo da parroquia, en cotas intermedias e 

próximas ós campos de cultivo e pasteiros. Tamén como beiras de camiños ou lindes 

entre prados, pero sempre de pequena entidade. 

                                       

  Carballos mesturados con campos de cultivo e pasteiros. 

Vexetación de ribeira: 

Non son moi numerosos os cursos de auga na parroquia a estudo, se ben as altas 

precipitacións orixinan varios regos intermitentes en función da temporada de choivas. 

É nas beiras destes regos e noutras zonas asolagadas onde se instalan un tipo de 

comunidades vexetais coñecidas como ripisilvas ou galerías arbóreas, bosques de 

caducifolios que no verán, e debido á súa frondosidade, crean no seu interior un microclima 

moi húmido que condiciona a natureza das plantas que alí habitan. 

Non é sinxelo atopar hoxe en día galerías de ribeira ben conservadas, aparecendo na 

maioría dos casos, simples ringleiras de vexetación ás beiras dos ríos. Isto é debido á 

riqueza e fertilidade das zonas máis baixas dos vales, froito das periódicas crecidas 

invernais, que provocaron, dende a antigüidade, unha transformación destes bosques en 

campos de cultivo. 
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A especie máis característica destas zonas de ribeira e encharcamentos permanentes é o 

ameneiro (Alnus glutinosa), que acompañado do salgueiro (Salix atrocinerea) constitúen a 

primeira banda en orde de proximidade á auga. 

É necesario salientar tamén a presenza de bidueiros (Betula celtiberica), freixos (Fraxinus 

excelsior), chopos (Populus alba) e algunha que outra aveleira (Corylus avellana), que pola 

súa menor dependencia á humidade ocupan unha posición mais afastada ós cursos de 

auga. 

En canto á vexetación arbustiva aparece o sabugueiro (Sambucus nigra), o sanguiño ou 

arraclán (Rhamnus frangula); distintos tipos de plantas rubideiras como a hedra (Hedera 

helix), a madreselva (Lonicera periclymenun), etc., a silva (xénero Rubus) e gran cantidade 

de ciperáceas do xénero Carex, gramíneas, fieitos de diversos tipos como o fieito real 

(Osmunda regalis), o fieito macho (Polystichum filix-mas), o fieito femia (Athyrium filix-femina), 

etc. 

 Aparecen estas formacións vexetais nas beiras do río Abuin e nos regos de Vilamaior, 

Bustelo e Freixeiro. En ocasións entre leiras, delimitando terreos. 

 

 

Bosque de ribeira nas beiras do río Abuín.  

 

Masas de piñeiro e/ou eucalipto: 

Atópanse estas masas de piñeiro e/ou eucalipto amplamente distribuídas na parroquia a 

estudo, fundamentalmente como consecuencia de repoboacións. 

O piñeiro máis frecuente é o piñeiro galego ou do país (Pinus pinaster), de gran frugalidade 

e plasticidade, o que permite a súa rápida expansión. 

En canto ó piñeiro silvestre (Pinus sylvestris), que algún día medraba de modo espontáneo 

en toda Galicia, está presente aínda hoxe, se ben, ó igual que os anteriores, dun modo 

artificial, froito das repoboacións levadas a cabo polo home. 

O sotobosque dos mesmos é reducido, limitándose a toxos, fieitos, uces, carqueixas, etc., 

debido á densa copa formada polos mesmos, que non permite a entrada da luz do sol. 

 Formacións vexetais moi comúns nas cotas máis altas da parroquia a estudo, debido ó 

descenso na actividade agrícola e á conseguinte transformación de antigas leiras en 

monte. 
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       Masa arbórea de eucaliptos e piñeiros. 

Formacións arbustivas 

Nos niveis suprasílvicos, altitudes superiores a 1.500m., estas formacións considéranse 

vexetación clímax, se ben nas altitudes propias do terreo a estudo, niveis sílvicos ou 

inferiores a 1.500m., estas matogueiras son froito dunha regresión do bosque 

potencialmente óptimo da zona, debido a decruacións, pastoreo abusivo, rozas, incendios, 

etc. 

Segundo sexa a estrutura e composición das mesmas, estas atoparíanse máis ou menos 

próximas á formación climática potencial, indicándonos o estado de degradación do terreo. 

As principais especies que constitúen estas áreas de monte baixo son as xestas (Cytisus 

striatus, Cytisus scoparius), uces (Erica australis, Erica arborea) e toxos (Ulex europaeus). 

 Existen grandes extensións de monte baixo na parroquia a estudo, xa sexa como 

formación propia ou ben formando parte do sotobosque. 

 

Monte baixo mesturado con repoboacións. 

Formacións herbáceas 

Dado o carácter agrícola e gandeiro da bisbarra, tanto os campos de cultivos coma os 

prados para sega ou pastoreo son moi abundantes. 

Uns e outros localízanse maioritariamente nos entornos de núcleos urbanos, naquelas 

zonas máis ricas e próximas ós ríos. 

Aparecen, entre outras, as seguintes especies: Agrostis capillaris, Avenula sulcata, Trifolium 

pratense, Trifolium repens, Avena barbata, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Plantago 

lanceolata, Prunella vulgaris e Dactylis glomerata. 
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 Tódolos núcleos de poboación están rodeados de pastos e prados, dedicados a 

distintos usos agrícolas. 

 

Zonas de pasteiro e vexetación de lindes entre cultivos. 

É habitual tamén a aparición nestes prados de comunidades vexetais típicas de lindes entre 

cultivos, beiras de camiños e orlas de bosques, polo que estas zonas considéranse de 

grande interese para o mantemento da estrutura tradicional agrícola galega. 

Algunhas destas especies: bidueiro (Betula celtiberica), salgueiro (Salix atrocinerea), 

carballos (Quercus robur), pereira silvestre (Pyrus cordata), espiño albar (Crataegus 

monogyna), etc.  

5.2.1.4. Especies vexetais catalogadas 

Á hora de catalogar as especies de flora da zona atendendo ó seu grao de ameaza, tense 

en conta a lexislación existente nesta materia nos seus diferentes niveis. 

Non aparece na parroquia a estudo ningunha especie que se atope incluída dentro do 

Catálogo Nacional de Especies Ameazadas nin na Directiva Hábitats 97/62.  

En canto a comunidades vexetais protexidas por tratarse de hábitats de interese 

comunitario, hai que remitirse á Directiva Hábitats 97/62. Sinálase a existencia na parroquia 

de estudo de dous hábitats incluídos no Anexo I da mesma, que son os seguintes:  

 

Hábitat Tipo de hábitat Código  
Hábitat 

prioritario 

Uceiras secas europeas 
Uceiras e matogueiras de 

zona morna 
4030  

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

Bosques de Europa morna 91 EO * 

Na imaxe seguinte e no plano nº4, represéntanse os hábitats mencionados: 
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O único hábitat considerado como prioritario (*) é o 91EO, de Bosque aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  

5.2.2. Fauna 

Dende o punto de vista faunístico, as características bioxeográficas da zona favorecen a 

existencia dunha fauna similar á do resto das bisbarras interiores de Galicia e propia da 

rexión zooxeográfica Eurosiberiana.  

Amósase na táboa seguinte o listado completo de especies inventariadas na zona de 

estudo. 

Nome Común Nome Científico 
Directiva 

Hábitats  

Directiva 

Aves 

(2009/147) 

Cat.Nacional

de Especies 

Ameazadas. 

Cat. Galego  

de Especies 

Ameazadas 

Anfibios 

Saramaganta 

galega 
Chioglossa lusitanica 

ANEXO II  e 

ANEXO IV 
 INCLUÍDA (VU) ANEXO II 

Píntega común Salamandra salamandra 
  

 ANEXO II 

Limpafontes común Triturus boscai 
  

INCLUÍDA ANEXO II 

Limpafontes verde Triturus marmoratus ANEXO IV  INCLUÍDA  

Sapiño troiteiro Alytes obstetricans ANEXO IV  INCLUÍDA  

Sapo raxado Discoglossus galganoi 
ANEXO II  e 

ANEXO IV 
 INCLUÍDA ANEXO II 

Ra de San Antón Hyla arborea ANEXO IV  INCLUÍDA ANEXO II 

Ra patilonga Rana iberica ANEXO IV  INCLUÍDA ANEXO II 

Ra verde Rana perezi ANEXO V    

Sapo común Bufo bufo 
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Nome Común Nome Científico 
Directiva 

Hábitats  

Directiva 

Aves 

(2009/147) 

Cat.Nacional

de Especies 

Ameazadas. 

Cat. Galego  

de Especies 

Ameazadas 

Réptiles 

Escáncer Anguis fragilis   INCLUÍDA ANEXO II 

Esgonzo común Chalcides striatus 
  

INCLUÍDA  

Lagarto arnal Lacerta lepida ANEXO II  INCLUÍDA ANEXO II 

Lagarto  das silvas Lacerta schreiberi ANEXO IV 
 

INCLUÍDA  

Lagarta galega Podarcis bocagei     

Cobra lagarteira 

común 
Coronella austriaca ANEXO IV 

 

INCLUÍDA  

Cobra sapeira 
Natrix maura 

 

 

 

 

 

 

 

 INCLUÍDA ANEXO II 

Cobra de colar Natrix natrix 
  

INCLUÍDA ANEXO II 

Vivora Vipera seoanei     

Peixes 

Troita común Salmo trutta fario 
   

 

Boga de río Chondrostoma duriense 
   

 

Mamíferos 

Ourizo cacho Erinaceus europaeus    
 

Toupa ibérica Talpa occidentalis     
 

Morcego común Pipistrellus pipistrellus 
  

INCLUÍDA  

Furaño común Crocidura russula    
 

Lobo Canis lupus 

ANEXO II, 

ANEXO IV e 

ANEXO V 

 INCLUÍDA  

Raposo Vulpes vulpes    
 

Donicela Mustela nivalis 
   

 

Teixugo Meles meles    
 

Lontra Lutra lutra 
ANEXO II  e 

ANEXO IV 
 INCLUÍDA  

Xeneta Genetta genetta ANEXO V  
 

 

Xabarín Sus scrofa    
 

Corzo Capreolus capreolus 
   

 

Esquío Sciurus vulgaris    
 

Garduña Martes foina    
 

Rato de campo Apodemus sylvaticus 
   

 

Rata cincenta  Rattus rattus    
 

Rata común Rattus norvegicus 
   

 

Rato caseiro Mus domesticus    
 

Leirón careto Eliomys quercinus    
 

Lebre Lepus granatensis    
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Nome Común Nome Científico 
Directiva 

Hábitats  

Directiva 

Aves 

(2009/147) 

Cat.Nacional

de Especies 

Ameazadas. 

Cat. Galego  

de Especies 

Ameazadas 

Mamíferos 

Coello  Oryctolagus cuniculus    
 

Furafollas pequeno Sorex minutus 
   

 

Trilladeira dos 

prados 
Microtus agrestis     

Aves 

Parrulo Anas platyrhynchos 
 

ANEXO II   

Tartaraña cincenta Circus pygargus 
 

ANEXO I INCLUÍDA(VU) ANEXO II 

Azor Accipiter gentilis 
 

 INCLUÍDA  

Gavián Accipiter nisus 
 

 INCLUÍDA  

Miñato Buteo buteo 
 

 INCLUÍDA 
 

Curuxa Tyto Alba 
 

 INCLUÍDA  

Avelaiona Strix aluco 
 

 INCLUÍDA  

Moucho Athene Noctua 
 

 INCLUÍDA  

Vencello común Apus apus 
 

 INCLUÍDA 
 

Andoriña Hirundo rustica 
 

 INCLUÍDA 
 

Cuco Cuculus canorus 
 

 INCLUÍDA 
 

Rula Streptopelia Turtur 
 

ANEXO II 
  

Pombo Columba palumbus 
 

ANEXO II 
  

Perdiz  Alectoris rufa 
 

ANEXO II 
  

Paspallás Coturnix Coturnix 
 

ANEXO II 
  

Bubela Upupa epops 
 

 INCLUÍDA 
 

Peto verdeal Picus viridis 
 

 INCLUÍDA 
 

Peto real Dendrocopos major 
 

 INCLUÍDA 
 

Pega marza Garrulus glandarius 
 

ANEXO II 
  

Lavandeira verdeal Motacilla flava 
 

 INCLUÍDA 
 

Lavandeira moura Motacilla cinerea 
 

 INCLUÍDA 
 

Lavandeira moura Motacilla alba 
 

 INCLUÍDA 
 

Merlo rieiro Cinclus cinclus 
 

 INCLUÍDA 
 

Merlo Turdus merula 
 

ANEXO II 
  

Torda Turdus philomelos 
 

ANEXO II 
  

Estorniño negro Sturnus unicolor 
 

 
  

Carrizo Troglodytes troglodytes 
 

 INCLUÍDA 
 

Paporrubio Erithacus rubecula 
 

 INCLUÍDA 
 

Raborrubio Phoenicurus ochruros 
 

 INCLUÍDA 
 

Chasco común Saxícola torquata 
 

 INCLUÍDA 
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Nome Común Nome Científico 
Directiva 

Hábitats  

Directiva 

Aves 

(2009/147) 

Cat.Nacional

de Especies 

Ameazadas. 

Cat. Galego  

de Especies 

Ameazadas 

Aves 

Pega rabilonga Pica pica  ANEXO II   

Corvo viaraz Corvus corone 
 

ANEXO II 
  

Papuxa moreira Sylvia atricapilla 
 

 
  

Picafollas común Phylloscopus ibericus   
  

 

É moi importante salientar que na parroquia non hai ningún taxón nin poboación catalogada 

en perigo de extinción. 

5.2.3. Cultivos  

O concello de Santa Comba caracterízase, como tantos outros concellos das bisbarras do 

interior de Galicia, por ter unha paisaxe de suaves ondulacións debidas ó arrasamento de 

antigas superficies e a posterior incisión da rede fluvial, o que trae consigo unha alternancia 

de pequenos vales separados por outeiros. 

É unha paisaxe moi humanizada, xa que se poden atopar, ademais de áreas forestais, 

numerosos campos de cultivo e sobre todo pastos, debido ó predominio da gandería 

bovina. 

Deste xeito, os cultivos e aproveitamentos máis significativos que se identificaron na 

parroquia de estudo son: 

 Labradíos. 

As parcelas de labradío atópanse, na súa meirande parte mesturadas con prados naturais. 

As especialización gandeira trouxo consigo a reorientación dos cultivos cara á satisfacción 

das necesidades do gando, coa proliferación de cultivos forraxeiros como o millo, rai-grass 

ou nabos.   

 Prados e pastizais. 

As parcelas de prado atópanse mesturadas coas zonas de labor. No caso dos prados 

naturais, nos que existen unha gran variedade de especies botánicas, os fai ter unha gran 

importancia dende o punto de vista da biodiversidade, e destínanse, na súa meirande parte 

a satisfacer as necesidades do gando vacún.  

Con frecuencia estes prados están cercados por árbores e arbustos típicos das zonas 

húmidas coma salgueiros (Salix atrocinerea), bidueiros (Betula celtiberica), ameneiros (Alnus 

glutinosa), silvas (Rubus sp.), etc. ofrecendo un aspecto parcheado característico do 

minifundio galego. 

 Matogueiras sen arborado. 

A matogueira correspondese cunha formación en regresión, derivada da dregadación de 

formacións boscosas preexistentes. Nunha primeira etapa presentan máis abundancia de 

leguminosas, como o toxo e a xesta, cunha certa esixencia en canto á fertilidade dos solos, 

para acabar nunha segunda fase de dregradación, cunha maior abundancia de ericáceas. 

Os toxais adóitanse usar para facer a cama para o gando e posteriormente empregar como 

esterco nas terras de labor e nas hortas. Outras matogueiras pastoréanse aproveitando a 

vexetación herbácea que crece entre eles. 
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 Masas de eucaliptos e /ou piñeiros. 

Adoitan ocupar grandes extensións consecuencia das repoboacións levadas a cabo 

xeralmente sobre terreos de matogueira. 

A especie de piñeiro máis abundante é o piñeiro marítimo ou bravo (Pinus pinaster), que ten 

a particularidade de que por mor da súa copa clara, permite a chegada abundante de luz o 

solo, o que favorece a presenza dun variado sotobosque. 

Tamén o eucalipto (Eucaliptus sp.), é utilizado en grande medida en repoboacións, sendo a 

súa presenza na parroquia de estudo, maior que a do piñeiral. 

 Zonas con predominancia de vexetación autóctona. 

Trátase de zonas nas que a especie dominante é o carballo (Quercus robur), considerada 

como formación clímax ou etapa óptima de gran parte do territorio galego. 

Puntualmente poden atoparse pequenas masas homoxéneas desta especie, aínda que 

normalmente preséntanse asociadas a castiñeiros (Castanea sativa) formando unha paisaxe 

típica de especies autóctonas galegas. 

Nestas masas mixtas de carballo e castiñeiro acostuman aparecer pequenos pés de piñeiro 

e/ou eucalipto e outras especies propias da fraga galega. 

Cando por estas zonas discorre algún regato, a primeira fila é ocupada por ameneiros 

(Alnus glutinosa). 

 Bosque de ribeira ou ripisilva. 

A parroquia atópase emprazada nun entorno con escasa presenza fluvial de importancia, se 

ben son frecuentes pequenos regatos segundo o período de choivas. 

Existe polo tanto unha interesante banda de vexetación de ribeira constituída por dous 

estratos ben definidos: un arbóreo, cunha cobertura variable e un herbáceo, con alta 

cobertura e abundancia de neófitos, hemicriptófitos e megaforbios. Tamén son frecuentes 

as lianas e as plantas ruderais, pois estas formacións adoitan estar bastante alteradas polo 

home. 

Así, o estrato arbóreo constitúese principalmente por ameneiros (Alnus glutinosa), bidueiros 

(Betula celtiberica), salgueiros (Salix atrocinerea), freixos (Fraxinus excelsior) e algunha que 

outra aveleira (Corylus avellana). 

Posúen estas árbores unha gran importancia ecolóxica, posto que regulan a temperatura da 

auga, suxeitan as marxes dos cauces impedindo o seu arrastre durante as crecidas, actúan 

de filtro verde purificando as augas que se incorporan ás correntes, e os seus sistemas 

radicais configuran auténticos refuxios para a fauna acuática e anfibia. 

O estrato herbáceo e arbustivo que acompaña a esta vexetación ribeireña componse de 

fieitos (Pteridium Aquilinum), hedras (Hedera helix), silvas (Rubus sp.), diferentes plantas do 

xénero Carex, violetas (Viola sp.), pé de boi (Oenanthe crocata), etc. 

5.2.4. Espazos naturais 

Nin no termo municipal de Santa Comba, nin na parroquia obxecto do estudo de impacto 

ambiental, hai que salientar a presenza de zonas de interese especial como son as ZEC e 

ZEPVN. 

Tal e como se observa na imaxe seguinte, capturada do plano nº 5, non existe ningún 

espazo natural na parroquia de Freixeiro, nin no concello de Santa Comba. 
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5.2.5. Paisaxe 

A paisaxe foise humanizando, transformando zonas de monte en pastos para o gando e 

repoboando con árbores de maior rendibilidade cás especies autóctonas. 

Predominan as superficies de landa atlántica formada por toxos de diversos tipos, carpazas 

e xestas nas terras máis elevadas, e é abundante a vexetación de porte almofado.  

A vexetación predominante é a de matogueira de landas e pradarías, así como os bosques 

de piñeiros e eucaliptos.  

As principais especies arbóreas son de repoboación, o piñeiro e o eucalipto, e nas beiras 

dos ríos hai salgueiros, ameneiros e bidueiros. A pesar das repoboacións, o bosque é 

pouco denso en case tódalas parroquias do concello. 

A especial casuística da parroquia de Freixeiro, ten moita influencia no desenrolo deste 

punto, xa que, ó contar cunha rede de camiños executada e perfectamente integrada no 

medio, o impacto paisaxístico no desenvolvemento das actuacións previstas poderíase 

calificar como leve, que pode ser moi leve ou nulo coa aplicación de medidas correctoras 

de integración paisaxística.  

Con todo, coa inclusión de todo o perímetro da parroquia, existe a posibilidade de que se 

teña que ampliar esta rede, ou que poidan xurdir afeccións sobre a paisaxe coas tarefas de 

acondicionamento dos novos predios. 

Estes dous condicionantes son os principais causantes de afeccións sobre a paisaxe.  

No Anexo 3 do presente documento, estudo de impacto e integración paisaxística, segundo 

ó establecido no Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento da 

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, e o Decreto 119/2016, do 28 

de xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia, desenrólase máis este 

punto. 

5.2.6. Patrimonio 

No anexo 1, axúntase a Memoria de Prospección Arqueolóxica da parroquia de Freixeiro, 

realizada pola arqueóloga Purificación Soto Arias.  

Con tódolos datos obtidos na prospección arqueolóxica se elaborou o correspondente 

Inventario de Patrimonio Cultural, no que se describen as características principais de cada 

elemento e a súa correcta delimitación na cartografía do proxecto. 
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Tamén se procede á avaliación e caracterización de impactos, describindo as 

consideracións de carácter patrimonial e as medidas correctoras e protectoras de carácter 

xeral. 

Elaboráronse fichas individualizadas para os elementos con afeccións onde se darán os 

parámetros de identificación, situación, impactos e medidas correctoras individualizadas. 

E por último na Memoria que forma o anexo 1 de dito documento, redáctase o Plan de 

Vixilancia sobre elementos e paisaxes do Patrimonio Cultural. 

Como resultado da prospección arqueolóxica intensiva, foron localizados un total de 100 

elementos de patrimonio cultural, dentro do ámbito. 

Do total de elementos, 13 son de carácter arqueolóxico (ARQ) e os demais elementos (87), 

son bens arquitectónicos ou etnográficos (AE).  

Nas seguintes imaxes axúntanse o plano coa localización e as áreas de protección dos 

distintos elementos arqueolóxicos. E o listado do inventario destes bens do patrimonio 

cultural arqueolóxico, e o patrimonio cultural  arquitectónico e etnográfico da zona.  

 



48 
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5.3. Estudo socioeconómico 

5.3.1. Introdución 

A presente análise socioeconómica céntrase no concello de Santa Comba como contexto 

territorial, prestando unha maior atención á parroquia de Freixeiro. 

A súa gran extensión e unha orografía eminentemente plana converten ó Concello de Santa 

Comba nun lugar óptimo para o desenvolvemento de actividades agrícolas e gandeiras. 

Tras un forte proceso de industrialización e especialización, na actualidade Santa Comba é 

un dos principais produtores de leite de Galicia, e o quinto en número de cabezas de gando 

vacún, por detrás de Lalín, A Pastoriza, Sarria e o veciño Mazaricos. Cabe destacar tamén a 

importancia da produción madeireira en áreas forestais, e o recente desenvolvemento da 

enerxía eólica, polo emprazamento do municipio, idóneo pola súa altura e os seus ventos. 

O núcleo urbano, capital do municipio, acolle unha intensa actividade comercial sobre todo 

no sector servizos. Santa Comba funciona como cabeza de comarca á que acoden a facer 

as súas compras non só veciños do propio municipio, senón tamén de Mazaricos, Zas, A 

Baña, Val do Dubra ou Dumbría. Unha vez á semana realízase un mercado ao aire libre na 

coñecida como "campo dá feira". Eventualmente, tamén se realizan feiras de gando de certa 

importancia. Dúas veces ao ano realízanse feiras de oportunidades ( feira multisectorial e 

feira dá primavera). 

En canto ao sector industrial, cabe destacar a importancia da industria láctea e 

agropecuaria, así como a de materiais e equipos para a construción. 

Antigamente a actividade mineira de Wolframio foi un factor determinante para o 

desenvolvemento económico do municipio: En Santa Comba, durante a segunda guerra 

mundial, existiu a explotación máis importante de Europa, chegando a traballar nela máis de 

4.000 persoas cando esta funcionaba a pleno rendemento 

Outro factor que influíu na economía do municipio é a alta emigración da súa poboación; 

ata mediados dos anos cincuenta, esta producíase fundamentalmente aos destinos 

latinoamericanos, en especial a Brasil, onde os emigrantes levantaron importantes 

empresas dedicadas ao sector Hoteleiro, tamén en Arxentina, Uruguai e Venezuela. A partir 

dos anos cincuenta o movemento migratorio comeza a variar cara a centroeuropa e alcanza 

o seu máis alto grao de masificación, chegando, a finais da década do setenta a un censo 

onde o 70% da poboación activa era emigrante. Estes dous grandes movementos 

migratorios, o primeiro de carácter permanente e o segundo temporal, contribuíron 

enormemente ao desenvolvemento económico e sociocultural do concello. 

Actualmente, a alta tecnificación do sector gandeiro, a industria local e as divisas 

procedentes de empresarios latinoamericanos retornados e pensionistas centroeuropeos 

(Suíza, Alemaña e Francia principalmente) converten a Santa Comba no cuarto concello de 

Galicia coa renda per cápita máis alta da comunidade, por detrás da Coruña, Oleiros e 

Avión. 

5.3.2. Situación 

O concello de Santa Comba atópase situado na parte occidental do interior da provincia da 

Coruña, formando xunto co concello de Mazaricos a bisbarra do Xallas. Este concello, de 

203,7 km
2

 de extensión, emprázase no noroeste da Comunidade Autónoma. 

Limita ao Norte co concello de Coristanco (A Coruña), ó Sur cos concellos de A Baña e 

Negreira (A Coruña), ó Leste cos concellos de Tordoia e Val do Dubra (A Coruña), e ó Oeste 

cos concellos de Zas e Mazaricos (A Coruña).  
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A capital do concello é Santa Catalina da Armada, hoxe fusionada co núcleo poboacional 

de Santa Comba (San Pedro), que pertence á parroquia do mesmo nome, e situada case 

que no centro xeográfico do concello. 

 

 

 

5.3.3. Parroquias 

No termo municipal hai un total de 17 parroquias que son as seguintes: Alón (Santa María), 

Arantón (San Vicente), Bazar (San Mamede), Castriz (San Pedro), Cícere (San Pedro), 

Esternande (Santa María), Fontecada (San Martiño), Freixeiro (San Fiz), Grixoa (San Xoán), 

Mallón (San Cristovo), Montouto (Santa María), Padreiro (Divino Salvador), A Pereira (San 

Andrés), Santa Comba (San Pedro), Santa Sabiña (San Xulián), Ser (San Pedro), Vilarmaior 

(Santa María).   

5.3.4. Análise da poboación 

5.3.4.1. Padrón 

Na seguinte taboa mostranse os datos referidos ó padrón do concello de Santa Comba: 

 

Segundo os datos da taboa, a poboación, tende a envellecer de xeito acusado, xa que a 

poboación maior de 65 anos e máis do dobre que a poboación menor de 15. Cunha idade 

media de 49,17 anos. 
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Na seguinte taboa mostranse os datos referidos ó desglose de poboación por núcleos do 

concello de Santa Comba, segundo o Padrón Continuo por Unidade Poboacional do INE 

(ano 2014): 

 

5.3.4.2. Movemento natural da Poboación 

Analizando o movemento natural da poboación do Concello de Santa Comba, pódese 

deducir que , como xa foi comentado en paragrafos anteriores, a poboación tende a 

envellecer de xeito rápido. 
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5.3.4.3. Movementos migratorios 

 

O saldo migratorio é un dos indices que máis variacións sufriu nos últimos anos, pasando 

de cifras negativas a positivas dun ano para outro, froito do retorno de emigrantes en idade 

de xubilación. 

No ano 2015 o saldo migratorio xeral foi negativo, cun saldo de 32 habitantes menos, o cal 

unido a outros factores como é o envellecemento da poboación, fai que a tendencia sexa a 

que a poboación diminua co pasos dos anos. 

 

 

5.3.4.4. Indicadores demográficos 

 

Os indicadores demográficos recollidos nesta taboa indican que a poboación, como xa 

recollimos en paragrafos anteriores, diminuirá co paso dos anos, sempre e cando a actual 

tendencia non cambie. 
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5.3.4.5. Censos de vivendas 

 

No referente á situación da vivenda, no concello de Santa Comba destaca a baixa 

proporción de vivendas baleiras. 

5.3.4.6. Actividades económicas e taxas de paro 

A economía do concello de Santa Comba ten o seu principal sustento no sector servizos. Ó 

redor dun 53,86% da súa poboación ocupada está empregada neste sector, namentres que 

aproximadamente o 19,78% traballa no sector primario, e o 26,36% faino no sector 

secundario. Isto diferencia claramente ó concello de Santa Comba do resto de concellos da 

bisbarra, nos que o sector agropecuario é o que ten máis forza. A distribución da poboación 

ocupada é a seguinte: 

 

 

Nos seguintes cadros expóñense a cantidade de desempregados que existen no concello 

de Santa Comba, os datos representados proveñen da Consellería de Traballo, e en eles 

amósanse, tanto por sexos coma por sectores de actividade, o número de desempregados 

total no ano 2016. 
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Paro por idades: 

 

Paro por actividades: 
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5.3.5. Sectores produtivos 

A ocupación por sectores no concello de Santa Comba distribúese segundo a seguinte 

proporción:  

 

 

Fonte: IGE 

 
5.3.5.1. Sector primario 

Aproveitamentos do solo 

O aproveitamento actual da superficie da parroquia a estudio, unha vez descontada a 

infraestrutura viaria e os núcleos de poboación, presenta a seguinte distribución:  

 

No plano nº 6, represéntanse os distintos aproveitamentos presentes na parroquia de 

Freixeiro.  

Gráficamente, sen incluír os núcleos nin os viarios, o aproveitamento do solo en Freixeiro, 

presenta a seguinte proporción: 

 

Destacan entre os usos do solo a gran extensión de masas forestais repoboadas, cun 

39,28% da superficie da parroquia ocupada por repoboacións tanto de eucalipto, como de 

piñeiro, esto é debido o forte incremento que experimentou a demanda madereira, feito que 

inclinou ós propietarios da zona a unha maior especialización na producción forestal, co 

cultivo de especies de folla perenne e rápido crecemento, como son as coniferas,e en 

maior proporción o eucalipto, que hoxe en día cobren practicamente a totalidade do espazo 

sen cultivar. 
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Deixa nun plano secundario ás formacións vexetais autoctonas, hoxe en dia moi escasas, e 

que se limitan a exemplares illados ou pequenas agrupacións dispersas, ocupando un 

2,39% do territorio (carballeiras), salvo nas zonas  proximas ós regos onde se alcanza un 

maior desenrolo, cun 3,78% (vexetación de ribeira). 

A ordenación do marco físico e as condicións climáticas permiten aproveitar case todo o 

territorio para o seu uso agrícola.  

Estas excelentes condicións naturais, marcadas por unha topografía aplanada e a 

dispoñibilidade de auga, favorecen o cultivo de millo e outras forraxes, e a formación dos 

prados, que medran doadamente durante todo o ano. Dentro das terras cultivadas, a 

maioría están adicadas a herbáceas, co fin de atender as necesidades do gando. Trátase 

do segundo tipo de aproveitamento da parroquia se atendemos á superficie ocupada polos 

mesmos, cun 32,49% da mesma ocupada por este tipo de cultivos. 

 

 

 

Por ultimo, cumpre destacar tamén a gran superficie ocupada por terreos aptos tanto para 

cultivos forraxeiros coma para cultivos forestais, e que actualmente están ocupados por 

matogueiras, cun 22,06% da superficie da parroquia ocupada por estas formacións, que 

responden por un lado o abandono de terreos agricolas , e por outro a regresión do bosque 

potencialmente óptimo da zona, debido a decruacións, rozas ou incendios forestais. 
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Gandería 

Os datos do concello de Santa Comba referidos ás unidades gandeiras seguen unha pauta 

parecida aos da provincia, nos que o gando bovino é o predominante: 

 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Avícolas Cunícolas 

Santa Comba 16.225 81 3 1.476 38 586 23 

Bisbarra 33.037 141 6 1.476 99 685 45 

A Coruña 282.745 3.054 458 67.849 4.821 19.411 1.149 

Galicia 761.979 18.605 3.513 264.777 16.048 205.842 3.345 

Fonte: IGE (Ano 2009) 

Atendendo un pouco máis polo miudo á importancia da gandería bovina na parroquia de 

estudo, atópanse os seguintes datos no tocante ao número de explotacións e o censo de 

animais que estas engloban.  

 Galicia A Coruña Bisbarra Santa Comba Freixeiro 

Nº de explotacións 39.479 14.338 1.083 566 41 

Nº de Bovinos 952.656 338.659 41.137 18.413 690 

Nº de vacas de leite 336.981 142.913 21.065 10.491 563 

Outros Bovinos 615.675 195.746 20.072 7.922 127 

Fonte: IGE (Ano 2014) e Datos subministrados pola Consellería do Medio Rural (Ano 2016) 
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O gando porcino ten unha presenza moito menor que o bovino, sendo o seu principal 

destino as granxas de engorde, con poucas unidades destinadas á reproducción. 

O resto de explotacións (ovino, caprino, equino, avícola e cunícola) están representadas 

nun número moi inferior. 
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5.3.5.2. Sector secundario 

O sector secundario da bisbarra de Terras do Xallas fundaméntase, principalmente, en base 

ás industrias cárnicas, lácteas e da construcción, que deron ocupación a un gran número 

de habitantes da mesma. 

En canto a súa importancia como xerador de emprego, o subsector industrial ten ocupadas 

a unhas 447 persoas para un total de 81 empresas, segundo os datos do ano 2016. O 

subsector da construcción, pola súa parte, emprega a 419 persoas dado que é superior o 

número de empresas adicadas a esta actividade, unhas 177 empresas. 

Segundo datos do Instituto Galego de Estadística para o ano 2015, das 1.371 empresas 

existentes no concello, 1.260 son microempresas, dentro das cales o 81,50% das mesmas 

non posúe asalariados, o que nos indica un claro carácter familiar das mesmas, ó igual que 

ocorre na maior parte da Galicia rural.  

5.3.5.3. Sector terciario 

Segundo datos de marzo do 2017, facilitados pola Seguridade Social, máis da metade da 

poboación ocupada no concello (53,85%) adícase ó sector terciario, porcentaxe similar á da 

media provincial e autonómica, xa que  en ámbalas dúas supera o 50% 

A maioría das empresas dedicadas ó sector servicios son microempresas, sen 

empregados. Isto é debido principalmente ó tipo de establecementos emprazados no 

concello, adicados ó subsector da hostalería, comercio e outras actividades, en xeral de 

carácter familiar. 

O comercio supón unha gran parte das empresas deste sector. Aínda que en xeral son 

pequenos establecementos, tamén está representado o comercio maiorista, relacionado 

con centros de distribución de productos para as explotacións agrarias. 

O resto do sector servicios o constitúen pequenas empresas relacionadas co transporte, 

hostalaría, talleres mecánicos e aqueles centros dependentes da Administración Pública. 

5.3.6. Infraestruturas e equipamentos 

5.3.6.1. Rede viaria  

O situarse o concello de Santa Comba moi próximo a Santiago de Compostela, as 

infraestruturas viarias permiten unha boa comunicación coas principais cidades de Galicia. 

A zona de estudio encóntrase a uns 62 Km de A Coruña e a 38 Km de Santiago de 

Compostela.  

Preto da zona  de reestruturación parcelaria , temos diversos tipos de viarios, que se 

clasifican do seguinte xeito: 

 Estradas principais: Neste grupo englóbanse as vias de comunicación máis 

importantes da zona: 

o A estrada Provincial (AC-400), que une Cerceda con Muros. 

o A estrada Provincial (AC-404), que une Santa Comba con Baio.  

o A estrada Provincial (AC-406), que une Santa Comba con Portomouro, e fai de 

limite da parroquia de Freixeiro polo sur. 

o A estrada Deputacional (DP-2904), que une Santa Comba con Coristanco. 

Na imaxe seguinte obsérvase a localización destas estradas principais en relación co límite 

da parroquia de Freixeiro: 
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 Estradas secundarias: Neste grupo englóbanse aqueles viarios que, partindo dos 

anteriores, unen os distintos nucleos de poboación existentes na parroquia de estudo.  

Como xa se comentou, a singularidade da zona de reestructuración parcelaria de Freixeiro, 

onde a rede de camiños de servizo ás novas leiras de reemprazo, está construída dende hai 

moitos anos, fai que a zona de estudo conte cunha máis que completa rede viaria. 

Os núcleos de poboación da parroquia están comunicados a traves de estradas municipais 

asfaltadas, que no conxunto da zona de estudo suman un total de 27.142 m.l. 

 

                                     Exemplo de estrada municipal asfaltada na parroquia de Freixeiro. 

A esta rede de camiños asfaltados hai que sumar a lonxitude dos camiños de terra que 

foron executados no seu día para dar servizo os futuros lotes de reemprazo, e que no 

conxunto da zona de estudo, suman un total de 70.966 m.l. 
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          Exemplo do estado de conservación dos camiño de reestruturación na parroquia de Freixeiro. 

Isto supón que, para o total da zona de estudo, cóntase cunha rede viaria cercana os 100 

km de lonxitude. O que parece indicar que, tanto as comunicacións entre os núcleos, como 

o acceso ós novos predios de substitución, están totalmente garantidos. 

5.3.6.2. Proxectos sectoriais 

No visor do Plan Básico Autonómico como se pode observar na seguinte captura, se 

activamos a capa de parques eólicos dentro dos proxectos sectoriais, aparce marcado o de 

Vilarmartiño. E en canto a outras afeccións hai preto da parroquia, aínda que fora de esta, 

unha concesión mineira. 
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5.3.6.3. Equipamentos 

O parque actual de automóbiles no concello de Santa Comba é o seguinte: 

Tipo Nº 

Turismos 5.941 

Furgonetas e camións 981 

Autobuses  14 

Motos 337 

Tractores 57 

Outros 326 

TOTAL 7.656 

Fonte: IGE (Ano 2016) 

A dotación de equipamentos do concello é boa, amosase na seguinte táboa: 

 

Ademais, o concello despunta como centro de lecer nocturno a nivel comarcal e provincial, 

con preto de 250 locais de hostalaría e unha afluenza que en moitos fins de semana supera 

as 7.000 persoas. 

5.4. Valoración das unidades ambientais afectadas polo proceso 

Unha vez feito o inventario dunha zona, onde se expón a situación preoperacional do 

entorno e se estabrecen os cimentos para identificar e predicir os posibles impactos, cobra 

maior relevancia a tarefa de levar a cabo unha valoración ambiental. 

Para levar a cabo dita valoración ambiental do territorio afectado polo proceso, definiranse 

previamente cales son as Unidades Ambientais máis significativas. 

Estas Unidades Ambientais son ámbitos territoriais que albergan uns valores ambientais 

aproximadamente homoxéneos e posúen un uso e outras características similares que as 

fan facilmente identificables, os cales se obteñen de xeito empirico por medio da 

observación realizada, e que se describen polas súas características máis relevantes, para 
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despois evalualos dende o punto de vista ecolóxico, productivo, paisaxístico e científico 

cultural.  

Deste xeito, a Unidade Ambiental representa unha entidade de análise na que se poden 

identificar os impactos previsibles, valorándoos de forma que sexa posible tomar medidas 

en canto á súa conservación e xestión. 

O método de traballo empregado para a análise e delimitación das unidades ambientais 

consistiu en: 

 Traballo de campo: realizáronse saídas ó campo para recoñecemento e delimitación de 

zonas no terreo, empregando fotografía aérea a escala 1:5000 como base para a 

diferenciación das mesmas no plano. Nestas visitas tratáronse de localizar os 

elementos ambientais máis relevantes con respecto ó proceso que nos ocupa. 

 Traballo de gabinete: levouse a cabo un estudo da cartografía da zona, das normas 

subsidiarias do concello e a depuración da información obtida do traballo de campo. 

Para así constituír as unidades ambientais existentes no terreo, en función dunha serie 

de factores que conflúen sobre cada unha delas, como é a xeomorfoloxía, vexetación, 

pendente e solos. 

5.4.1. Unidades ambientais 

As Unidades Ambientais son ámbitos de superficie, delimitados no terreo, cuns valores 

ambientais aproximadamente homoxéneos e un uso e outras características similares que 

as fan facilmente identificables. 

Neste caso e debido ás escasas diferencias xeolóxicas, litolóxicas e orográficas da zona, 

imos considerar como elemento practicamente definitorio destas unidades os 

aproveitamentos actuais do solo. 

 

 

 

Deste xeito, as Unidades Ambientais que se identificaron na parroquia de Freixeiro son: 

A. Áreas urbanas. 

B. Galerías de ribeira . 

C. Áreas de vexetación autóctona. 

D. Masas de eucalipto e/ou piñeiro,. 

E. Zonas de cultivo e prado/pasteiro. 

F. Zonas de matogueira e monte baixo. 
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A. Áreas urbanas. 

Definiuse unha unidade denominada áreas urbanas, para englobar a zona de afección dos 

núcleos urbanos. Caracterizados por unha gran actuación do home. Estas áreas urbanas 

son as que delimita o planeamento do concello de Santa Comba, no seu PXOM aprobado o 

05/04/2001, como solo de núcleo rural. 

                                            

 

B. Galerías de ribeira. 

A parroquia atópase emprazada nun entorno con escasa presenza fluvial de importancia, se 

ben son frecuentes pequenos regatos segundo o período de choivas. 

A canle máis importante da zona de estudo é o río Abuín, principal afluente do río Xallas, 

que nace na Pedra do Penedo e que no seu nacemento recibe o nome de rego da Illa. No 

seu primeiro treito, drena practicamente toda a parroquia de Freixeiro, recollendo as augas 

doutro dos regos da zona de estudo, como é o rego de Bustelo, para logo desembocar no 

Xallas.  

Outro dos regos máis importantes da zona de estudo atopámolo ó sur da parroquia, e é o 

rego Freixeiro, que xunto con outros regos de carácter estacional, forman o rego de Faílde. 

Por ultimo, cumpre sinalar a presenza doutro pequeno rego na parroquia de estudo, situado 

na zona norte de Freixeiro, chamado rego de Vilamaior, que aínda que é un rego de 

pequenas dimensións e depende das precipitacións acontecidas na temporada de choivas, 

ten unha gran importancia, xa que, xunto co sistema formado polos regos da Cruz, Bazar e 

Recarei, da orixe ó nacemento do río Xallas. 

Existe polo tanto unha interesante banda de vexetación de ribeira constituída por dous 

estratos ben definidos:  

 arbóreo, cunha cobertura variable. 

 herbáceo, con alta cobertura e abundancia de neófitos, hemicriptófitos e 

megaforbios. Tamén son frecuentes as lianas e as plantas ruderais, pois estas 

formacións adoitan estar bastante alteradas polo home. 

Así, o estrato arbóreo constitúese principalmente por ameneiros (Alnus glutinosa), bidueiros 

(Betula celtiberica), salgueiros (Salix atrocinerea), freixos (Fraxinus excelsior) e algunha que 

outra aveleira (Corylus avellana). 

Posúen estas árbores unha gran importancia ecolóxica, posto que regulan a temperatura do 

auga, suxeitan as marxes dos cauces impedindo o seu arrastre durante as crecidas, actúan 

de filtro verde purificando as augas que se incorporan ás correntes, e os seus sistemas 

radicais configuran auténticos refuxios para a fauna acuática e anfibia. 
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O estrato herbáceo e arbustivo que acompaña a esta vexetación de ribeira componse de 

fieitos (Pteridium Aquilinum), hedras (Hedera helix), silvas (Rubus sp.), diferentes plantas do 

xénero Carex, violetas (Viola sp.), pé de boi (Oenanthe crocata), etc. 

 

 

Vexetación riparia á beira do río Abuín. 

 

C. Áreas de vexetación autóctona  

Trátase de zonas nas que a especie dominante é o carballo (Quercus robur), considerada 

como formación clímax ou etapa óptima de gran parte do territorio galego. 

Puntualmente poden atoparse masas homoxéneas desta especie, pero dun tamaño moi 

reducido, unha das máis importantes na zona de estudo atópase próxima ó castro de 

Freixeiro.  

Nestas masas de carballo e posible atopar outras especies como o castiñeiro, piñeiro e/ou 

eucalipto e outras especies propias da fraga galega. 

O sotobosque das mesmas adoita caracterizarse pola presenza de xestas (Cytisus striatus, 

Cytisus scoparius), uces (Erica australis, Erica arborea), toxos (Ulex europaeus) e fieitos 

(Pteridium aquilinum) principalmente. 

Cando por estas zonas discorre algún regato, a primeira fila é ocupada por ameneiros 

(Alnus glutinosa). 

          

Fraga típica nas inmediacións do Castro de Freixeiro. 
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D. Masas de eucalipto e/ou piñeiro. 

O piñeiro (Pinus sp.) pode aparecer espontaneamente tras incendios ou ocupando amplas 

extensións consecuencia das repoboacións levadas a cabo xeralmente sobre terreos de 

matogueira (toxeiras e uceiras). 

Tamén o eucalipto (Eucaliptus sp.) é utilizado en gran medida en repoboacións, sendo a 

súa presenza, na parroquia a estudo, moito maior que a do piñeiral. 

En canto a especies de piñeiro, o máis común na zona é o piñeiro marítimo, galego ou 

bravo (Pinus pinaster). 

O piñeiro bravo, introducido en Galicia no século XVIII, adaptouse moi ben ó medio, polo 

que foi moi empregado na repoboación forestal. 

A súa copa clara permite a chegada de abundante luz ó solo, o que favorece a presenza 

dun variado sotobosque formado por toxo (Ulex europaeus), uz (Erica australis), queiruga 

(Calluna vulgaris), fieitos (Pteridium aquilinum), etc. 

   

Masas boscosas de piñeiro e/ou eucalipto.  

E. Zonas de cultivos e prado/pasteiro. 

As zonas de chaira próximas ós núcleos de poboación adoitan estar ocupadas por terreos 

de prados; formacións herbáceas, sempre verdes, con especies de ciclo curto e sobre 

solos que presentan un exceso de humidade. 

O aproveitamento agrícola dos mesmos destínase fundamentalmente a pastoreo ou sega 

para o gando vacún. 

É tamén notable a presenza de campos de cultivo, fundamentalmente de millo, etc. 

Con frecuencia estes prados están cercados por árbores e arbustos típicos das zonas 

húmidas coma salgueiros (Salix atrocinerea), bidueiros (Betula celtiberica), ameneiros (Alnus 

glutinosa), silvas (Rubus sp.), etc. ofrecendo un aspecto parcheado característico do 

minifundio galego. 

Adoitan formar estes cercados tupidas sebes vivas que proporcionan refuxio a unha gran 

cantidade de aves, sobre todo insectívoras e a pequenos mamíferos. 
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Pasteiros e cultivo de millo, moi común na parroquia de estudo. 

F. Áreas de matogueira e monte baixo. 

Existen grandes extensións de monte baixo ou matogueiras na parroquia a estudo, sendo 

estas, en ocasións, repoboadas de piñeiro e/ou eucalipto. Tradicionalmente ocupan terreos 

que levan xa moitos anos a matogueira ou tamén zonas de cultivo abandonadas. O máis 

normal é que aparezan estas formacións arbustivas como sotobosque. 

As principais especies que constitúen estas áreas de monte baixo son as xestas (Cytisus 

striatus, Cytisus scoparius), uces (Erica australis, Erica arborea) e toxos (Ulex europaeus). 

 

 

Monte baixo próximo a un eucaliptal. 

Á hora de representar estas Unidades Ambientais no mapa, obtivéronse as seguintes 

unidades, atendendo ás características da zona (pendente, riqueza edafolóxica do terreo, 

elementos definitorios da paisaxe, etc.): 

 Unidade 1. Áreas urbanas: 

Definiuse unha unidade denominada áreas urbanas para englobar a zona de afección  

entorno ós núcleos urbanos de poboación. Estas áreas urbanas son as que delimita o 

planeamento do concello de Santa Comba no seu PXOM como solo de núcleo rural. 

 Unidade 2: Galerías de ribeira: 

Trátase de galerías de ribeira, duns 5 m. de anchura, na beira de tódolos cursos de auga 

que percorren a zona a estudio. En ocasións, esta vexetación ripícola pode estenderse uns 

metros, englobando unha franxa máis ampla que a simple beira do río. 
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 Unidade 3. Áreas de vexetación autóctona: 

Zonas nas que é frecuente atopar vexetación autóctona de carballos e castiñeiros 

mesturada con piñeiro do país, eucalipto e outras especies que conforman a denominada 

“fraga galega”. 

 Unidade 4. Masas de eucalipto e/ou piñeiro: 

Zonas máis elevadas da área de estudio nas que predominan as masas de piñeiro e/ou 

eucalipto, principalmente froito de repoboacións, acompañadas de monte baixo de xestas, 

toxos e uces. 

 Unidade 5. Zonas de cultivos e prado/pasteiro: 

Trátase dun mosaico formado por labradios e prados. Atópanse sobre todo nos terreos 

lindeiros cos núcleos de poboación. Nalgúns casos estes terreos están abandonados polo 

que o seu estado é parecido ó da matogueira.  

 Unidade 6. Áreas de matogueira e monte baixo: 

As áreas de matogueira aparecen en dous formatos ben diferenciados, por unha banda, 

zonas onde hai so matogueira, son zonas que ocupan terreos que tradicionalmente 

estiveron a matogueira ou terreos de cultivo abandonados, e por outra, a matogueira que se 

atopa formando parte do sotobosque de terreos que posúen vexetación arbórea. 

Na imaxe seguinte, represéntanse estas unidades ambientais na parroquia de Freixeiro,    

plano nº 7 do estudo de impacto ambiental. 
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5.4.2.  Valoración das unidades ambientais 

Para a  valoración destas Unidades seguíronse os seguintes criterios: 

 Naturalidade: 

Valorarase o grao de conservación das Unidades Ambientais e o empobrecemento xerado 

pola influencia humana 

 Diversidade e rareza: 

Defínese como a posibilidade de atopar un elemento distinto dentro da poboación total ou a 

escaseza dun determinado recurso, valorándoo máis canto maior sexa a súa escaseza. 

 Fraxilidade: 

Estímase o nivel de aceptación de cada Unidade Ambiental ás accións e cambios que son 

inherentes ó proxecto. 

 Reversibilidade: 

Indica a capacidade de recuperación polos procesos naturais da propia Unidade Ambiental 

fronte ós cambios orixinados polo proxecto. 

 Interese Paisaxístico: 

Indica o interese da Unidade polos seus valores xeomorfolóxicos, de vexetación, cunca 

visual, etc.. 

Valoración das unidades ambientais 

 Naturalidade 
Diversidade e 

Rareza 
Fraxilidade Reversibilidade 

Interese 

Paisaxístico 

Áreas urbanas 
Baixa Baixa Baixa Baixa Media 

Áreas de 

vexetación 

autóctona 

Alta Media Alta Media Alta 

Zonas de 

matogueira e 

monte baixo 

Media Baixa Media Alta Media 

Zonas de 

cultivo e 

prado/pasteiro 

Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

Masas de 

eucalipto e/ou 

piñeiro 

Baixa Media Media Media Media 

Galerías de 

Ribeira 
Alta Alta Alta Media Alta 
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5.5. Interaccións ecolóxicas 

5.5.1. Introdución 

As interaccións ecolóxicas quedan definidas polas características propias dos ecosistemas 

presentes na área de influenza, e polas características propias do proceso. 

A zona de estudo caracterízase por ser un territorio de transición entre terras altas e amplos 

vales de suave topografía, polo que a distribución das Unidades Ambientais e moi 

heteroxénea.  

Ademais hai que destacar os núcleos de poboación que existen na zona. 

En base a todo isto e ó recollido no inventario ambiental, enuméranse as posibles 

interaccións  que as diferentes actuacións que forman parte do proceso de reestruturación 

teñen sobre a comunidade animal, vexetal e tamén sobre a poboación.  

5.5.2. Interaccións coas comunidades animais 

Poderanse presentar interaccións negativas coa eliminación de nichos e o consecuente 

desprazamento da fauna cara outros lugares.  

A continuación descríbense as interaccións sobre as comunidades animais dos distintos 

proxectos que forman parte do proceso de reestruturación parcelaria.  

 Interacción do trazado e da execución da rede de camiños. 

As posibles interaccións negativas que puideran xurdir pola execución da rede de camiños,  

como son a eliminación de nichos ou a perda de espazo físico onde se sitúan as cadeas 

tróficas, non teñen relevancia no desenrolo deste documento. Xa que, debido a 

singularidade da zona, onde os camiños de reestruturación parcelaria levan moitos anos 

feitos, fai que os mesmos se atopen perfectamente integrados na paisaxe e as posibles 

interaccións negativas coas comunidades animais xa tiveran lugar hai moito tempo.  

 Interacción do acondicionamento das novas leiras. 

As interaccións das obras de acondicionamento sobre as comunidades faunísticas son 

tamén de tipo negativo, ó provocar a desaparición de nichos, tanto ca roza coma cos 

movementos de terras. 

 Interacción do proceso de explotación de leiras. 

As interaccións do proceso de explotación de leiras poden ser positivos e negativos ó 

mesmo tempo. Positivos, xa que unha vez rematada a reestruturación, aumentará a 

superficie de cultivo, favorecendo a presenza de fauna, e negativos, xa que, se na 

explotación das novas leiras utilízanse en exceso pesticidas e/ou herbicidas, pode provocar 

a intoxicación e morte da fauna. 

5.5.3. Interaccións coas comunidades vexetais 

Poderanse presentar interaccións negativas coa eliminación de vexetación, tanto pola 

desaparición do espazo físico onde se atopa esta, como pola tala da mesma.    

 Interacción do trazado e da execución da rede de camiños. 

As posibles interaccións negativas que puideran xurdir pola execución da rede de camiños,  

xa non teñen relevancia, xa que a rede de camiños de reestruturación parcelaria leva feita 

dende hai moitos anos, polo que, as posibles interaccións coas comunidades vexetais xa 

tiveron lugar hai moito tempo.  
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 Interacción do acondicionamento das novas leiras. 

A interacción do acondicionamento das novas leiras coa vexetación será negativa, xa que 

no proceso de acondicionamento, solen desbrozarse parte das mesmas, o que provoca a 

eliminación dunha gran cantidade de vexetación, feito que leva implícito a desaparición da 

gran parte da fauna da zona. Ademais o movemento de terras tamén provocará a 

desaparición da vexetación.  

 Interacción do proceso de explotación de leiras. 

Producirase un efecto negativo debido ó uso indebido de pesticidas e herbicidas sobre os 

cultivos, xa que, si estes non se usan nas doses recomendadas, poden afectar de xeito moi 

negativo á vexetación do entorno.  

Terá un efecto positivo se a fracturación do medio camiña cara un mosaico, evitando o risco 

de incendios e aumentando a complexidade e a diversidade da vexetación, sempre e 

cando se realice un reparto equilibrado e se deixen corredores. 

5.5.4 Interaccións coas comunidades antrópicas 

En xeral as interaccións do proceso de reestruturación coa poboación son positivas debido 

ós beneficios socioeconómicos que supón o proceso. 

 Interacción do trazado e da execución da nova rede de camiños. 

As interaccións sobre a poboación en xeral teñen un aspecto positivo, xa que permiten unha 

mellor comunicación entre os lugares da parroquia, aínda que en Freixeiro xa está o trazado 

feito.  

 Interacción do acondicionamento das novas leiras. 

A interacción do acondicionamento das novas leiras coa poboación en xeral son positivas, 

xa que permitirá unha mellor explotación das parcelas e unha mellor produtividade, debido 

ó maior tamaño das mesmas e a unha mellor mecanización. 

Polo contrario terá efectos negativos debido a xeración de po e ruído perante a execución 

das obras de acondicionamento.  

 Interacción do proceso de explotación de leiras. 

As interaccións coa poboación serán completamente positivas, xa que se vai a producir un 

beneficio socioeconómico importante, aumentando o aproveitamento dos recursos do 

medio, a súa diversidade e especialización. 
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6. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

6.1. Descricións xerais 

Fundamentase o proceso de valoración e identificación de impactos utilizando como base o 

estudo pormenorizado do medio físico. Obviamente nun territorio de estas dimensións, as 

características e as propiedades do medio poden diferir moito dunha zona a outra, e de 

igual xeito, a intensidade do impacto producido. Dada esta diverxencia, realizouse unha 

catalogación de zonas, para poder realizar unha valoración obxectiva da repercusión no 

medio, segundo os seguintes criterios: 

 Vexetación: 

o Bosque arborado e vexetación de ribeira. 

o Matogueiras e lindeiros. 

o Cultivos, prados e pastizais. 

 Hidroloxía: 

o Zonas con influenza fluvial. 

 Xeofísicos: 

o Riscos de erosión. 

 Zonas con pendentes < 20%. 

 Zonas con pendentes > 20%. 

o Riscos de asolagamento ou inundación. 

 Zonas con hidromorfia. 

 Zonas libres de hidromorfia. 

Optase pola diferenciación de este tipo de características do medio por ser sobre as que se 

poden producir un impacto mais pernicioso. Moitas, en si mesmas, comprenden 

indirectamente a valoración de outras (como é o caso do solo). O resto valoraranse de xeito 

global para todo o medio. 

Na exposición de cada un dos impactos característicos, terase en conta a acción principal 

do proceso, baseándonos nos seguintes criterios cualitativos de valoración: 

- Beneficial ou adverso. 

- Directo ou indirecto. 

- Temporal ou permanente. 

- Sinérxico ou non sinérxico. 

- Puntual ou extenso. 

- Continuo ou discontinuo. 

- Reversible ou irreversible. 

- Recuperable ou irrecuperable. 

Así, do conxunto da asociación entre o tipo de impacto e as características do proceso que 

poden variar a calidade dos mesmos, obteremos un resultado ou valoración global que se 

identificará segundo os seguintes criterios: 
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 Compatible, efectos de pouca entidade que non precisan practicas correctoras. 

 Moderado, a recuperación das condicións orixinais requiren de certo tempo, e é 

aconsellable a aplicación de medidas correctoras. 

 Severo, a magnitude do efecto esixe para a recuperación do medio a introdución de 

practicas correctoras que esixen un período de tempo ilimitado. 

 Crítico, a magnitude do efecto é superior ó limiar aceptable e pouco factible a 

introdución de practicas correctoras. 

6.2. Fases e accións susceptibles de producir impactos. 

En base ós elementos fundamentais que compoñen o proceso de reestruturación 

parcelaria, xa descrito con anterioridade, elaborouse o seguinte listado, que recolle as 

accións susceptibles de producir efectos sobre o medio.  

Hai tres niveis principais ou fases. A primeira corresponde á fase de desenrolo ou 

formulación do proceso, a segunda é a fase de execución das obras, e a terceira a fase de 

uso ou explotación. 

1. Fase inicial ou de formulación do proceso. 

1.1. Accións preliminares. 

1.1.1. Corta de árbores indiscriminada. 

1.1.2. Proliferación de peches e construcións. 

2. Fase de execución das obras. 

2.1. Execución da rede de camiños. 

2.1.1. Localización da rede viaria. 

2.1.2. Movemento de terras. 

2.1.3. Emisión de ruídos pola maquinaria. 

2.1.4. Obras de fábrica para drenaxe transversal. 

2.2. Acondicionamento das novas leiras. 

2.2.1. Roza da vexetación . 

2.2.2. Eliminación de antigos muros de peche. 

2.2.3. Emisión de ruídos pola maquinaria. 

3. Fase de explotación das novas leiras, ou uso. 

3.1. Mecanización e especialización produtiva. 

3.1.1. Emprego de maquinaria agrícola. 

3.1.2. Emprego de produtos químicos. 

3.2. Xeración de documentos. 

3.2.1. Cartografía e escritura pública. 

6.3. Xeración de contaminantes polas obras de execución do proxecto. 

Obviamente os tipos de contaminantes e os volumes que se xeran, van a variar segundo as 

diferentes fases do proceso, debido o cal optouse por dividir e representar por separado a 

fase dous e a tres, susceptibles de xerar maiores impactos.  
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6.3.1. Fase de execución das obras 

É importante salientar que na parroquia de Freixeiro xa están os camiños feitos polo que 

seguramente non se producirán ningún destes impactos. 

6.3.1.1. Residuos 

Dada as características da fase de execución, os residuos xerados quedan englobados 

dentro das seguintes categorías: sólidos, emisións atmosféricas, efluentes líquidos e 

contaminación acústica do medio. 

 Identificación 

o Emisións atmosféricas 

Po: A emisión de partículas sólidas débese o arrastre de po nas labores de 

acondicionamento das novas leiras de reemprazo. Con respecto á rede de camiños 

cumpre salientar que si ben, xa está executada dende hai moitos anos, é posible que 

con carácter puntual se teñan que facer tarefas de mantemento, ou que incluso se 

teña que facer algún camiño novo de carácter secundario, polo que existe a 

posibilidade de xeración de po no desenrolo destes traballos. 

Gases (SO2, CO2, NOx, etc): A emisión de gases débese á combustión das 

maquinas e vehículos da obra.  

o Residuos sólidos 

Urbanos: Materiais de desfeito dos propios traballadores e materiais plásticos ou 

envoltorios. 

Inertes: Dos propios cascallos xerados pola eliminación de muros e as accións de 

desmonte e terraplén. 

Orgánicos: Ó eliminar a vexetación polas accións de mantemento das marxes dos 

camiños e no acondicionamento de leiras. 

o Residuos líquidos 

Perigosos: Aceites de maquinaria. 

Augas fecais: Xeradas polas propias necesidades dos traballadores. 

 Composición e cuantificación 

o Emisións atmosféricas 

Po: Este tipo de contaminante producirase en todas aquelas operacións que leven 

aparellado un movemento de terras, como por exemplo, as obras de terraplenado 

para xerar os accesos, e nas labores de mantemento dos viarios. Na eliminación de 

accidentes dentro das leiras tamén se xeran residuos de este tipo, creándose unha 

atmosfera polvorenta nos arredores. 

En calquera caso, tratase dun fenómeno puntual, e o proceso de lavado da choiva 

eliminara o efecto, que durará mentres se leven a cabo as labores da fase de 

execución, polo que se pode concluír que: A emisión de po non debe ser considerada 

como un impacto grave debido a súa escasa magnitude. 

Gases (SO2, CO2, NOx, etc): Toda a maquinaria de obra deberá de estar 

homologada polo Ministerio de Industria sen sobrepasar os límites máximos de 

emisión en vigor e sometidas a un conxunto de revisións periódicas. En calquera 

caso, a actividade realizase sobre un medio aberto e aireado, concluíndo así que: Os 

gases emitidos durante esta fase son compatibles co medio. 
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o Residuos sólidos 

Urbanos: Son inherentes á propia presenza dunha actividade antrópica, caracterizada 

pola xeración de diversos tipos de residuos de caracter domestico resultantes da 

presenza no medio de persoal de obra. A súa xestión realizarase mediante a súa 

deposición en contedores habilitados para tal fin, para ser incluídos cos recollidos 

periodicamente polos servizos municipais de limpeza. 

Inertes: Serán os propios cascallos xerados nas labores de mantemento dos viarios, e 

na eliminación de obstáculos naturais das leiras. Non serán considerados como 

residuos pois pola súa propia natureza, serán reutilizados onde foran necesarios. 

Conclúese pois que estes residuos sólidos inertes non se deben considerar como 

residuos. 

Orgánicos: Prodúcese unha eliminación da vexetación por accións de roza das 

marxes dos camiños nas actuacións de mantemento e no acondicionamento das 

novas leiras. Da vexetación eliminada, toda aquela que non se poda vender nin 

aproveitar polo propietario, será enviada a un xestor de residuos homologado. Así 

pois, estes materiais non deben de considerarse residuos. 

o Residuos líquidos 

Perigosos: Consúmense un conxunto de aceites lubricantes inherentes ó bo 

funcionamento da maquinaria de obra. Finalizada a súa vida útil, estes serán retirados 

en recipientes apropiados, para ser tratados por un xestor de residuos homologado. 

Augas fecais: Tamén denominadas augas negras, son xeradas polas propias 

necesidades fisiolóxicas dos traballadores. Para elas instalaranse  casetas de obra, 

dotadas dos preceptivos servizos sanitarios con depósitos de recollida, para a súa 

eliminación periódica nas instalacións municipais de saneamento. 

6.3.1.2. Ruídos 

Produciranse durante a utilización de maquinas, vehículos e demais equipamento de obra. 

A emisión de ruídos é un dos elementos inherentes a toda a execución da obra. No noso 

caso ó estar a rede de camiños executada, os principais ruídos procederán, tanto das 

labores de mantemento deste viario existente, como das tarefas de acondicionamento dos 

novos predios de substitución. En calquera caso será de aplicación a normativa vixente. 

6.3.2. Fase de explotación ou uso 

O agricultor procederá ó acondicionamento da nova propiedade en función do uso, o cal 

confire unha gama de novos valores característicos para cada uso. 

6.3.2.1. Residuos 

Dadas as características da fase de uso do proceso, os residuos xerados quedan 

englobados nas seguintes categorías: sólidos, emisións atmosféricas, efluentes líquidos e 

contaminación acústica do medio. 

 Identificación 

o Emisións atmosféricas 

Po: A emisión de partículas sólidas débese a xeración de nubes de po durante 

as labores de transito de maquinaria e a roturación dos terreos. 

Gases (SO2, CO2, NOx, etc): A emisión de gases débese á combustión das 

maquinas e vehículos de laboreo.  
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o Residuos sólidos 

Urbanos: Materiais de desfeito dos propios agricultores e materiais plásticos ou 

envoltorios, de produtos agrícolas non perigosos. 

Perigosos: Restos de fertilizantes e pesticidas sólidos, e os seus recipientes. 

Orgánicos: Ó eliminar a vexetación polas accións de roturación, desmonte de 

novas áreas de carácter agrícola, ou a eliminación de vexetación de lindeiros.  

o Residuos líquidos 

Perigosos: Aceites de maquinaria e fertilizantes ou pesticidas líquidos, e os seus 

envases. 

Aplicación agrícola de xurros. 

 Composición e cuantificación 

o Emisións atmosféricas 

Po: Este tipo de contaminante producirase pola utilización dos novos viarios por 

parte dos agricultores, e nas labores de roturación. En calquera caso, tratase 

dun fenómeno puntual, e o proceso de lavado da choiva eliminará o efecto,  

polo que se pode concluír que: A emisión de po non debe ser considerada 

como un impacto grave debido a súa escasa magnitude. 

Gases (SO2, CO2, NOx, etc): O emprego de esta maquinaria é inherente o 

desenrolo da actividade agraria, e a intensidade do uso no medio remítese a 

épocas de sementeira ou recollida. En calquera caso, a actividade realizase 

sobre un medio aberto e aireado, concluíndo así que: Os gases emitidos 

durante esta fase son compatibles co medio. 

o Residuos sólidos 

Urbanos: Son inherentes á propia presenza dunha actividade antrópica, 

caracterizada pola xeración de diversos tipos de residuos de carácter domestico 

por parte dos propios agricultores. Caracterízanse pola xeración de diversos 

tipos de residuos non perigosos de aplicación agrícola (sacos de sementes, 

plásticos de silo, etc...). A súa xestión dependerá da propia vontade do 

agricultor para recollelos e depositalos en contedores convencionais de residuos 

sólidos urbanos (RSU). Aínda así, a intensidade e carga que o medio debe 

soportar é moi pequena e restrinxida, basicamente, ás épocas de labor. 

Perigosos: (Fitosanitarios, pesticidas e fertilizantes sólidos): Compre destacar que 

o que é perigoso é o uso abusivo dos mesmos. Seguindo as indicacións de uso 

do produto, e cun bo uso agrícola, o medio posúe a capacidade dabondo para 

que o seu limiar de acción non sexa negativo. No tocante os seus envases, a 

habilitación de lugares específicos para a súa recollida sería a mellor solución, 

para elo terase que contar cun xestor autorizado (existen no concello de Santa 

Comba varias empresas), que leve a cabo a recollida dos mesmos para o seu 

posterior tratamento. No seu defecto, a mellor opción é a súa inclusión dentro 

dos contedores de RSU. 

En calquera caso, coa necesaria concienciación do agricultor na xestión e uso 

destas sustancias, poderase realizar unha consideración positiva ó respecto. 

Orgánicos: Prodúcese unha eliminación da vexetación por accións de roturación 

e no acondicionamento da propiedade. A vexetación eliminada será empregada 

como leña, esterco ou cama para o gando, polo que: Non se pode considerar a 

xeración dun residuo. 
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o Residuos líquidos 

Perigosos: (Aceites da maquinaria, fertilizantes e pesticidas líquidos, e os seus 

envases): No tocante ós aceites e lubricantes, o seu uso é inherente ó bo uso e 

mantemento da maquinaria. A retirada e uso destes residuos depende da 

concienciación do propio propietario, e á habilitación de lugares de recollida. No 

seu defecto, entregaranse en talleres que realicen a súa xestión de xeito 

autorizado. 

No tocante a fertilizantes e pesticidas, alúdese ó mesmo mencionado 

anteriormente. Por elo conclúese que: Cunha xestión adecuada destes residuos,  

non repercutirán no medio. 

Xurros: Para a aplicación de xurros con fins agrarios, deberase atender ó 

estipulado polo Real Decreto 261/1996, do 16 de febreiro, sobre Protección 

contra a contaminación producida polos nitratos procedentes de fontes agrarias, 

no cumprimento do cal, a Xunta de Galicia, Publicou o “Código Galego de boas 

prácticas agrarias”, e tamén ó sinalado no Real Decreto 817/2015, de 11 de 

setembro, polo que se modifica o artigo 3.2.a) do Real Decreto 261/1996. 

O “Código Galego de boas prácticas agrarias” atopase a disposición dos 

agricultores interesados nas distintas delegacións provinciais da Consellería de 

Medio Rural. 

No mesmo estipúlanse, entre outras cousas, os períodos nos que non é 

conveniente a aplicación de xurros ás terras, os terreos aptos ou non para a súa 

aplicación, e as condicións óptimas para a súa realización. Todo elo aparece 

recollido nas Medidas Correctoras contidas de aplicación na fase de uso ou 

explotación, presentes no presente Estudo. 

En calquera caso, pódese afirmar que, aínda cando estes residuos teñan unha 

forte carga contaminante, o solo, dado o seu poder depurador e a baixa carga 

gandeira ó que estará sometido, poderá chegar a reter no seu complexo 

absorbente, os elementos nutritivos en exceso, así como algúns metais pesados 

e oligoelementos, que poderá ir liberando para disposición das plantas. 

Ademais, a microbiota pode degradar as sustancias orgánicas tóxicas, 

formando a materia orgánica complexos estables cos elementos minerais 

tóxicos, impedindo o seu paso as cadeas tróficas. Así pois, o solo actuaría como 

filtro, impedindo o lavado de elementos e o seu paso ós acuiferos, entre outras 

funcións. Conclúese que: Se os agricultores teñen en conta as medidas contidas 

no Código Galego de boas prácticas agrarias, os xurros non teñen porque 

supoñer un problema. 

6.3.2.2. Ruídos 

Prodúcense durante o emprego de maquinas, vehículos e demais equipamento agrícola. 

Dadas as características particulares do medio receptor, e os niveis sonoros medios 

orixinados, os posibles efectos ocasionados por este motivo serán compatibles. 

A continuación faise un breve repaso das posibles afeccións ó medio por parte do proceso 

de reestruturación, identificando e describindo os efectos ambientais orixinados. 
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6.4. Identificación de impactos ambientais 

6.4.1. Metodoloxía 

A identificación de impactos ambientais realizase mediante o cruce das informacións 

elaboradas en capítulos anteriores en relación có proceso de reestruturación e o medio 

sobre o que se produce. 

Para cada unha das variables estudadas, a identificación de impactos supón a descrición 

xustificada do impacto producido polas accións do proxecto sobre o medio considerado. 

Graficamente, o resultado da identificación de impactos, recollese a través dunha matriz 

causa/efecto, incluída ó final do capítulo. 

6.4.2. Impactos sobre as estruturas xeolóxicas 

Como se pode concluír do contexto xeral do Estudo, dentro da zona, non existen 

formacións xeolóxicas de especial interese que deban preservarse dende o punto de vista 

da súa singularidade. Ademais as obras que se van a levar a cabo son, na súa meirande 

maioría, obras superficiais, polo que as alteracións non afectarán a ningunha estrutura 

xeolóxica. 

6.4.3. Impactos sobre a edafoloxía 

A afección sobre a edafoloxía do medio deriva nun aumento da explotación do mesmo. Isto 

leva unha dobre vertente de accións negativas e positivas. 

As negativas son: maior oxidación da materia orgánica, aumento da capa arable, 

compactación dos solo debido o aumento no uso da maquinaria agrícola, uso de 

elementos estraños ó medio (fitosanitarios e pesticidas) e perdas por erosión si se efectúan 

practicas incorrectas na fase de explotación ou no acondicionamento das novas leiras. 

As positivas son: o coidar dos solos prodúcese un aumento da materia orgánica, tamén un 

aumento da estruturación do solo e a eliminación de zonas a matogueira para uso agrícola, 

que de outro modo poderían provocar incendios e perdas irreversibles por erosión. 

Ante a valoración, estado, e dinámica actual do medio, as repercusións positivas sobre a 

edafoloxía posúen maior peso que as negativas. 

6.4.4. Impactos sobre a xeomorfoloxía 

Como a rede de camiños xa está executada, o único impacto sobre a xeomorfoloxía virá da 

man do acondicionamento das novas leiras, no que se producirán algúns cambios nas 

formas das mesmas. 

A intensidade dependerá da pendente e características do medio. En xeral, non existirá 

afección grave por erosión, se a pendente e menor do 20%. 

6.4.5. Impactos sobre os procesos xeofísicos 

Os riscos xeofísicos máis destacables a ter en conta durante o proceso son os riscos 

erosivos. 

Na valoración xeofísica do medio tamén se tiveron en conta os riscos de asolagamento ou 

inundación, pero máis como afeccións agrolóxicas que como alteracións do medio. So se 

produciría contaminación das augas si se implantasen cultivos intensivos en zonas 

inadecuadas. 

Debido as accións da reestruturación, os procesos dominantes serán os procesos erosivos. 

O rigor e intensidade destes procesos dependerán en grande medida da pendente, pero 

tamén do reparto da vexetación natural e o réxime de choivas. En xeral, si a pendente é 
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menor do 20%, e a instalación de cultivos arbóreos ou vexetación natural se deixase para 

pendentes superiores, non existirán riscos de afeccións graves. 

6.4.6. Impactos sobre o clima 

O impacto producido sobre o clima pode ter reflexo a nivel local cunha diminución das 

choivas, se se producira unha grave deforestación da zona por mor do acondicionamento 

das novas leiras. 

Nembargante, coa adopción das medidas de control adecuadas, e coa Aplicación do 

Código Galego de boas prácticas agrarias, non está previsto que suceda. 

6.4.7. Impactos sobre a hidroloxía 

6.4.7.1. Impactos sobre a hidroloxía superficial 

A modificación do territorio, provocará variacións en microcuncas, ó variar a composición 

da vexetación, a xeomorfoloxía e o estado do solo. Isto levará novos valores de escorrenta 

segundo o estado do medio.  

A afección producida será, o posible arrastre de partículas, fertilizantes, pesticidas e 

fitosanitarios cara as canles. A intensidade e rigor dependerá do uso do medio, do estado 

da vexetación e da pendente, podendo chegar a provocar un impacto moderado se non se 

toman as medidas correctoras adecuadas. 

Respectando os limiares de influenza de estas zonas, e cun uso moderado dos 

contaminantes, non existirá afección algunha pola capacidade depuradora do medio. 

6.4.7.2. Impactos sobre a hidroloxía subterránea 

A afección sobre as augas subterráneas leva a riscos de contaminación por arrastre de 

partículas, fertilizantes, pesticidas e fitosanitarios. A repercusión notarase máis en solos 

pouco profundos ou nas zonas próximas a mananciais. 

Respectando os limiares de influenza de estas zonas, e cun uso moderado dos 

contaminantes, non existirá afección algunha pola capacidade depuradora do solo. 

6.4.8. Impactos sobre a capacidade agrolóxica 

O impacto sobre a capacidade agrolóxica do solo será positivo, recuperando para uso 

agrícola zonas de matogueira que foran desestimadas para o uso agrícola hai anos. 

Isto supón a recuperación de solos abandonados e cubertos de vexetación, os cales en ese 

estado poden ser pasto das lapas. A capacidade agrolóxica non se verá minguada cun 

correcto uso nas zonas potenciais para elo.   

6.4.9. Impactos sobre a vexetación 

O impacto producido será a eliminación da vexetación en diversas zonas, e a fracturación e 

desestruturación das masas, eliminando nichos ecolóxicos. 

Este é sen dubida, un dos impactos máis severos producidos polo proceso concentrador 

se non se fai dun xeito ordenado e coherente có medio, posto que, sinerxicamente, 

pódense producir perdas de solos por erosión, perdas de biodiversidade, maior influenza 

de pragas i enfermidades, perdas na morfoloxía da paisaxe, ou modificacións climáticas a 

nivel local.   

Estas perdas de vexetación poden ter lugar no acondicionamento das leiras ou no 

mantemento dos novos viarios, e na fase inicial pola actuación dos titulares orixinais das 

fincas. 
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6.4.10. Impactos sobre a fauna 

Como case non haberá fase de execución, e debido ó incremento das zonas de cultivo, 

favorecerase o aumento da fauna de especial valor cinexético, se non se fai un uso abusivo 

dos pesticidas. 

6.4.11. Impactos sobre a paisaxe 

A modificación que se producirá na paisaxe, virá máis ben da man do acondicionamento 

das novas leiras, que das obras inherentes ó proceso, xa que a rede de camiños de servizo 

ós novos predios xa se encontra executada e perfectamente integrada no entorno. 

A avaliación de este aspecto recollese no anexo 4 do presente documento, onde se inclúe o 

Estudo de Impacto e Integración Paisaxística. 

6.4.12. Impactos sobre os espazos naturais 

Na zona de estudo non hai Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, polo que 

non existen impactos sobre este tipo de espazos. 

6.4.13. Impactos sobre a socioeconomía 

Os impactos sobre a poboación son completamente positivos, xa que: permitirá a fixación 

da poboación facendo a actividade agrícola rendible, producirá un aumento da capacidade 

adquisitiva e unha mellora nas condicións laborais dos labregos, sen esquecer a mellora 

que supón un proceso como o que nos ocupa, que non é máis que un plan de ordenación 

do territorio, onde tamén se ven beneficiados o resto dos propietarios, labregos ou non, xa 

que se lles garante un predio de substitución con acceso directo dende un camiño publico, 

amen da función clarificadora que exerce sobre a propia propiedade, entregándolles ó final 

do proceso un título rexistrado da titularidade e propiedade das súas novas fincas. 

Realmente só se producirán molestias durante as labores de mantemento do viario 

existente, ou durante o acondicionamento das novas fincas , polo que a súa repercusión 

será escasa e puntual. 

O efecto que vai desencadear a reestruturación parcelaria, é o aumento da produtividade, 

(rendementos por hectárea) , ó permitir e mellorar o uso da maquinaria no interior das leiras 

de substitución ó eliminar os obstáculos do interior das mesmas. 

Isto supón un aumento de máis do triplo dos ingresos familiares provenientes da 

agricultura, o cal afecta indirectamente os demais sectores produtivos, que verán 

aumentados tamén os seus ingresos.  

A melloría na economía do concello a consecuencia da reestruturación parcelaria contribúe 

indirectamente á fixación da poboación no mesmo, e directamente a nivel parroquial. Así, 

nas parroquias nas que se finalizaron actuacións de reestruturación parcelaria antes de 

1970, o número de habitantes por parroquia non decrece, senón que se incrementa nunha 

media de case o 20%, polo contrario, nas parroquias dos mesmos concellos pero sen 

actuacións de reestruturación, o numero de habitantes descende un 10% de media en 

todas elas. (Datos da tese doutoral: Concentración parcelaria en Galicia).  

Pódese afirmar estatisticamente que para un nivel de significación do 95%, o saldo 

demográfico é positivo nas parroquias concentradas e negativo nas non concentradas, no 

período 1970-1981, nos concellos con actuacións finalizadas con anterioridade a 1980. 

(Datos da tese doutoral: Concentración parcelaria en Galicia). 

Parece indubidable que ante a situación actual da poboación, con forte envellecemento, 

alta migración, e tradición agrícola, a opción da reestruturación parcelaria supón a acción 

que pode producir unha recuperación da situación actual, que é moi crítica. 



 

  
 

81 

6.4.14. Impactos sobre o patrimonio histórico-artistico 

No anexo 1, de patrimonio cultural,encóntrase a memoria de avaliación de impactos sobre 

dito punto. 

Como modo xeral, as afeccións sobre o patrimonio histórico-artístico, só se producirán 

sobre os xacementos arqueolóxicos, ó someterse ó arado ou polo acondicionamento das 

parcelas. 

E en canto ós elementos arquitectónicos e etnográficos, estes só se verán afectados polo 

proceso de reestruturación nas súas áreas de protección, polas mesmas accións que as 

antes mencionadas. 

6.4.15. Síntese 

A existencia dunha ampla rede de camiños xa executada e perfectamente integrada no 

medio físico polo paso dos anos, faI que moitos destes impactos, sobre todo os negativos, 

se vexan moi minguados ou mesmo non cheguen a desenrolarse. 

Será pois a fase de acondicionamento das novas leiras de substitución a que traerá 

consigo unha maior probabilidade de que se cheguen a dar estes impactos negativos, 

sobre todo pola posible perda de vexetación na roturación das leiras, fenómeno este que 

leva implícito outra serie de impactos que actúan sinerxicamente, como pode ser unha 

maior posibilidade de que se produzan procesos erosivos. 

Polo tanto pódese dicir que, pesa máis o impacto positivo que, tanto na poboación das 

parroquias, coma sobre a capacidade agrolóxica dos terreos, acádase con este proceso de 

reestruturación.   

6.5. Valoración de impactos ambientais 

A valoración dos impactos identificados foi realizada nos termos que define a lexislación 

vixente, diferenciando catro niveis de gravidade que de menor a maior intensidade son os 

seguintes: compatible, moderado, severo e crítico. 

Dende o punto de vista metodolóxico, a valoración foi efectuada cualitativamente, 

analizando por separado a magnitude e a importancia do impacto e establecendo a 

continuación un valor global para a gravidade do mesmo. 

A valoración responde en todos os casos aplicando un criterio conservador: 

 A valoración efectuase en función das accións identificadas causantes de alteracións e 

riscos sobre os distintos factores ambientais. Dependerá da cantidade e calidade do 

factor ambiental alterado, da súa importancia no ámbito de referencia, do grao de 

incidencia ou severidade da afección e das características das alteracións producidas.  

 Determinación da importancia: A importancia do impacto é o cociente mediante o cal 

medimos cualitativamente o impacto ambiental, en función, tanto do grao de incidencia 

ou intensidade da alteración producida, como da caracterización do efecto, que 

responde á súa vez a unha serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, 

tipo de efecto, prazo de manifestación, persistencia, reversibilidade, recuperabilidade, 

sinerxía e periodicidade.  

Os símbolos que conforman o elemento tipo dunha matriz de valoración cualitativa ou 

matriz de importancia, son os seguintes: 

1. Signo: o signo do impacto fai alusión ao carácter beneficioso (+) ou prexudicial (-) das 

distintas accións que van actuar sobre o diferentes factores considerados. 

2. Intensidade (I): Este termo refírese ao grao de incidencia da acción sobre o factor, no 

ámbito específico no que actúa. O baremo de valoración estará comprendido entre 1 e 
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12, no que o 12 expresará unha destrución total do factor na área na que se produce o 

efecto, e o 1 unha afección mínima. Os valores comprendidos entre eses dous termos 

reflectirán situacións intermedias. 

3. Extensión (EX): Refírese á área de influencia teórica do impacto en relación coa 

contorna do proxecto (% da área respecto á contorna, en que se manifesta o efecto).  

Se a acción produce un efecto moi localizado, considérase que o impacto ten un 

carácter Puntual (1). Se pola contra o efecto non admite unha localización precisa 

dentro da contorna do proxecto, tendo unha influencia xeneralizada en todo el, o 

impacto será total (8), considerando as situacións intermedias, segundo a súa 

gradación, como impacto Parcial (2) e Extenso (4). 

       No caso de que o impacto sexa puntual pero prodúzase nun lugar crítico, atribuiráselle 

un valor de catro unidades por encima do que lle correspondería en función da 

porcentaxe de extensión en que se manifesta. 

4. Momento (MO): O prazo de manifestación do impacto alude ó tempo que transcorre 

entre a aparición da acción (to) e o comezo do efecto (tj) sobre o factor do medio 

considerado. 

        Así pois, cando o tempo transcorrido sexa nulo, o momento será Inmediato, e se é 

inferior a un ano, Curto Prazo, asignándoo en ambos casos un valor (4). Se é un 

período de tempo que vai entre 1 e 5 anos, Medio Prazo (2), e se o efecto tarda en 

manifestarse máis de cinco anos, Longo Prazo, con valor asignado (1). 

       Do mesmo xeito que no caso anterior, se concorrese algunha circunstancia que fixese 

crítico o momento do impacto, cabería atribuírlle un valor de unha a catro unidades por 

encima das especificadas. 

5. Persistencia (PE): Refírese ó tempo que, supostamente permanecería o efecto desde a 

súa aparición, e a partir do cal o factor afectado retornaría ás condicións iniciais previas 

á acción por medios naturais, ou mediante a introdución de medidas correctoras. 

       Se dura menos dun ano, considerarase que a acción produce un efecto fugaz, 

asignándolle un valor (1). Se dura entre 1 e 10 anos, Temporal (2); e se o efecto ten 

unha duración superior aos 10 anos, consideramos o efecto como Permanente 

asignándolle un valor (4). 

6. Reversibilidade (RV): Refírese á posibilidade de reconstrución do factor afectado polo 

proxecto, é dicir, a posibilidade de retornar ás condicións iniciais previas á acción, por 

medios naturais, unha vez que aquela deixa de actuar sobre o medio. 

       Si é a curto prazo, asígnaselle un valor (1), se é a medio prazo (2) e se o efecto é 

irreversible asignámoslle o valor (4). 

       Aínda que a persistencia é independente da irreversibilidade, os efectos fugaces e 

temporais son sempre reversibles ou recuperables; e os efectos permanentes poden 

ser reversibles ou irreversibles e recuperables ou irrecuperables. 

7. Recuperabilidade (MC): Refírese á posibilidade de reconstrución, total ou parcial, do 

factor afectado como consecuencia do proxecto, é dicir, a posibilidade de retornar ás 

condicións iniciais previas á actuación, por medio da intervención humana (introdución 

de medidas correctoras). 

Igualmente, é posible, mediante a aplicación de medidas correctoras, diminuír o tempo 

de retorno ás condicións iniciais previas á implantación da actividade por medios 

naturais; é dicir, acelerar a reversibilidade e diminuír a súa persistencia. 
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8. Sinerxia (SI): Este atributo contempla o reforzamento de dous ou máis efectos simples. 

A compoñente total da manifestación dos efectos simples, provocados por accións que 

actúan simultaneamente, é superior á que cabería esperar da manifestación de efectos 

cando as accións que as provocan actúan de maneira independente non simultánea. 

Cando unha acción actuando sobre un factor, non é sinérxica con outras accións que 

actúan sobre o mesmo factor, o atributo toma o valor (1), se presenta un sinerxismo 

moderado (2) e se é altamente sinérxico (4). 

Cando se presenten casos de debilitamento, a valoración do efecto presentará valores 

negativos, reducindo ao final a importancia do Impacto. 

9. Efecto (EF): Refírese a a relación causa-efecto, ou sexa, á forma de manifestación do 

efecto sobre un factor, como consecuencia dunha acción. 

O efecto pode ser directo ou primario, no caso de que a repercusión da acción sexa 

consecuencia directa desta, nese caso toma o valor (4); ou indirecto ou secundario 

cando a súa manifestación non é consecuencia directa da acción, senón que ten lugar 

a partir dun efecto primario, actuando este como unha acción de segunda orde. 

10. Periodicidade (PR): A periodicidade refírese a a regularidade de manifestación do 

efecto, ben sexa de maneira cíclica ou recorrente (efecto periódico), de forma 

impredecible no tempo (efecto irregular), ou constante no tempo (efecto continuo). 

Para os efectos continuos asígnaselles un valor (4), ós periódicos (2) e aos de 

aparición irregular ou descontinuos o valor (1). 

11. Importancia do impacto (I): A importancia do impacto vén representado por un número 

entre 13 e 100, que vén dado polo resultado da seguinte expresión: 

        Importancia do Impacto (I)= ± [ 3·I + 2·EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + 

MC] 

Se ben a Importancia dun impacto é unha medida cualitativa, esta calcúlase en 

realidade cuantitativamente, ó asignar un número enteiro a cada un dos atributos ou 

etiquetas empregados para definir cada un dos impactos. 

Como resultado final obtense unha táboa na que cada impacto queda definido ou 

clasificado de acordo a súa Importancia, dentro dun dos seguintes rangos: 

Impactos negativos  Impactos positivos 

Irrelevante ou Compatible 0 ≤ I ≤ 25 Lixeiro 

Moderado 25 ≤ I ≤ 50 Moderado 

Severo 50 ≤ I ≤ 75 Notable 

Crítico 75 ≤ I  

 

O resultado da identificación e avaliación de impactos recóllese de forma esquemática na 

matriz de valoración de impactos que se adxunta. 

Todos estes atributos e a súa caracterización correspondente figuran no seguinte punto. 
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Fondo Europeo Agrícola de 

Desenvolvemento Rural: 

Europa inviste no rural 

6.6. Matriz de valoración de impactos da zona de reestruturación parcelaria de Freixeiro  

Efecto sobre Signo Intensidade Extensión Momento Persistencia Reversibilidade Sinerxia Recuperabilidade Efecto Periodicidade Importancia 

Xeoloxía           Nulo 

Edafoloxía + B P M T C SS RM D C Compatible 

Xeomorfoloxía - M Pa I P I S I D C Moderado 

Xeofísica 

Pendente<20% - M P I T M S RM I D Compatible 

Pendente>20% - T P I T I MS RM I D Severo 

Sen Hidromorfia           Nulo 

Con Hidromorfia - A Pa I T M S RM I D Moderado 

Clima - B Ex M T M SS RM I D Compatible 

Hidroloxía 

Augas fluviais - A Pa I T M S RM I C Moderado 

Augas subterráneas - B P I T M SS RM D D Compatible 

Capacidade Agrolóxica + B P M P I S RM D C Compatible 

Vexetación 

Vexetación de ribeira - MA Pa C P M MS M D C Severo 

Vexetación Autóctona - MA Ex C P M MS M D C Severo 

Masas eucalipto/piñeiro - MA Ex C P M MS M D C Moderado 

Cultivos, prados e pasteiros + B P M T C S RI D C Compatible 

Matogueira e monte baixo - M P I T M S RM D C Moderado 

Fauna - B Ex I T C S RM I D Compatible 

Paisaxe - A Ex I P I S I D C Moderado 

Zonas de Especial Protección           Nulo 

Socioeconomía + B Ex M T M S  D C Compatible 

Patrimonio Histórico-Artístico - M P I P I SS M D C Severo 

 

Signo Intensidade Extensión Momento Persistencia Reversibilidade Sinerxía Recuperabilidade Efecto Periodicidade 

Beneficioso (+) 

 

Baixa (B) Puntual (P) Longo prazo (L) Fugaz (F) Curto prazo (C) Sen sinerxía (SS) Recuperación inmediata (RI) Indirecto (I) Descontinuo (D) 

Prexudicial (-) Media (M) Parcial (Pa) Medio prazo (M) Temporal (T) Medio prazo (M) Sinerxía (S) Recuperación a medio prazo (RM 

) 

Directo (D) Periódico (P) 

 Alta (A) Extenso (Ex) Inmediato (I) Permanente (P) Irreversible (I) Moi sinérxico (MS) Mitigable (M)  Continuo (C) 

 Moi Alta (MA) Total (T) Crítico (C)    Irrecuperable (I)   

 Total (T) Crítico (C)        
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6.7. Matrices de efecto 

A continuación amósanse as matrices do efecto da reestruturación parcelaria sobre o 

medio, en función das distintas fases: 

6.7.1. Fase de formulación ou inicial 

  
Fase Inicial 

Factores Ambientais 

Accións preliminares 

Corta de 

arbores 

Proliferación de novos 

peches e construcións 

Abandono do 

cultivo das fincas 

Xeoloxía 

Estruturas    

Xeomorfoloxía    

Edafoloxía    

Clases agrolóxicas   - 

Xeofísica 

Erosión: pendente <25 -  + 

Erosión: pendente >25 -  + 

Con Hidromorfia -  + 

Sen Hidromorfia    

Hidroloxía 

Augas fluviais -  + 

Augas subterráneas   + 

Patrimonio histórico-artístico  -  

Socioeconomía - - - 

Reservas Naturais    

Clima -  + 

Paisaxe - - - 

Fauna -  - 

Vexetación 

Vexetación de ribeira -   

Vexetación Autóctona -  - 

Masas eucalipto/piñeiro -  - 

Cultivos e prados   - - 

Matogueira  -   

 

Sen efecto  

Compatible  

Moderado  

Severo  

Crítico  
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6.7.2. Fase da execución das obras 

  
Fase de obras 

Factores Ambientais 

Acondicionamento das novas fincas 

Roza da 

vexetación 

Eliminación de 

peches antigos 
Emisión de ruídos 

Xeoloxía 

estruturas    

xeomorfoloxía  -  

edafoloxía  -  

Clases agrolóxicas -   

Xeofísica 

Erosión: pendente 

<25 

- -  

Erosión: pendente 

>25 

- -  

Con Hidromorfia - -  

Sen Hidromorfia    

Hidroloxía 

Augas fluviais -   

Augas subterráneas    

Patrimonio histórico-artístico  -  

Socioeconomía   - 

Reservas Naturais    

Clima -   

Paisaxe - -  

Fauna - - - 

Vexetación 

Vexetación de 

ribeira 

-   

Vexetación Autóctona - -  

Masas Ecalipto/piñeiro - -  

Cultivos e prados     

Matogueira  - -  

 

Sen efecto  

Compatible  

Moderado  

Severo  

Crítico  

 



 

  
 

87 

6.7.3. Fase de explotación ou uso 

  
Fase de explotación 

Factores Ambientais 

Mecanización e especialización produtiva Xeración de 

documentos 

Emprego de 

maquinaria agrícola 

Emprego de 

produtos químicos 

Cartografía e 

escritura 

pública 

Xeoloxía 

Estruturas    

Xeomorfoloxía    

Edafoloxía - -  

Clases agrolóxicas +   

Xeofísica 

Erosión: pendente <25 -   

Erosión: pendente >25 -   

Con Hidromorfia - -  

Sen Hidromorfia    

Hidroloxía 

Augas fluviais  -  

Augas subterráneas  -  

Patrimonio histórico-artístico -   

Socioeconomía +  - 

Reservas Naturais    

Clima  -  

Paisaxe    

Fauna  -  

Vexetación 

Vexetación de ribeira  -  

Vexetación Autóctona  -  

Masas eucalipto/piñeiro  -  

Cultivos e prados  + -  

Matogueira   -  

 

Sen efecto  

Compatible  

Moderado  

Severo  

Crítico  



88 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS  

Moitos dos impactos xa descritos e valorados no apartado anterior poden ser minimizados 

mediante a adopción de diversas medidas, que segundo o momento da súa aplicación 

serán preventivas (se posúen carácter preventivo sobre a execución dunha determinada 

actuación) ou correctoras (se pretenden eliminar as consecuencias dunha acción xa levada 

a cabo).  

Das dúas, quizais as máis importantes sexan as primeiras, xa que desde calquera punto de 

vista (ambiental, técnico, económico...) é preferible evitar un dano antes que corrixilo. 

Calquera plan de actuación dirixido a reducir as consecuencias negativas dun Proxecto 

como o que é obxecto deste documento, deberá contemplar ambos tipos de medidas, xa 

que a súa consideración parcial só proporcionaría unha protección incompleta, e abarcar 

todas as fases do seu desenvolvemento, tanto o seu deseño (fase de plan ou proxecto), 

como a súa execución (a construción) ou a súa explotación. 

Serán medidas preventivas aquelas que se poñan en práctica durante a fase de Proxecto 

construtivo, planeamento ou de construción, a fin de evitar na medida do posible a 

aparición de impactos derivados das actividades de obra ou, polo menos, de tentar evitar 

que as súas consecuencias sexan maiores do estritamente necesario. 

As correctoras, con todo, son aquelas que se adoitan para minimizar un efecto xa presente 

sobre o medio. Desenvólvense polo xeral ó termo dos traballos de construción ou 

simultaneamente con estes (se a súa aplicación require a construción dalgún tipo de 

infraestrutura), de forma coordinada co resto das actividades de obra. Os seus efectos 

adoitan deixarse notar durante a explotación. 

A continuación descríbense unha serie de medidas preventivas e correctoras, que teñen 

como obxectivo evitar, minimizar ou compensar os impactos derivados do proceso de 

reestruturación parcelaria. Primeiro exporanse as aplicables á fase de formulación, logo as 

correspondentes á fase de execución, e posteriormente, as referentes á fase de 

explotación. Na primeira e a última fase, tan só exporanse medidas preventivas que 

poderán ser consideradas na planificación previa dos criterios de ordenación do territorio, 

dada a inviabilidade de impor medidas correctoras aos agricultores. 

Unha correcta aplicación destas medidas diminuirá en gran medida, a existencia e a 

intensidade dos impactos que poidan xurdir tanto na fase de construción como na de 

explotación ou uso. 

Outra vez hai que salientar que os camiños xa están feitos, polo que o non haber case 

impactos non se precisan medidas correctoras. 

7.1. Fase de formulación ou inicial 

A continuación recóllense as medidas preventivas a levar a cabo na fase inicial. 

7.1.1. Delimitación das zonas de especial sensibilidade 

Co fin de asegurar e manter os valores ecolóxicos e culturais evitando a súa alteración, 

deberanse establecer zonas de especial sensibilidade tanto nos terreos con presenza de 

restos arqueolóxicos, como nos terreos con vexetación arbórea con interese ecolóxico e 

paisaxístico. 

As zonas de especial sensibilidade son áreas que presentan un apreciable interese 

ecolóxico, estando constituídas por formacións arbóreas autóctonas de considerable 

extensión, e que proporcionan un refuxio idóneo para a fauna, ademais de achegar ó 

paisaxe unha elevada naturalidade. Estas zonas deberán conservarse evitando a súa 
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alteración. Dentro destas zonas están as masas arbóreas que están dispersas polo territorio 

de reestruturación e a vexetación presente na contorna dos ríos e regatos que hai na zona. 

Existen na zona dous hábitats incluídos no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, de entre os cales 

un deles é considerado coma prioritario; o correspondente ás formacións aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (91 EO*), presentes na beira do río Abuín e outros regatos.  

Importantes son tamén os lindes arborados, moi vulnerables a estas actuacións e de gran 

valor debido ás especies que os compoñen e ó seu servizo como corredor biolóxico. É por 

este motivo polo que proporemos de seguido unha serie de medidas, a ter en conta para 

evitar que se produza unha perda importante deste entramado entre fincas. 

Recoméndase facer unha labor de información e de formación ós veciños. Debe informarse 

claramente e especificamente ós propietarios destas zonas de protección do resultado das 

valoracións das súas leiras co obxecto de que, se realizan algún tipo de aproveitamento 

das leiras distinto do tradicional modificarán o valor das súas parcelas de achega e polo 

tanto poden incorrer en multas de acordo coa lexislación de reestruturación parcelaria. 

Igualmente a Delegación de Medio Ambiente a través do persoal de gardaría deberá vixiar 

evitando a curta e venda de árbores a terceiros e deberá facer cumprir a Lei.  

Delimitarase unha zona de protección de restos arqueolóxicos, arquitectónicos e 

etnográficos co fin de evitar alteracións no patrimonio durante a fase de execución das 

obras, definirase claramente na cartografía da zona a localización do patrimonio 

arqueolóxico. Realizouse sobre o terreo, e previamente autorizados pola Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, a prospección arqueolóxica do territorio incluído na 

reestruturación parcelaria. 

Para a conservación do patrimonio seguirase o recomendado polo informe arqueolóxico 

(anexo 1), en canto a zonas de protección, sinalización, etc. 

Nas zonas de especial sensibilidade as actuacións que se levarán a cabo non provocarán 

ningún tipo de destrución dos valores das mesmas.  

7.1.2. Estudo do trazado da rede de camiños 

Como xa se ven comentando na memoria, as especiais circunstancias que acompañan a 

esta zona de reestruturación parcelaria, como é que a rede de camiños principais xa está 

executada dende hai moitos anos, fai que non sexa preciso facer un estudo do trazado da 

rede, pois xa está executada e perfectamente integrada no medio debido ao paso do 

tempo.  

Polo paso dos anos pode preverse que será necesario un proxecto de mantemento dos 

camiños principais. E unha vez que se teña o acordo das novas fincas se dotarán de 

acceso pola rede de camiños secundarios a executar.  

7.1.3. Información continuada aos propietarios e afectados polo proceso 

Transmitir información é fundamental non só para coñecer as distintas fases do proceso de 

reestruturación parcelaria senón tamén para minimizar os impactos que se producen pola 

incerteza sobre a localización das novas leiras, como son: proliferación de peches nas 

antigas parcelas que o propietario quere conservar e pensa que desta maneira non a 

perderá; abandono do cultivo sobre todo os plurianuais como a vide pola mesma razón, 

etc. 

Xunto coa información directa ó agricultor, é conveniente que o concello vixíe as novas 

construcións e se aplique a lexislación en materia de reestruturación parcelaria. 

Informarase ós propietarios daquelas árbores diseminadas que queden nas parcelas 

(frondosas de crecemento lento que non se atopen dentro das zonas de protección ou 

conservación), da idoneidade de non cortalas de tal maneira que se minimice o impacto 
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negativo que provoca a talla indiscriminada de árbores nas zonas de reestruturación 

parcelaria. 

7.2. Fase de execución das obras 

É importante salientar que na parroquia de Freixeiro xa están os camiños executados polo 

que seguramente non serán necesarias as seguintes medidas. 

7.2.1. Medidas preventivas 

Expóñense a continuación as medidas preventivas que resultan máis viables. 

7.2.1.1. Limitación da zona de obra: redución ó mínimo da ocupación 

Como se ven comentando no desenrolo do estudo de impacto ambiental, a existencia 

dunha ampla rede de camiños fai que o número e a magnitude das posibles obras sexa 

moi reducido.  

Aínda así cabe a posibilidade de que se teña que abrir algún camiño secundario máis, ou 

mesmo que se teñan que desenrolar tarefas de mantemento sobre a rede principal xa 

executada. En calquera dos casos a intención de este apartado é a de limitar a ocupación 

dos solos en relación coas obras, a fin de que a superficie afectada polas manobras e o 

paso sexa a estritamente necesaria. Desta maneira minimizaranse os danos directos ou 

indirectos derivados da ocupación e evitarase que a degradación producida polos traballos 

esténdase a zonas próximas. 

As actuacións derivadas das obras non se desenvolverán fora da área delimitada para iso, 

salvo que circunstancias excepcionais así o aconsellen, e sempre baixo a supervisión e 

aprobación do xefe de obra e dos organismos competentes (Conservación dá Natureza, 

Patrimonio, ...). 

A medida extremarase alí onde os terreos sexan máis fráxiles ambientalmente (zonas de 

arboredo, pendentes, contorna de canles...). Podería mesmo procederse ao balizado da 

zona de obras, cando estas teñan lugar xunto a zonas sensibles desde calquera punto de 

vista ambiental, a fin de restrinxir de forma física os movementos ao interior da zona 

acoutada. O xalonamento axustarase o máximo posible á zona de obra, pero sen dificultar a 

maniobrabilidade. 

O cumprimento desta medida leva asociada ademais unha vantaxe económica na fase final 

de obra, xa que as partidas de restitución do terreo ao seu estado orixinal e de revexetación 

non sufrirán incrementos de medición. 

Os xalóns deberán ser retirados da zona ó termo dos traballos, e trasladados a vertedoiro 

autorizado para a súa correcta eliminación. 

7.2.1.2. Mantemento da maquinaria 

A maquinaria presente na obra, cumprirá coa normativa de emisións de ruído e gases de 

aplicación, debendo dispor da documentación acreditativa respecto diso. 

Procederase a un mantemento continuado da maquinaria que se utilice no 

desenvolvemento das obras, o que minimizará a emisión de partículas contaminantes á 

atmosfera e o ruído, así como as molestias á poboación que resida ou traballe nos 

arredores, e ás comunidades animais presentes. 

O mantemento da maquinaria efectuarase no interior das zonas destinadas especificamente 

a iso, a definir durante a execución das obras inherentes ó proceso de reestruturación. 

Estas instalacións estarán correctamente delimitadas e illadas de zonas que poidan verse 

afectadas por posibles vertidos da maquinaria, como poden ser canles, zonas de 
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escorrenta e vexetación. Unha vez finalizada a súa utilización estas zonas serán 

debidamente recuperadas e revexetadas con vexetación autóctona. 

7.2.1.3. Elección da maquinaria de obra: redución das emisións de gases 

Para a verificación das actividades construtivas precisas, elixirase maquinaria de obra cuxas 

especificacións técnicas aseguren o cumprimento das limitacións de emisión de 

contaminantes e de xeración de ruídos e vibracións establecidos pola normativa vixente, 

debendo dispor da documentación acreditativa respecto diso. 

Para a actividade da maquinaria, dada a dificultade que supón evitar a emisión de gases de 

escape e vapores á atmosfera, as medidas a tomar serán de tipo preventivo, destinadas a 

reducir o nivel de emisións: 

 Realizarase un adecuado mantemento da maquinaria para evitar un mal funcionamento 

dosmotores que provocaría combustións imperfectas, e polo tanto, maiores emisións 

así como outros contaminantes. 

 Os combustibles a empregar non levarán ningún tipo de impurezas que produzan 

aumento do nivel de emisións. 

 Toda a maquinaria estará homologada polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda 

Dixital, sen pasar os límites de emisión en vigor. 

En calquera caso, os niveis de emisión de SO
2
 non superarán os limiares establecidos na 

Táboa I.a do Anexo II do Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da 

calidade do aire, no que se definen e establecen obxectivos de calidade do aire, con 

respecto ás concentracións de SO
2
 e outras partículas en suspensión. 

7.2.1.4. Control e prevención das nubes de po 

En caso de producirse durante as escavacións e movemento de terras condicións 

meteorolóxicas moi adversas, tales como unha prolongada ausencia de choivas ou ventos 

fortes, procederase á rega das pistas de acceso naqueles tramos concretos nos que se 

prevexa o levantamento de cantidades importantes de po, como consecuencia dos 

traballos habituais de construción. Procederase á rega sistemática da zona de operacións 

mediante camión cisterna. 

Procederase de igual modo no caso de que as alteracións por partículas sedimentables 

fosen significativas, dando lugar á diminución apreciable da visibilidade nos viarios da 

contorna. 

Coa intención de atenuar no posible a aparición de nubes de po que deterioren a calidade 

do aire e que puidesen ocasionar molestias á poboación dos núcleos existentes na zona e 

os usuarios dos viarios próximos, e para evitar a deposición de partículas sobre a 

vexetación de valor, durante a construción evitarase o levantamento de po nas operacións 

de carga e descarga de materiais, así como o amoreamento de materiais finos en zonas 

desprotexidas do vento, para evitar o sobrevoo de partículas. 

A circulación de vehículos lixeiros de obra polas pistas de acceso realizarase a velocidade 

moderada. Esta medida é importante en toda a superficie de afección, sendo 

especialmente relevante nas zonas de bosque arborado e áreas cultivadas co fin de evitar 

que se deposite po nas follas das plantas e interfira nos seus procesos fisiolóxicos. Por 

outra banda, prohibirase a circulación de todo tipo de vehículos e maquinaria de obra fóra 

das pistas ou dos camiños existentes, sempre que non sexa estritamente necesario. 

De xeito preventivo propóñense medidas como: 

 Transportar os materiais soltos en camións da caixa cuberta. 
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 Protexer os montóns de terra (sexa vexetal ou non) da acción do vento mediante a súa 

cubrición (lonas, plásticos, etc.) ata o momento de reutilización ou vertido (segundo o 

caso). 

Naqueles días nos que se presenten refachos de vento de gran intensidade, reducirase  a 

actividade de obra, chegando a paralizarse se a situación así o aconsella, tanto por 

dispersión de partículas polo vento, como pola propia seguridade dos traballadores. 

En calquera caso, os niveis de emisión de po non superarán os limiares establecidos na 

Táboa I.a de o Anexo II do Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da 

calidade do aire, no que se definen e establecen obxectivos de calidade do aire, con 

respecto ás concentracións de SO
2
 e outras partículas en suspensión. 

Nesta fase, recoméndase o asfaltado daquelas pistas que teñan un maior tránsito, para que 

durante a fase de explotación a vexetación máis próxima non se vexa afectada pola emisión 

de po debido á circulación dos vehículos. 

7.2.1.5. Control e prevención do ruído 

De cara a atenuar a presión sonora sobre o medio externo orixinado polos equipos móbiles 

de obra expóñense as seguintes medidas preventivas: 

 Instalar silenciadores nos equipos móbiles. 

 Realizar un mantemento preventivo adecuado. 

 Instalar recubrimentos de goma nas caixas dos camións para mitigar o ruído por 

impacto do material con elementos metálicos. 

 Limitar o traballo das unidades máis ruidosas ás horas centrais da xornada diúrna. 

7.2.1.6. Descarga de materiais 

As instalacións de obra e as provisións de materiais situaranse sobre solos nos que non 

existan cultivos ou vexetación natural, establecéndose preferentemente sobre áreas 

degradadas ou cruces de camiños existentes, sen entorpecer o tráfico habitual da zona. 

Debido á magnitude das obras anexas ao proceso, concentraranse nun mesmo punto 

todas as actividades relacionadas co mantemento dos vehículos de obra. Este aspecto é 

especialmente importante no relacionado cos cambios de aceite, operación que se realizará 

coas máximas precaucións para evitar a vertedura accidental de lubricantes no solo, 

recolléndose os aceites usados en bidóns que serán enviados ao correspondente xestor 

autorizado. 

Todas as pezas procedentes da reparación e mantemento de vehículos e maquinaria de 

obra, así como as súas embalaxes e demais residuos sólidos ou líquidos xerados, 

almacenaranse nun lugar específico no parque de maquinaria, sendo enviados ao 

correspondente xestor autorizado. 

Poderanse realizar fóra deste punto os labores de reposición de combustible da maquinaria 

pesada, aínda que esta realizarase mediante vehículos cisterna específicos para este labor, 

evitándose sempre a reposición con bidóns, tanto polo risco que leva o seu transporte 

como pola elevada probabilidade de derramar parte do contido no solo. 

A descarga e provisión de materiais e equipos efectuarase na medida do posible, sobre 

tacos de madeira ou plataformas elevadas, a fin de limitar a superficie a compactar polo 

peso dos mesmos aos puntos de apoio. 
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7.2.1.7. Vertido de excedentes de terras 

Algunhas obras, como son o mantemento dos viarios e o acondicionamento das novas 

leiras, producirán, sobre todo como consecuencia das escavacións necesarias, un sobrante 

de materiais que, polo súa granulometría ou natureza, non será posible reutilizar. 

Estes sobrantes deberán ser eliminados a través do seu depósito nunha área pouco 

sensible desde o punto de vista ambiental (respecto de factores como solos, augas, 

vexetación, etc.) e previamente sinalizada, posteriormente esta zona será acondicionada e 

integrada na paisaxe, a través da correspondente adecuación xeomorfolóxica e edáfica, e 

da restitución dunha cuberta vexetal estable. 

Neste depósito observaranse as seguintes precaucións: 

 Alternaranse os materiais compactos de escavación con outros soltos, para optimizar 

tanto a súa capacidade como a súa integración ambiental. Evitarase ademais a 

presenza de grandes pedras nas capas superiores. 

 Cando finalice o depósito, conformaranse as superficies resultantes de modo que o 

seu aspecto sexa o máis natural posible, evitando os perfís rectos e as superficies 

planas e buscando as liñas curvas e suaves, imitando no posible o relevo circundante e 

procurando que non se produzan zonas de depresión que puidesen dar lugar a áreas 

asolagadas. 

 A superficie final de vertedura cubrirase cunha capa de terra vexetal, e efectuaranse as 

correccións edáficas necesarias, o que facilitará a evolución posterior do terreo cara á 

formación dun verdadeiro solo, e a recolonización vexetal, sexa natural ou forzada 

(plantacións e sementeiras). 

7.2.1.8. Xestión da terra vexetal 

Enténdese por terra vexetal a mestura de substrato, materia orgánica e microorganismos 

que constitúe o horizonte (A) do solo. O seu espesor depende do tipo de solo de que se 

trate, pois é maior nos solos máis desenvolvidos ou evolucionados. 

A súa conservación para a súa posterior reutilización na restauración das superficies 

afectadas polas obras resulta vantaxosa, xa que por unha banda, facilita a recuperación da 

estrutura dos solos e, por outra, devolve parte dos elementos nutritivos perdidos. 

Por este motivo, proponse a retirada da capa superior de todas aquelas superficies que 

vaian ser alteradas finalmente coas obras relacionadas coa reestruturación, así como o seu 

mantemento ata o momento en que vaian ser reutilizadas, por exemplo, nas obras de 

acondicionamento ambiental contempladas no Plan de obras. 

En concreto, a realización desta tarefa comprende unha serie de operacións, como son: 

 Escavación (retirada). 

 Transporte. 

 Acopio (descarga e apiado). 

 Conservación (fertilización, volteos). 

A escavación efectuarase ata a profundidade que chegue a capa con contido orgánico (os 

primeiros 10 ou 20 cm de terra, aínda que esta profundidade é variable), evitando a 

compactación da terra vexetal durante a operación e o arrastre de materiais grosos 

subxacentes. 

Para conservar debidamente a terra vexetal retirada, os apiamentos da mesma faranse 

cunha altura inferior a 150 centímetros. Prohibirase a circulación de vehículos ou maquinaria 

de obra sobre ela para evitar a compactación. Non se mesturará nunca con terra obtida de 
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capas inferiores do solo e non se empregará para outros fins que non sexa o estendido final 

sobre o terreo, durante o acondicionamento ambiental a realizar. 

O acopio levarase a cabo nos lugares que aprobe a Dirección de Obra, de forma que non 

interfira no normal desenvolvemento da mesma. Efectuarase formando cabalóns ou artesas. 

Durante a conformación dos cabalóns pódese proceder a fertilizar os materiais, se a terra 

retirada finalmente resultase de escasa calidade nutritiva. No caso de que o tempo a 

transcorrer ata a súa reutilización fose superior a seis meses, os materiais deberíanse 

remover periodicamente (volteo), a fin de facilitar a osixenación, e podería procederse a 

sementar a súa superficie con sementes de leguminosas, capaces de fixar nitróxeno. 

Unha vez que a obra estea en condicións de ir admitindo a terra vexetal, esta comezará a 

disporse nas zonas que se vaian a restaurar mediante as operacións de acondicionamento 

ambiental. Esta tarefa comprende á súa vez tres operacións: escavación, transporte e 

distribución. 

As superficies sobre as que se vaia a estender a terra vexetal se escarificarán lixeiramente 

con anterioridade, evitando o paso sobre elas de maquinaria pesada que poida ocasionar a 

súa compactación, especialmente se o terreo está húmido. 

7.2.1.9. Xestión dos restos de demolición de muros e peches de fincas 

Non terán consideración de residuos aqueles cascallos resultantes da demolición de muros 

tradicionais de mampostería (en peches de leiras) realizados con materiais pétreos da zona, 

pola circunstancia de que eses mesmos materiais aparecen de forma natural sobre a 

mesma. Por iso indícase a xestión dos mesmos integrándoos de novo no medio. 

Todo muro, peche, ou calquera outra estrutura construtivamente distinta da anteriormente 

definida, ou que correspondéndose coa mesma, estea acabada con cementos ou similares, 

deberá ser xestionada como residuo de construción e demolición (RCD´s), e por iso, 

xestionada consecuentemente no vertedoiro autorizado para este tipo de residuos máis 

próximo. 

En calquera caso, na medida do posible evitarase a demolición de estruturas tradicionais 

de mampostería pétrea, co obxecto de: 

 Reducir o volume de materiais a xestionar, e consecuentemente, o seu custo 

económico. 

 Mitigar o impacto visual que se poda provocar sobre o medio, sobre todo a nivel 

paisaxístico. 

7.2.1.10. Xestión do resto de residuos de obra 

Durante o transcurso dos traballos de construción se levará a cabo o transporte periódico a 

vertedoiro controlado dos residuos xerados e realizarase a adecuada eliminación dos 

materiais sobrantes. 

Os residuos sólidos ou líquidos xerados durante as obras en ningún caso serán 

depositados no solo nin vertidos ás augas ou ribeiras, senón que serán trasladados a 

vertedoiros controlados ou xestores autorizados que se fagan cargo dos mesmos. 

O depósito deliberado de terras, cascallos e residuos xerados durante as obras fóra dos 

lugares destinados especificamente para iso, estará totalmente prohibido. 

Tras as obras procederase á total retirada dos últimos restos da actividade, de forma que 

as superficies queden dispostas para a súa integración ambiental e paisaxística. 
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7.2.1.11. Limitación das operacións de eliminación da vexetación 

Sempre que sexa posible, nas zonas máis sensibles (sobre todo, en zonas de pendente 

>20% e en áreas de vexetación arbórea) preservarase a cuberta vexetal orixinal do solo, 

coa finalidade de evitar e controlar a curto prazo, a eventual erosión por escorrenta. Só se 

apearán aqueles pés que sexa estritamente necesario eliminar para o ensanche ou mellora 

dun camiño, e buscaranse preferentemente os espazos libres entre exemplares para as 

distintas actuacións de obra.  

No caso da vexetación asociada ás canles fluviais, entorno a estas zonas non se realizará 

ningún tipo de actuación para preservar tanto a vexetación como a fauna asociada a ela. 

No mantemento dos camiños existentes, preferirase a conformación das copas mediante 

podas antes que a eliminación do pé completo, a fin de evitar a rotura de ramas polo paso 

de maquinaria e equipos. 

En calquera caso, só se eliminará a mínima vexetación imprescindible, procurando implicar 

aos exemplares de menor porte ou peor estado vexetativo. En caso de ser necesaria a 

eliminación dalgúns exemplares de especies arbóreas autóctonas, estas deberán ser 

replantadas, empregándose na fase de restauración. 

En xeral, será conveniente marcar (cunha marca de pintura sobre o tronco) aqueles pés que 

pola súa singularidade decídase conservar no medio do uso agrícola, para que os 

operarios de obra advirtan claramente esta circunstancia. Co mesmo fin, balizarase as 

zonas excluídas da actuación de acondicionamento de leiras, e especialmente as zonas de 

bosque arborado, para evitar a entrada accidental de maquinaria de obra que poida danar 

a vexetación así delimitada. 

Non se levarán a cabo labores de acondicionamento nos terreos con masas arbóreas nin 

nas zonas con vexetación de ribeira, sempre que estes labores poidan afectar as especies 

arbóreas. 

A conservación de pés ou pequenas masas arbóreas significativas no medio do uso 

agrícola contribuirá a: 

 A naturalización máis rápida do medio concentrado, minimizando o impacto 

paisaxístico a través do fomento do mosaico do campo galego. 

 A creación de nichos ecolóxicos aptos para acoller a fauna beneficiosa para o control 

das pragas dos cultivos adxacentes (de vital importancia no caso de monocultivos 

extensivos), co que se reduce o uso de pesticidas, significando un dobre aforro 

ambiental e económico para o propietario do cultivo. 

 Constitúen auténticos filtros biolóxicos que actúan eliminando do solo os 

contaminantes xerados durante os labores agrícolas, por exceso de fertilización ou uso 

de pesticidas. 

Outras medidas que poderían aplicarse para a protección da vexetación nas áreas máis 

sensibles son: 

 Coidados na construción: Debese evitar ó máximo a roza e a tala de vexetación 

innecesaria, empregando maquinaria lixeira en vez de pesada. 

 Tala selectiva. No caso de que sexa necesario a eliminación de algúns pés arbóreos 

procederase a unha selección minuciosa, de tal xeito que se respecten aqueles arbores 

que teñan maior valor botánico, por idade, porte, estado vexetativo, etc. 

7.2.1.12. Prevención de incendios 

Nas zonas de obra tomaranse as medidas necesarias para previr a declaración e 

propagación de incendios durante a construción, así como para non entorpecer as 

actuacións acerca da prevención, detección e extinción actualmente en vigor na zona. 
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Para iso, deberanse extremar as medidas de protección adoptadas habitualmente nas 

obras para previr a aparición de incendios.  

Estas previsións basicamente resúmense na prohibición durante todo o ano de efectuar en 

terreos forestais (entendidos como “toda superficie rústica cuberta de especies arbóreas, 

arbustivas, de matogueira ou herbáceas, de orixe natural ou procedente de sementeira ou 

plantación, que cumpran funcións ecolóxicas, protectoras, de protección, paisaxísticas ou 

recreativas”), as seguintes accións: 

 Acender lume para calquera uso distinto da preparación de alimentos, e en lugares 

acondicionados para ese efecto, sen a autorización pertinente. 

 Arroxar ou abandonar mistos, puntas de cigarros ou obxectos en combustión. 

 Arroxar ou abandonar sobre o terreo calquera tipo de material combustible, papeis, 

plásticos, vidros e outros tipos de residuos ou lixos. 

Complementariamente, en todas as zonas de obra, e de forma especial nas proximidades 

de zonas arboradas e de matogueira, aplicaranse tamén medidas de protección tales 

como: 

 Manter unha vixilancia organizada durante os traballos. 

 Dotar aos vehículos de obra potencialmente perigosos de equipos ou medios de 

extinción. 

 Prohibir o prendido de lumes sen a adopción dunhas medidas mínimas de seguridade 

e sen a autorización expresa do enxeñeiro xefe de obra, e de Administración 

competente ó respecto. 

 Triturar os restos da vexetación eliminada por curta, poda ou arranque na propia zona 

de obras cunha astilladora, e retiralos ou reutilizalos con moita brevidade, a fin de evitar 

a presenza de ramaxes e restos combustibles. 

7.2.1.13. Prevención do impacto paisaxístico 

Coa finalidade de minimizar os inevitables impactos paisaxísticos que as obras inherentes á 

reestruturación provocarán sobre o medio, proponse as seguintes medidas preventivas: 

 No caso no que sexa necesario a realización de novos viarios, seguirase no posible o 

trazado dos camiños existentes ou intentaranse axustaranse estes novos viarios á 

topografía do terreo. 

 Evitar no posible, a demolición de estruturas tradicionais de mampostería pétrea. 

 Atender ás recomendacións dadas sobre a limitación de operacións relacionadas coa 

eliminación da vexetación. 

7.2.1.14. Transparencia informativa 

Recoméndase unha campaña de transparencia para coas administracións locais e a 

opinión pública, a fin de evitar rexeitamentos provocados pola falta de información, que en 

ocasións é suplida por informacións parciais ou erróneas. 

7.2.1.15. Patrimonio Histórico-artístico 

O impacto que se producirá sobre o patrimonio histórico-artístico é de magnitude moderada 

polo que se deberán levar a cabo unha serie de medidas preventivas para que o efecto non 

sexa de maior magnitude. As medidas preventivas a levar a cabo son as que se 

recomendan na memoria arqueolóxica que constitúe o anexo 1. 
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7.2.1.16. Mantemento da permeabilidade territorial e dos servizos locais 

Especialmente garantirase que as obras de reestruturación non afecten á circulación polos 

viarios próximos. 

7.2.2. Medidas correctoras 

7.2.2.1. Atmosfera 

Có obxecto de reducir a emisión de partículas sólidas sedimentables procederase a 

localizar na menor superficie posible, os camiños ou pistas sobre as que se producirá a 

trasfega de maquinaria necesaria para a execución das obras inherentes á reestruturación. 

Durante a época de estiaxe ou en días de vento é recomendable na fase de construción, o 

humedecemento dos camiños e pistas con camións cisternas, con obxecto de evitar o 

levantamento de po producido polo paso de maquinaria e outros vehículos. 

No que se refire a emisión de contaminantes atmosféricos realizarase un mantemento 

adecuado de toda a maquinaria de obra que emita gases. A maquinaria presente na obra, 

cumprirá coa normativa de emisións de ruído e gases de aplicación, debendo dispor da 

documentación acreditativa respecto diso. 

7.2.2.2. Restitución xeolóxica e xeomorfolóxica 

Non se prevén impactos importantes sobre o elemento xeolóxico do medio, si os haberá 

desde o punto de vista xeomorfolóxico, polo que resulta necesario o establecemento de 

medidas protectoras e correctoras. 

Para lograr a integración ambiental e paisaxística da zona afectada pola reestruturación, 

unha vez finalizadas as actuacións de acondicionamento de accesos e leiras, efectuarase a 

adecuación xeomorfolóxica dos terreos afectados por elas (acondicionamento ambiental), 

en especial na contorna dos viarios, imitando na medida do posible, as formas 

anteriormente existentes, evitando as formas demasiado artificiais e procurando que o 

cambio de pendentes sexa gradual, integrándose coa paisaxe de forma natural. 

A conformación topográfica das superficies alteradas se levará a cabo buscando formas 

onduladas, evitando os perfís rectos, e deixando superficies rugosas. Evitaranse as formas 

artificiais producidas pola maquinaria, a fin de obstaculizar a aparición de cárcavas nas 

superficies aínda espidas e de favorecer a revexetación, natural ou forzada, acelerando así 

a integración paisaxística das obras. 

7.2.2.3. Restitución edáfica 

A xestión da terra vexetal, contemplada entre as medidas preventivas, terá en conta o seu 

depósito en lugares distintos dos demais inertes. Tal como indicouse previamente, os 

depósitos de terra vexetal realizaranse en cabalóns de non máis de 150 centímetros de 

altura, situándose en lugares onde non interfiran o paso de maquinaria. É necesario 

modelar estes cabalóns co fin de evitar perdas por erosión hídrica. 

É recomendable que aqueles cabalóns de terra vexetal que non vaian ser  utilizados para 

selar escavacións nun prazo curto de tempo, se abonen ou se revexeten con especies 

leguminosas. 

Tras os traballos de acondicionamento de viarios e leiras, a terra vexetal amoreada durante 

as obras reutilizarase naquelas zonas onde sexa necesaria. 

7.2.2.4. Hidroloxía 

É recomendable que nas zonas de pendente onde se realicen rozas na vexetación, 

constrúanse pequenos surcos transversais á liña de máxima pendente para frear a 



98 

escorrenta superficial, e con iso o arrastre de partículas sólidas ou outros elementos, cara 

ás canles superficiais de auga. 

Naquelas zonas de influencia fluvial as obras a realizar deberán respectar a vexetación de 

ribeira existente. O cruzamento de ríos ou arroios por parte da maquinaria de obra, 

soamente se realizará a través dos camiños ou pasos existentes. 

Así mesmo, respectaranse os cursos de auga e as súas marxes deixando polo menos unha 

franxa de 5 m de ancho inalterada, desde a liña de máximas crecidas comúns ata calquera 

tipo de peche de leira ou construción, de modo que se permita tanto o tránsito de fauna 

terrestre e anfibios como dos pescadores. 

En ningún caso poderá ser variado o trazado dunha corrente superficial, ou a alterar a 

natureza dun manancial ou pozo, sen o preceptivo proxecto ou autorización por parte da 

Administración competente respecto diso. 

No Anexo 2 “Plan hidrolóxico” faise un estudo máis detallado das accións sobre os cursos 

fluviais da zona e das medidas correctoras a adoptar. 

7.2.2.5. Vexetación 

Durante os movementos de terras separarase o solo vexetal do resto dos materiais inertes 

procedentes das escavacións.  

Para compensar as afeccións causadas sobre a vexetación polas obras de 

acondicionamento de leiras e accesos, procederase a realizar labores de restauración, 

especialmente nas seguintes zonas: 

1. Nas masas de arboredo dispersas pola zona reestruturación que puidesen ser afectadas 

polas obras de acondicionamento e polas obras de apertura de camiños ou ensanche 

dos xa existentes. 

2. Zonas con pendentes superiores ao 20%, con risco de erosión e nas que se procedeu á 

eliminación da vexetación debido ao acondicionamento e polas obras de apertura de 

camiños ou ensanche dos xa existentes. 

3. Nas zonas con vexetación de ribeira. 

Proponse como medida protectora que nos camiños que teñan unha sección considerable 

e con presenza de árbores en ambas as marxes, non se proceda ao seu ensanche e a 

única actuación sobre os mesmos será o arranxo da explanación e firme. 

7.2.2.6. Fauna 

Aínda que non se presupoñen grandes impactos sobre a mesma, dadas as características 

precedentes do medio, exponse de todos os xeitos, unha serie de medidas xerais de 

carácter protector. 

En xeral procederase á limitación e control de actividades molestas para a fauna 

(movemento de maquinaria, rozas, movemento de terras) durante as épocas de 

reprodución e cría, con especial atención ás especies singulares de fauna. 

Se se localizase algún niño de especies de maior valor estando na fase de construción, se 

demoran ata que finalice o período de cría destas especies. 

Para evitar fracasos na nidificación así como perda de pitos, é recomendable que as obras 

de construción realícense fose da época de cría das especies de aves nidificantes, é dicir, 

de xullo a febreiro. 

Para evitar molestias á fauna por ruído débense reducir as emisións sonoras, sobre todo 

durante a época de reprodución, tanto na fase construtiva como na de funcionamento. 
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Proponse como medida protectora que cando se proceda ó acondicionamento das leiras, 

en concreto cando se proceda á roza, este labor fágase a baixa velocidade para que a 

fauna poida fuxir da maquinaria. 

7.2.2.7. Restauración e integración paisaxística 

Unha vez finalizados os traballos de mantemento dos viarios, procederase a realizar ao 

acondicionamento e achegue de terra vexetal sobre todas as superficies afectadas pola 

actividade de obra, co obxecto de conseguir a pronta integración paisaxística do espazo na 

contorna. 

O obxectivo destes traballos é conseguir a integración paisaxística da contorna e a 

corrección ou redución ó mínimo dos posibles impactos inducidos polo mesmo; 

concretándose os seguintes obxectivos prioritarios: 

 Integración paisaxística da zona do vertido na contorna afectada. 

 Recuperación, rexeneración, restauración e acondicionamento de solos en superficies 

de vertedoiro. 

 Estabilización e redución ó mínimo da erosión nas superficies. 

No anexo 4 do presente documento axúntase o Programa de Restauración e Integración 

Paisaxística da obra de referencia.  

7.2.2.8. Paisaxe 

Para unha correcta integración da zona de actuación, atenderase ás medidas correctoras 

reflectidas neste mesmo documento no apartado de vexetación tendo en conta o seguinte: 

 Nas formas remodeladas non se permitirán as angulosas ou as que introduzan formas 

novas no terreo. 

 Na restitución do terreo sempre se buscará a cota orixinal do mesmo. 

 Intentarase, na medida do posible, a reutilización dos materiais propios da obra. 

De xeito xeral, non se permitirá o transito de vehículos ou maquinaria fora dos viarios e 

zonas delimitadas para elo. 

7.2.2.9. Patrimonio Histórico-artístico 

As medidas correctoras a aplicar sobre os xacementos afectados polo proceso de 

reestruturación están contemplados na memoria arqueolóxica que constitúe o anexo 1 do 

presente estudo. 

7.3. Fase de explotación ou uso 

Todas as medidas a considerar para a súa aplicación sobre a fase de explotación, serán  

unicamente de carácter preventivo, dadas as características do uso previsto. Estas medidas 

preventivas deberán ser tidas en conta sobre todo en zonas hidromorfas onde se se 

practica unha agricultura intensiva ou se fai un mal uso de fertilizantes e pesticidas pode 

provocar a contaminación deses solos. 

Para iso, teranse en conta as especificacións vertidas respecto diso polo “Código galego de 

boas prácticas agrarias”, a disposición de todos os agricultores interesados en polo en 

práctica de forma voluntaria, nas Dependencias Provinciais da Consellería do Medio Rural, 

ou a través de Internet, en Xunta.es. 
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No mesmo informase, entre outras cousas, de: 

 Tipos de fertilizantes, e períodos recomendados, a utilizar en agricultura. 

 Aplicación e condicións dos fertilizantes nos distintos tipos de terreos. 

 Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco e medidas para 

evitar a contaminación da auga por escorrenta e filtración, en augas superficiais, ou 

subterráneas. 

 Aplicación de fertilizantes químicos e estercos para controlar perdas de nutrientes, cara 

os cursos de auga. 

 Xestión do uso das terras, con referencia aos sistemas de rotación de cultivos e á 

proporción de superficie de terras dedicadas a cultivos permanentes en relación cos 

cultivos anuais. 

 Establecemento de plans de fertilización acordes coa situación particular de cada 

explotación, e a súa consignación en rexistros do uso de fertilizantes. 
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8. PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL 

O Programa de vixilancia ambiental (PVA) elabórase co fin de establecer un sistema que 

garanta que a execución do proxecto execútase de forma correcta. Este PVA ten como 

obxecto comprobar a magnitude dos impactos negativos ( tanto os previstos como os de 

nova aparición) e controlar o cumprimento e efectividade das medidas correctoras e 

protectoras propostas. 

A consideración de un Programa de Vixilancia Ambiental durante a fase de explotación ou 

uso, pódese realizar en base ás especificacións dadas polo “Código Galego de Boas 

Prácticas Agrarias”, aínda que dada a voluntariedade de aplicación do mesmo, non se 

considera necesario a imposición de un programa ao respecto. 

Hai que deixar claro de novo que o ter en Freixeiro xa construídos os camiños é posible que 

esta fase de explotación non se produza ou sexa mínima, e que a integración paisaxística da 

zona xa tivo lugar. 

O ser o programa de vixilancia ambiental unha ferramenta de seguimento e control das 

operacións susceptibles de xerar impactos ambientais durante o proceso de construción, 

nesta zona deberá elaborarse unicamente para o proxecto de camiños secundarios.  

8.1. Obxectivos xerais  

Os obxectivos xerais do PVA serán: 

 Comprobar que a execución da reestruturación e das obras que leve asociadas, se 

axuste ás especificacións correspondentes en cada caso. Así como ao presente 

estudo ambiental, e as directrices que recolla o organismo competente segundo a 

aplicación do procedemento de avaliación de impacto ambiental. 

 Comprobación da aplicación e correcto desenrolo das medidas correctoras, impostas 

por este estudo, e polas directrices do organismo competente segundo a aplicación do 

procedemento de avaliación de impacto ambiental, que se emita para as distintas fases 

de desenrolo da reestruturación e das obras asociadas. 

 Seguimento da evolución dos impactos previstos como consecuencia do desenrolo da 

actividade na zona reestruturada e da eficacia das medidas propostas para a súa 

redución ou eliminación, a través do control dos valores alcanzados polos indicadores 

ambientais mais significativos, respecto aos niveis críticos que presenten. 

 Seguimento da evolución dos efectos residuais ou a aparición de efectos non previstos 

para poder proceder a súa eliminación ou compensación. 

 Contrastar a metodoloxía empregada. Proporcionar información sobre a calidade e 

oportunidade das medidas correctoras e información que poida usarse para verificar os 

efectos, para poder mellorar técnicas e métodos de avaliación. 

 O equipo técnico encargado de poñer en práctica o PVA desenrolará para cada unha 

das fases unha sistematización racional da súa vixilancia 

8.2. Medidas xerais de seguimento e control 

8.2.1. Seguimento e control nas fases iniciais do proceso 

Durante as fases iniciais do proceso, os órganos competentes en materia de reestruturación 

parcelaria designarán de forma coordinada, a un equipo que realice un control das 

seguintes actuacións: 
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 Talas de árbores por parte dos propietarios. Para o control da tala de árbores terase 

presente a Lei 21/2015 do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, de 21 de 

novembro. 

 Vixiar e controlar a aparición de construcións. 

 Informar aos propietarios en todas as fases do proceso e establecer medidas e 

sancións para evitar as actuacións nomeadas con anterioridade. 

8.2.2. Seguimento e control das obras durante a execución. 

Durante as obras asociadas o desenrolo da reestruturación parcelaria, efectuarase o control 

continuo da evolución dos traballos, para evitar que se ocasionen alteracións innecesarias. 

Sen detrimento da vixilancia das demais actividades de obra e da adopción de medidas 

complementarias, este control exercerase polo menos a través das actividades recollidas a 

continuación: 

 Antes do inicio das obras impartiranse os traballadores recomendacións de manexo 

responsable de materiais e sustancias contaminantes, para que teñan unha conciencia 

medioambiental do seu traballo. 

 Se contará cos permisos e as autorizacións necesarias das administracións 

competentes antes do inicio da obra. Así como que a maquinaria cumpre coas 

emisións, ruídos e vibracións pertinentes. 

 Se terá especial atención á optimización do terreo e a tala de vexetación, para que se 

utilice e talle o mínimo necesario. 

 Comprobar que as provisións de material e as instalacións auxiliares de obra se 

houbera, se localicen en zonas adecuadas sen que se produzan alteración do medio 

ambiente nin visuais. 

  O mantemento e reparación da maquinaria a empregar terá que levarse a cabo nun 

lugar especificado para dito fin. E se efectuarán revisións periódicas de control. E o 

repostaxe de combustible se houbera maquinaria pesada realizarase mediante un 

camión cisterna destinado a tal fin. 

 Se tomarán precaucións sobre as nubes de pó. 

 A terra vexetal retirada se reutilizará no acondicionamento ambiental controlando a súa 

xestión. E se recuperará a cobertura vexetal propia para evitar erosións. 

 Prohibido efectuar vertidos deliberados ou residuos se non é nos lugares especificados 

para dito fin. 

 Se vixiarán as medidas de protección de incendios. 

 Se poderán propoñer novas medidas preventivas ou correctoras en función da 

supervisión dos traballos, informando á Dirección de Obra. 

 Antes da súa entrega levaranse a cabo as medidas adecuadas para a corrección de 

impactos, para determinar que todo queda en bo estado antes do inicio da fase de 

explotación. 

8.2.3. Seguimento e control despois da execución das obras 

O seguimento da evolución das obras unha vez finalizadas e pasado certo tempo, realízase 

a través de analizar a resposta que ofrecen determinados elementos que se consideran 

indicadores do nivel de integración ou de cicatrización.  

Neste caso estes indicadores son os seguintes: 
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 Aspecto dos terreos ó fin dos traballos. Aparición de procesos erosivos, de 

inestabilidade de noiros en zonas de pendente desprovista de vexetación, por exemplo. 

 Estado dos accesos ás fincas. Se deberán restaurar se sofren deterioro. 

 Estado das plantacións e sementas realizadas nas obras de acondicionamento 

ambiental. Comprobando que se fixeron nas cantidades e calidades adoptadas no 

proxecto correspondente. 

 Comportamento da fauna. Incidencia de accidentes na área concentrada, 

anidamentos, aparición de novas especies. 

O modo de comprobar a eficacia das medidas correctoras adoptadas, é mediante visitas a 

campo. Co recoñecemento sobre o terreo dos distintos parámetros a través de inspeccións 

periódicas á zona de reestruturación parcelaria. 

8.3. Medidas específicas de seguimento e control.  

8.3.1. Atmósfera 

 Emisións de gases de combustión : 

o Aspectos a Verificar :  

Verificarase que a totalidade da maquinaria a utilizar conta coa certificación de haber 

superado a ITV e coa certificación CE.  

o Indicadores 

Non se considerará admisible a utilización de vehículos e ou maquinaria nas obras 

que non teñan as referidas certificacións.  

o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico. 

o Medidas de Prevención e Corrección  

Se se detecta que algún vehículo ou maquinaria adscrita á obra carece das 

certificacións en regra, se informará á empresa construtora para que proceda a súa 

retirada, que substitúa o vehículo por outro coas certificacións en vigor ou que volva a 

renovar á certificación, que o presente á Dirección de Obra e se todo está en regra se 

reincorpore ese vehículo á Obra.  

 Regos para estabilizar:  

o Aspectos a Verificar. 

Se verificará que se conta, en todo momento, con dispositivos adecuados para o rego 

de plataformas e zonas de obra e que se realizan cando se dan circunstancias de 

ambiente seco o aspecto pulverulento das plataformas ó levantamento de po ó paso 

dos vehículos ou por acción del vento.  

Se verificará que en ausencia de regos, as plataformas non presentan aspecto 

pulverulento nin que o paso dos vehículos levanten abundante po.  

o Indicadores  

Non se considerará aceptable a non dispoñibilidade de dispositivos adecuados para 

o rego de plataformas e zonas de obra; nin se considerará aceptable o levantamento 

de po abundante nas plataformas debido ó paso de vehículos e maquinaria de obra 

ou debido simplemente á acción do vento.  
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o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico.  

o Medidas de Prevención e Corrección  

Se se detecta que non existe dispoñibilidade a pe de obra dos dispositivos 

adecuados, se informará á empresa construtora para que nun prazo de máximo 48 

horas rectifique dito problema. 

Se se detecta que pese a que se efectúen as regas, non son suficientes para evitar o 

problema, se pedira á empresa construtora que incremente a frecuencia das regas. E 

se verificará para que nun prazo de máximo 48 horas se rectifique dito problema. 

 Protección do ambiente sonoro: Actividades e horarios 

o Aspectos a Verificar. 

Se verificará que as actividades ruidosas, operacións de carga e descarga de 

materiais, movementos da maquinaria e persoal de obra, son as previstas no 

proxecto. 

Con respecto ao horario no que se realicen ditas actividades, se verificará que se 

realicen como norma xeral no intervalo comprendido entre as 08:00 horas e as 22:00 

horas. Sendo preceptiva a comunicación ao  concello se fose necesario a realización 

de este tipo de actividades fora de ditos horarios.  

o Indicadores 

Non se considerará aceptable a realización de actividades de carácter ruidoso en 

horario nocturno carecendo dos referidos permisos. 

o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico.  

o Medidas de Prevención e Corrección  

No caso de que se observe a realización de actividades de carácter ruidoso en 

horario nocturno e carecendo dos referidos permisos, se paralizará a obra ata liquidar 

o problema.  

8.3.2. Edafoloxía 

 Reformulo e localizacións na Obra : 

o Aspectos a Verificar. 

Antes do inicio das obras comprobarase que a planificación e delimitación das zonas 

sometidas a actividade se axusten ao establecido en proxecto. 

Se comprobará que as areas de ocupación, de circulación, de estacionamento, de 

almacenaxe de materiais e demais instalacións auxiliares das obras proxectadas, 

están claramente definidas. 

Se verificará a presenza, e o bo estado, da sinalización adecuada dos camiños. 

Tamén que a circulación da maquinaria realizase segundo o recollido en proxecto. 

Se balizarán os elementos a respectar como son ríos e masas vexetais a preservar 

o Indicadores   

Deberá xustificarse calquera cambio, con respecto ao estipulado no proxecto 

construtivo, no que respecta á delimitación e ocupación das zonas sometidas a 

actividade. 
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Non se considerará admisible a presenza de zonas de instalacións, acopios e parque 

de maquinaria fora das zonas destinadas a tal fin.  

Non se considerará admisible que non este definido o plan viario, nin á ausencia de 

sinalización. Nin a ausencia de balizado dos elementos a respectar. 

Non se considerará admisible os defectos orixinados nos accesos, instalacións e 

zonas de acopio por procesos de compactación e erosión ó finalizar as obras. 

Non se considerará admisible a xeración de cárcavas sobre os noiros que poidan 

afectar a súa estabilidade.  

o Frecuencia da Inspección  

Control previo ao inicio das obras para ver que as zonas de ocupación coinciden 

coas delimitadas en proxecto. A frecuencia se definirá no programa específico. 

o Medidas de Prevención e Corrección  

En caso de observarse modificacións inxustificadas, con respecto ó estipulado no 

proxecto construtivo, no que respecta á delimitación e ocupación das zonas 

sometidas á actividade; se requirirá á empresa construtora para que no prazo de 48 

horas xustifique as modificacións observadas. En caso contrario, terá que axustarse ó 

proxectado e repoñer os terreos ocupados indebidamente o seu anterior estado. Se 

verificará a adopción das medidas prescritas nun prazo máximo de 72 horas dende a 

sinalización da incidencia.  

No caso de observarse o incumprimento do Plan de Accesos a Obra ou deficiencias 

na sinalización ou no balizamento de elementos protexidos, se requirirá á empresa 

para que nun prazo de 48 horas defina ditos viarios. Se verificará á adopción das 

medidas prescritas nun prazo máximo de 72 horas dende a sinalización da incidencia.  

En  caso de que se observaran transportes por rutas non previstas no plan de obra, 

se informará inmediatamente á empresa construtora para que nun prazo de 24 horas 

emende as carencias detectadas. Se verificará que se tomaron as medidas prescritas 

nun prazo de 48 horas dende a incidencia.  

O finalizar as obras en caso de detectarse defectos nas zonas de acceso, instalacións 

e zonas de acopios, relacionados con procesos erosivos e de compactación se 

informará inmediatamente á empresa construtora para que nun prazo de 2 semanas 

emende as carencias detectadas. Se verificará que se tomaron as medidas prescritas 

nun prazo de 2 semanas dende a incidencia.  

En calquera caso, ante a existencia dun impacto imprevisto, este se debe comunicar 

ó Servizo de Conservación da Natureza, así como as medidas a adoptar.  

 Terra vexetal e outros materiais 

o Aspectos a Verificar. 

Se verificará que na roza e movementos de terras se separan os materiais resultantes, 

para que a terra vexetal sexa reutilizada en posteriores fases de obra. E os restos 

vexetais a xestores autorizados. 

Control da procedencia debidamente acreditada dos materiais de préstamo e de terra 

vexetal. 

o Indicadores  

Se considerará como inaceptable o incumprimento, salvo xustificación, de calquera 

dos aspectos a verificar sinalados.  
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o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico.  

o Medidas de Prevención e Corrección 

No caso de que se observara algo incorrecto nas operacións de retirada, acopio, 

mantemento ou reutilización das terras vexetais, se informará inmediatamente á 

empresa construtora para que en 24 horas emende as carencias detectadas. Se 

verificará na zona que está corrixido nun prazo de 24 horas dende a sinalización da 

incidencia. 

8.3.3. Hidroloxía e calidade das augas 

o Aspectos a Verificar. 

Antes do inicio das Obras comprobarase que se tramitaron as autorizacións 

necesarias para calquera actuación nas zonas de dominio hidráulico. 

Control, balizamento e instalacións de medidas de protección, para a preservación 

dos canles flucamiños e do seu entorno.  

Control para que se adopten as medidas necesarias para evitar posibles 

desprendementos que provoquen o arrastre de sedimentos ás augas.  

Control do funcionamento das estruturas de drenaxe e do mantemento do réxime 

hidrolóxico existente. 

Control da evolución da calidade das augas nos cursos flucamiños que se poidan ver 

afectados polas obras. 

o Indicadores e lugares de control  

Se considerará como inaceptable o incumprimento, salvo xustificación, de calquera 

dos aspectos a verificar sinalados. E non se considerarán aceptables diferenzas no 

mostreo respecto dos controis preoperacionais. 

Para o control da calidade das augas faranse unha serie de análises nos cursos 

flucamiños que poidan estar afectados polas obras, estes puntos de toma de datos 

nos regos, estes lugares de control estarán debidamente xustificados no proxecto 

segundo a proximidade dos canles das futuras obras no proceso de reestruturación. 

Se tomará como referencia a normativa vixente e os umbrais definidos pola lexislación 

de referencia.  

Os parámetros considerados na toma de mostras serán polo menos: PH, 

temperatura, sólidos disoltos, profundidade das tomas, presenza de hidrocarburos ou 

aceites. 

o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico. 

Para as tomas de control da calidade das augas a dirección de obra encargará a un 

laboratorio competente polo menos tres inspeccións. Unha preoperacional, antes do 

comezo da obra. Unha operacional, durante o transcurso da Obra. E outra 

posoperacional, unha vez rematada a Obra. Estas tomas de datos serán en cada  

regato afectado polas obras segundo decisións técnicas do proxecto. 

o Medidas de Prevención e Corrección 

En caso de que se observara algún proceso de aterramento de ribeiras ou marxes, se 

informará inmediatamente á Dirección de Obra e a empresa construtora para que en 
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48 horas emende as carencias detectadas. Así mesmo, terá que repoñer os terreos 

ocupados indebidamente o seu estado anterior.  

En caso de que se observara a carencia de algún dos sistemas destinados a 

controlar os arrastres de pos, finos e outros materiais ata as augas continentais e que 

se traducen na implementación de balsas de barreiras antiturbidez nas zonas de 

cruce dos canles flucamiños interceptados; ou no caso de que se observaran 

deficiencias no nivel das operacións de mantemento a realizar sobre os referidos 

sistemas, se informará inmediatamente á empresa construtora para que en 48 horas 

emende as carencias detectadas.  

En caso de observar que se realizan operacións de lavado de maquinaria, de 

materiais de obra ou vertidos no leito dos ríos e regatos inscritos na zona das obras, 

se informará inmediatamente á empresa construtora para que ordene a paralización 

inmediata de estas operacións.  

En caso de detectar a presenza de zonas asolagadas ou de indicios de cambios no 

nivel freático nas zonas hidromórficas no entorno de localización das estruturas de 

drenaxe , se informará inmediatamente á empresa construtora para que en 48 horas 

arranxe as carencias detectadas. .  

No caso de que se superen os limites antes sinalados, sempre e cando non se derive 

dunha situación anormal augas arriba das obras e, polo tanto, con orixe nun proceso 

alleo a elas, se identificará a causa do problema, se informará inmediatamente á 

empresa construtora para que ordene a paralización inmediata das operacións e 

proceda á aplicación do reforzo das medidas correctoras que se estimen oportunas e 

adecuadas para a  corrección da causa do impacto identificado.  

Volverase a incidir sobre o persoal de obra na necesidade de cumprir en todo 

momento cos coidados necesarios nas operacións para non causar danos 

medioambientais.  

Se verificará cunha visita de obra que se tomaron as medidas prescritas para cada 

carencia das enumeradas nun prazo de 48 horas dende a sinalización da incidencia. 

8.3.4. Vexetación 

o Aspectos a Verificar. 

Se buscará a preservación dos corredores ecolóxicos e todos os hábitats de interese 

natural, cultural e paisaxístico. 

Se controlará que durante a execución das obras se protexan os hábitats prioritarios, 

os espazos naturais protexidos, as comunidades vexetais de interese e os taxones 

ameazados, que estean situados nas inmediacións da zona da obra, mediante 

balizado para a súa protección. 

Se verificará que a eliminación da vexetación sexa a mínima posible. E se é necesario 

a tala de especies se solicitarán as autoridades competentes na materia as 

preceptivas administracións. 

Se comprobará que non se utilicen as queimas nin fitocidas como métodos de 

eliminación da vexetación. 

Se controlará que no caso de levarse a cabo repoboacións forestais como traballos 

complementarios a reestruturación parcelaria, se axusten o establecido na lexislación 

ambiental e forestal vixente. 

o Indicadores  
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Se considerará como inaceptable o incumprimento, salvo xustificación, de calquera 

dos aspectos a verificar sinalados.  

o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico.  

o Medidas de Prevención e Corrección 

No caso de incumprimento dos aspectos a verificar, se informará inmediatamente á 

Dirección de Obra e a empresa construtora para que paralice a obra e emende as 

carencias detectadas. Se verificará que non se reinicien as operacións ata ter todo en 

regra. 

8.3.5. Fauna 

o Aspectos a Verificar  

Control previo dos traballos de desbroce de vexetación, para a identificación de 

especies de avifauna nidificantes de interese ou outras especies que ostenten figuras 

legais de protección ou que aparezan recollidas en listas ou libros vermellos que 

poñan de manifesto a importancia da súa conservación, no entorno das actuacións 

do proxecto. 

Se verificará que en caso de presenza das especies sinaladas se adoptan as 

medidas oportunas para que poidan finalizar con éxito o período reprodutor. Neste 

sentido e na medida do posible se planificarán os traballos fora dos períodos 

reprodutivos e se establecerán perímetros de seguridade onde se limitarán ó máximo 

posible as actuacións e o tráfico de maquinaria para garantir a tranquilidade das aves.  

o Indicadores 

Se considerará como inaceptable o incumprimento, salvo xustificación, de calquera 

dos aspectos a verificar sinalados.  

o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico.  

o Medidas de Prevención e Corrección 

En caso de detección de especies protexidas na área de afección das obras, 

levaranse a cabo as medidas protectoras necesarias para evitar afeccións nas 

especies e se comunicará ao Servizo Provincial de Conservación da Natureza, 

adoptando as medidas que dito organismo estime oportunas.  

8.3.6. Integración paisaxística  

o Aspectos a Verificar  

Se controlará que se efectúa a restauración vexetal das zonas afectadas por as obras. 

Se  controlará que a restauración se realiza conforme ó establecido no Programa de 

Restauración Paisaxística que se adxunta no presente documento. 

 

Se verificará a alteración dos compoñentes da paisaxe, mediante o control de que a 

execución dos camiños ten en conta medidas que garantan a integración paisaxística 

como procurar que sigan as curvas de nivel, ou entre límites de zonas agro gandeiras 

ou de montes. 
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o Indicadores  

Se considerará como inaceptable o incumprimento, salvo xustificación, de calquera 

dos aspectos a verificar sinalados.  

o Frecuencia da Inspección  

Se definirá en el programa específico 

o Medidas de Prevención e Corrección 

En caso de que se observara calquera anomalía ou falta de axuste sobre o 

proxectado, se informará inmediatamente á dirección de obra e a empresa 

construtora para que en 24 horas emende as carencias detectadas. Se verificará 

cunha visita de obra que se tomaron as medidas prescritas nun prazo de 24 horas 

dende a sinalización da incidencia. 

8.3.7. Xestión de residuos 

o Aspectos a Verificar  

Se controlará que todos os residuos xerados nas fases de obra son segregados, 

clasificados e almacenados de acordo a súa natureza e normativa vixente, para a súa 

posterior xestión por xestor autorizado. Facendo especial atención ós residuos 

perigosos que deberán ser depositados en contedores habilitados dentro dun punto 

limpo ou entregados a xestor autorizado.  

Se controlará que na xestión da biomasa vexetal, primará a valorización ó compostaxe 

fronte á queima de restrollos, en caso contrario se deberá contar con a preceptiva 

autorización. En no caso de que a biomasa sexa depositada sobre o terreo se 

verificará que se procede á trituración e esparexemento homoxéneo dos restos 

vexetais.  

Se controlará a aparición de vertidos accidentais de sustancias contaminantes nas 

zonas de actuación.  

o Indicadores   

Non se considerarán admisibles os seguintes puntos:  

- Inadmisible a inexistencia de colectores con carácter diferente do establecido 

no proxecto. 

- Inadmisible a periodicidade de retirada de residuos que impliquen o soborde 

habitual dos colectores destinados o seu almacenamento temporal. 

- Inadmisible a ausencia de documentación acreditativa da xestión realizada, 

tanto por parte da empresa construtora, como dos xestores específicos.  

- Inadmisible o depósito de residuos fora das zonas designadas.  

- Inadmisible a queima de rastroxos.  

- Inadmisible a presenza de verteduras accidentais.  

o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico. 

o Medidas de Prevención e Corrección 

No suposto da inexistencia de contedores, se informará á empresa construtora para 

que nun prazo de 24 horas emende as carencias detectadas ou xustifique o cambio 

de localización. Se verificará que se han tomado as medidas prescritas no prazo de 

24 horas dende a sinalización da incidencia.  
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No caso de que se observe unha periodicidade de recollida dos residuos insuficiente, 

se informará á empresa construtora para que en 48 horas xunto cos xestores 

específicos, emende as carencias detectadas. Verificarase que se tomaron as 

medidas prescritas nun prazo de 72 horas dende a sinalización da incidencia.  

8.3.8. Patrimonio cultural 

O anexo 1 de este documento, contén a memoria de prospección arqueolóxica da zona de 

reestruturación parcelaria obxecto de estudio. 

Na memoria se realizou unha completa  identificación e valoración dos posibles impactos 

que o proxecto puidera xerar, coa intención de minimizar os riscos que durante as fases de 

reestruturación parcelaria poidan exercerse sobre o patrimonio arqueolóxico, etnográfico e 

histórico artístico, propoñendo medidas preventivas e correctoras axeitadas para cada 

caso.. 

No anexo 1, dentro do punto B, estudo de detalle, están as medidas preventivas e 

correctoras (B.1) e o programa de vixilancia e control arqueolóxico (B.2) 

8.3.9. Medio socioeconómico 

o Aspectos a Verificar  

Verificación da correcta sinalización de aviso das obras e dos seus accesos.  

Comprobación de que se procede á recuperación dos camiños ou outros elementos 

da rede viaria local que queden danados polo paso da maquinaria pesada e demais 

actividades da obra. Para elo se procederá á limpeza do viario, á reparación do firme 

en aqueles tramos onde se deteriorara polo paso dos vehículos da obra, e a 

reposición de todos aqueles servizos que puideran danarse polo incremento da 

circulación de vehículos pesados.  

Control da preservación das rutas de sendeirismo, as áreas recreativas e miradoiros 

así como calquera outra infraestrutura de ocio e desfrute da poboación. 

o Indicadores  

Non se considerará aceptable a non recuperación das infraestruturas, viarios e 

camiños afectados polas obras.  

Non se considerará aceptable, a ausencia da sinalización de aviso de obras e 

accesos.  

Non se considerará admisible a afección a elementos de ocio da poboación como 

rutas de sendeirismo, miradoiros, áreas recreativas, etc.  

o Frecuencia da Inspección  

Se definirá no programa específico. 

o Medidas de Prevención e Corrección 

Se se detectan danos nas zonas de ocio da poboación antes mencionadas ou que 

non existe unha correcta sinalización das obras e accesos, informarase no momento 

á empresa construtora, para que en 48 horas se emenden as carencias detectadas . 

E nun prazo de 48 horas dende a incidencia, verificar que se tomaron as medidas 

adecuadas para que se poidan reiniciar as operacións.  

Se se detecta que ao finalizar as obras non se procede á recuperación do viario, 

infraestruturas ou demais elementos danados, informarase á empresa construtora 

para que proceda a súa recuperación a maior brevidade posible. 
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8.4. Os informes técnicos.  

Como xa se comentou, o Programa de Vixilancia Ambiental emprégase como elemento de 

control, para a verificación dos traballos. Basicamente durante a fase de execución do 

proceso de reestruturación parcelaria. 

O seguimento do PVA efectúase maiormente mediante inspeccións de campo, realizadas 

para asegurar que se cumpran os termos e condicións medioambientais establecidas no 

proceso. 

O contido dos informes será o desenrolado nos puntos anteriores, contemplando as 

medidas de seguimento e control, tanto xerais como específicas, acompañadas das imaxes 

das correspondentes visitas á zona de reestruturación. 

En canto a cantidade de informes, como mínimo redactarase un informe inicial, dous 

informes ordinarios e un informe final. E informes extraordinarios sempre que se observen 

modificacións inxustificadas con respecto ó estipulado no proxecto construtivo, ou que non 

se corrixen as medidas propostas. 

O informe inicial, redáctase antes do comezo das obras. No que se plasma a zona de 

reestruturación antes do comezo das obras e incorpora o contido do programa de vixilancia 

ambiental e as directrices que fixe o organismo competente. Polo que indica todas as 

medidas do programa de vixilancia ambiental, e os puntos de seguimento e control 

indicados no proxecto a ter en conta no transcurso da obra. 

Os informes ordinarios, durante o transcurso das obras. Conterán as diferentes visitas á 

obra e as conclusións correspondentes. O primeiro levará os resultados da medición 

preoperacional (antes do inicio da obra). O segundo informe ordinario conterá os datos das 

medicións operacionais (tomadas durante a execución da obra). Estas medicións, recollen 

a toma de datos da calidade das augas e do ambiente sonoro, nos puntos fixados no 

proxecto.  

O informe final, unha vez rematada a obra. Este informe conterá todos os informes técnicos 

(ordinarios ou extraordinarios), recollidos durante a execución da obra, así como as 

medicións posoperacionais e a conclusión pertinente. Dito informe presentarase ao 

Organismo Ambiental. 

Entenderase este programa de vixilancia ambiental, como un sistema aberto, con 

capacidade para cambiar, modificar ou adaptarse ao proceso, segundo as situacións que 

se expoñan, nun intento de acadar os fins desexados. 

O cumprimento e seguimento das consideracións expostas será competencia da dirección 

de obra, podendo cambiar as medidas que consideren que non son oportunas na zona. 
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9. PROPOSTA DA REDE DE CAMIÑOS 

A proposta da rede de camiños, é a que se indicou na alternativa 2, do punto 4 desta 

memoria. 

Na seguinte imaxe obsérvase a zona de reestruturación parcelaria da alternativa elixida, coa 

ampla rede viaria existente. 

 

A alternativa elixida consiste na realización da reestruturación parcelaria incluíndo todas as 

zonas e masas excluídas na anterior concentración, actuando polo tanto en todo o territorio 

da parroquia de Freixeiro, e comezando o proceso de reestruturación dende o principio xa 

que pasaron moitos anos.  

Esta opción é a mellor dende o punto de vista técnico, ambiental, social, económico, 

práctico, e adaptándose a lexislación vixente. 

Cumpre destacar de novo a vantaxe coa que se conta esta zona, xa que a parroquia conta 

cunha ampla rede viaria, e o impacto sobre a zona será moito menor, xa que, parte das 

obras inherentes que acompañan o desenrolo dos traballos, como é a rede de camiños 

principais, xa están executadas e perfectamente integrados no medio. 
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Como en Freixeiro existe unha rede viaria bastante tupida, a proposta da alternativa elixida 

anteriormente e da rede de camiños, consiste en adaptarse ao trazado dos camiños 

existentes, que ademais é o que recomenda a Lei.  

Os viarios existentes son de dous tipos, asfaltados e en terra. 

Os que se denominan de primeiro orde, son os viarios asfaltados. Os núcleos de poboación 

da parroquia están comunicados a traves de estradas municipais asfaltadas, que no 

conxunto da zona de estudo suman un total de 27.142 m.l. 

Os camiños existentes de segundo orde, son viarios en terra. Foron executados no seu día 

para dar servizo os futuros lotes de reemprazo, e que no conxunto da zona de estudo, 

suman un total de 70.966 m.l. 

Isto supón que, para o total da parroquia, cóntase cunha rede viaria cercana os 100 km de 

lonxitude. O que parece indicar que, tanto as comunicacións entre os núcleos, como o 

acceso ós novos predios de substitución, están totalmente garantidos.  

Polo tanto, os camiños secundarios que se propoñen son mínimos, e coinciden con trazas 

existentes que comunican outros camiños de terra entre si.  

En conclusión a proposta da rede de camiños é aproveitar a ampla rede existente, polo 

tanto non será necesario nesta zona o proxecto de camiños principais, xa que basicamente 

nesta parroquia haberá que facer un traballo de mantemento dos camiños. 

Na seguinte imaxe obsérvase a rede de camiños da zona de reestruturación. Cos diferentes 

viarios, os núcleos, e as zonas de protección de patrimonio marcadas pola arqueóloga. 
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10. CONCLUSIÓN 

A reestruturación da zona de estudo, que conta cun evidente potencial gandeiro e forestal, 

dende o punto de vista socioeconómico se reactivaría a actividade agraria e a mellora da 

rentabilidade das explotacións. Factor determinante para a fixación de poboación agraria 

coma axente directo da conservación ambiental e patrimonial. 

Como conclusión do estudo dos diferentes impactos na zona de actuación e comprobado 

nas parroquias lindantes xa concentradas; a reestruturación parcelaria desta parroquia terá 

grandes impactos positivos na fase de explotación.  

Segundo a caracterización da situación do medio e dos efectos ambientais previsibles nos 

diferentes documentos que compoñen este Estudo de Impacto Ambiental da parroquia de 

Freixeiro (Santa Comba - A Coruña), pódese afirmar que a reestruturación parcelaria na 

zona, ten unha valoración positiva medioambientalmente. Sempre e cando se teñan en 

conta as recomendacións recollidas no presente estudo. Xa que pesan moito máis os 

impactos positivos que, tanto na poboación das parroquias, coma sobre a capacidade 

agrolóxica do terreo, acádase con este proceso de reestruturación.  
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1. FICHA TÉCNICA 

 

DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA 

 

SITUACIÓN 

ENTIDADE PROMOTORA 

CONSULTORA 

 

CÓDIGO DA ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA 

 

ORZAMENTO           TRABALLO DE CAMPO 
 
 
 

DIRECCIÓN  ARQUEOLÓXICA         AXUDANTE DE DIRECCIÓN 

 
                                                     
 
 

 

 

 

 

 

Expte. S.Arqueoloxía: 
Código SXPA: 

03.J.444.2017.001  
ED 102A 2017/059-0 

Memoria da Prospección  Arqueolóxica para á Zona de Reestruturación  Parcelaria de 
Freixeiro -Sta.Comba (A Coruña)  Documento Ambiental. 

Parroquia de San Fins de Freixeiro. Concello de Santa Comba (A Coruña)  

ESPROAGRO ENXEÑERÍA S.L.  
CIF. B15062961 
Rafael Alberti 3-1º A Coruña 

1.452,00 € 5 días  

Mónica Montero Borrazás 
690 39 28 84 

Purificación Soto Arias 
657  65 10 64 

XUNTA DE GALICIA. Consellería de Medio Rural. Dirección Xeral de Estruturas e 
Infraestruturas Agrarias 
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2. ANTECEDENTES 

 
Con motivo da redacción do ““Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a 

redacción do documento ambiental da parroquia de Freixeiro (Sta.Comba-A Coruña)” e a 

petición de  ESPROAGRO ENXEÑERÍA, redactouse o Proxecto de Prospección Arqueolóxica 

(ED 102A 2017/059-0), para estudar e definir a posible incidencia do proceso de 

reestruturación parcelaria na parroquia de Freixeiro, sobre áreas arqueolóxicas catalogadas 

e outros elementos de Patrimonio Cultural e elaborar o pertinente Programa de Vixilancia. 

Segundo o Prego de Condicións da Consellería de Medio Rural que rexerá no Proxecto, o 

obxecto dos traballos é a redacción do documento ambiental co obxecto de iniciar o 

procedemento de avaliación de impacto ambiental simplificada de acordo coa Lei 21/2013, 

do 9 de decembro de avaliación de impacto ambiental. 

Segundo os artigos 45 e 47 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, as actuacións que 

afecten a estrutura parcelaria e aos elementos configuradores característicos da estrutura 

tradicional e que se realicen nos contornos de protección de bens catalogados deberán 

contar coa autorización expresa da consellería competente en patrimonio cultural. 

Son obxectivos da presente memoria é a elaboración do documento ambiental que rexerá 

durante o proceso de reestruturación parcelaria na parroquia de Freixeiro (Santa Comba) e 

nel defínense os parámetros da actuación. A  caracterización cultural da área de estudo, cun 

inventario de recursos que inclúa as figuras de protección e planeamento vixentes en 

materia de Patrimonio Cultural e tódolos bens incluídos nos catálogos oficiais: 

Asemade, avaliarase o impacto da reestruturación parcelaria sobre o patrimonio cultual e 

deseñaranse as medidas preventivas e correctoras de integración paisaxística así como 

daranse as pautas e criterios para elaboración dun Plan de Seguimento e Vixilancia 

Ambiental  
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3. LEXISLACIÓN 
 

Patrimonio Cultural 

 Lei 16/1985 de 25 Xuño do Patrimonio Histórico Español 

 Lei 5/2016 de 4 de Maio, de Patrimonio Cultural de Galicia. 

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

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Medio ambiente 

É preceptivo establecer a incidencia que un proxecto ou obra pública ten sobre os 

elementos de Patrimonio Cultural, de acordo coa Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección 

Ambiental de Galicia. 

Elementos con protección de carácter xenérico: 

 Tódolos petróglifos e lugares con arte rupestre (art. 20 Lei 16/85 de 25 xuño de Patrimonio 

Histórico Español) 

 Tódolos castelos “cualquiera que sea su estado de ruina” (decreto 22 abril 1949 sobre 

protección de castelos españois e disp. Adic. da Lei de Patrimonio Hº Español). 

 Tódolos escudos e pedras heráldicas, tódolos cruceiros con máis de 100 anos de antigüidade 

(Decreto 571/1963 de 14 de marzo). 

 Tódolos hórreos e cabazos con  máis de 100 anos de antigüidade (Decreto 449/1973 de 22 

febreiro, de protección de hórreos e cabazos antigos de Asturias e Galicia). 

 Lei 3/1996 de Protección dos Camiños de Santiago. 

  RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2016, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se 

inclúe no Censo do patrimonio cultural a técnica tradicional da construción coa pedra en seco 

como manifestación do patrimonio cultural inmaterial. 

Planeamento urbanístico 

 PXOM de Santa Comba aprobado 05/04/2001 (BOP nº 86 de 16/04/2001) 

 Decreto 83/2018 do 26 de xullo, polo que se  aproba o Plan Básico Autonómico de Galicia 

(P.B.A.) 
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4. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

4.1.Aspectos xeográficos, normativos e históricos 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Comba pertence á Comarca do Xallas. O río Xallas, que nace neste concello é o 

elemento definidor da bisbarra: ten nel case a metade da súa conca e dálle xentilicio aos 

poboadores; drena e articula a paisaxe recollendo outros cursos de auga como o río Mira, 

Guisande, García, Vilar e Abuín; divide o municipio nunha parte norte e outra sur, para 

continuar por Mazaricos e desembocar na ría de Ézaro no concello de Dumbría. 

A súa xeografía caracterízase polo seu relevo pouco accidentado, en forma de meseta, e con 

suaves ondulacións e unha altitude sobre o nivel do mar relativamente elevada entre 300 e 

500 m, xa que apenas dista 15 km do Océano Atlántico. A acusada horizontalidade da 

chaira, a súa escasa pendente e a senilidade da paisaxe provocan un encaixe case nulo do 

río Xallas no seu discorrer polo concello. O clima é atlántico moi húmido con precipitacións 

abundantes propio das zonas costeiras de Galicia.  

Como síntese da morfoloxía da paisaxe de altiplano, do clima chuvioso e da edafoloxía, a 

cunca alta do Xallas caracterízase por cursos de auga lentos pero abundantes, salvo nos 

rebordes montañosos NE e NO, na divisoria ca cunca do Anllóns; con constantes 

desbordamentos que en lugares deprimidos con drenaxe insuficiente provocan abundantes 

zonas de brañas e turbeiras e prados de sega e pasto. As formacións arbóreas son escasas e 
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pouco densas, predominando o pino de repoboación, o eucalipto e exemplares residuais de 

frondosas en áreas limítrofes aos espazos cultivados. 

A capital municipal, Santa Catarina de Armada, forma actualmente un so núcleo urbano con 

Santa Comba e atópase case no centro xeográfico do termo, estando ben comunicada e 

cruzada por numerosas estradas: polo sur cruza a carreteira de Muros coa que sube polo val 

da Barcala dende Negreira camiño de Muxía; polo leste está a 62 Km de Coruña e polo 

sueste a C-545 comunica a Costa da Morte con Santiago, a 38 km. 

O Concello está delimitado ao norte polo de Coristanco, ao este por Tordoia e Val do Dubra, 

ao sur por Negreira e A Baña e ao oeste polos de Mazarico e Zas. A súa extensión é de 203 

Km2 e componse de 17 parroquias: Alón, Arantón, Bazar, Castriz, Cícere, Esternande, 

Fontecada, Freixeiro, Grixoa, Mallón, Montouto, Padreiro, Pereira, Santa Comba, Santa 

Sabiña, Ser e Vilmaior. Pertence á Diocese de Santiago de Compostela: catorce parroquias 

no Arciprestado de Céltigos e tres parroquias (Vilamaior, Bazar e Freixeiro) no Arciprestado 

de Dubra. 

A densidade de poboación é baixa, con 9.635 habitantes en 2015, uns 55 hab/Km2 (Fonte La 

Voz de Galicia de 11 abril 2016), rompendo a barreira do estatus de concellos con 10.000 e 

perdendo poboación dende finais dos anos 80 cando superaba os 12.000 habitantes. 

Pódese falar dunha poboación eminentemente ruralizada, envellecida e cun peso 

importante da emigración dende principios do século XX, dinámica secular agravada a partir 

dos anos 50 o que queda reflectido na evolución da pirámide de poboación e afectando 

tanto a home como a mulleres. 

Nos últimos anos, o crecemento da comarca está polarizado no núcleo de Santa Comba ao 

redor do sector servizos e a construción principalmente. No “campo da feira”, na praza 

principal do núcleo, realízase un mercado semanal e tamén realízanse feiras de gando de 

certa importancia. Do punto de vista industrial cabe destacar o desenvolvemento da 

industria láctea e agropecuaria, así como de materiais e equipos para a construción ou a 

explotación mineira. 
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A actividade mineira do Volframio xogou un papel preponderante no desenvolvemento 

económico do concello. Durante a II Guerra Mundial, converteuse nunha das principais 

zonas de explotación deste mineral en toda Europa, abastecendo especialmente a Alemaña 

para fabricar armamento, chegando a traballar na industria mais de 4.000 persoas no 

momento de maior auxe. Na famosa mina de Varilongo, ademais do “ouro negro” tamén se 

pode atopar ferro, cuarzo, arsénico e estaño. Recentemente tense pedido permisos para 

investigacións en torno a explotación do ouro, con especial importancia do filón aurífero 

coñecido como Banda Milonítica Busto-Limideiro1, acompañado de vetas de estaño e 

volframio, do que é rica toda a comarca. 

Na actualidade, a alta tecnificación do sector gandeiro, a industria local e as divisas que os 

emigrantes retornados, empresarios e pensionistas, converteron a Santa Comba no cuarto 

concello de Galicia coa renda per capita mais alta da 

comunidade autónoma. 

4.2. Aspectos históricos de interese 

A importancia da ocupación deste territorio dende antigo queda 

tamén expresada na grande cantidade de epígrafes de época 

romana que se concentran neste municipio e que o equiparan a 

outras zonas profundamente romanizadas como A Coruña, 

Santiago ou Padrón-Iria Flavia2; e parece que este fenómeno 

está na base da riqueza mineira de Santa Comba. 

Segundo as fontes consultadas apareceron ata seis estelas con 

inscricións latinas, algunhas delas en paraxe descoñecida. As 

mais coñecidas e publicadas son dúas: unha estela funeraria e 

un miliario atopados ao derrubar a igrexa S. Pedro de Santa 

Comba nos anos 70 (hoxe no Museo de Pontevedra).   

A transcrición segundo o profesor Pereira sería (Pereira Menaut, 

                                                      
1 Pagés Valcarlos, J.L.e  Chamballe, P. 1991: Indicios de trabajos antiguos de oro, en Cuadernos do Laboratorio 
Xeolóxico de Laxe nº 17. 
2 Acuña Castroviejo, F. e Gorgoso Pérez, L. 2006: Unha nova inscripción dun militar romano da Legio X Gemina 
na Gallaecia: A estela de Mallón de Cícere, Sta.Comba (A Coruña). Gallaecia nº 25. Santiago. 
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1991): M(onumentum) Appius G- emellus anno(rum) LX h(ic) s(itus) est fac(iendum) curavit 

S(---) Fe- sta m(arito) suo et f(ilii) Ap(pius) Flacc- us Ap(pi) Gemel(i). 

Unha segunda estela foi atopada no ano 2005 no lugar de Mallón (Cícere) por un veciño 

mentres traballaba a terra cun tractor: Q(uintus) · Iulius / Aquinu[s] / mil(es) · l(egionis) · X · 

[Geminae] (sic) / an(norum) · XX[- - -] 

/et· Ti(beria) · Cl[au]/ dia · Ur/bana · / 

an(norum) · XXXV / h(ic) · s(iti) · s(unt) / 

T(itus) · Iulius · Fl/orus · vete/ranu[s - - -] 

/ OA ?- - -]. En memoria dun soldado 

romano de nome Quinto Iulius Aquinus 

que serviu na Legio X Gemina no século I 

d.C. e da súa compañeira Tiberia Claudia 

Urbana. Hoxe restaurada e depositada 

no Museo do da Catedral de Santiago. 

A onomástica das estelas indica que se trata de personaxes foráneos, militares de orixe 

latino que poderían estar indicando a presenza dun núcleo ou asentamento de veteranos 

vinculados á explotación das minas de ouro e ao control do territorio e mantemento viario.  

Os achados en principio, concéntranse na parte norte do territorio, seguramente 

vencellados ás zonas mineiras mais ricas (Varilongo) ou ben relacionados cunha vía de 

tránsito romana, como a via XX per loca maritima, cara Bergantiños; ambos aspectos lonxe 

de ser contraditorios, son ben complementarios.   

Non moi lonxe, atopouse o famoso tesouro de Cícere, unha espléndida colección de alfaias 

de ouro do período do Bronce I (II milenio a.C.), depositada no Museo Arqueolóxico de San 

Antón (A Coruña); o que nos indica a gran tradición mineira da área de estudo xa dende 

época prehistórica. 

A comezos do século X, o río Xallas, denominábase Esar e as terras que agora chamamos do 

Xallas, formaban parte dunha ampla unidade chamada Vilar de Céltigos (hoxe en día se 

conserva no nome do arciprestado e dunha aldea). O río Xallas tamén foi coñecido como 

Lézaro ou Ézaro, nome que na actualidade identifica o lugar onde desemboca. Esta 
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toponimia chamou a atención dos historiadores do século XIX (A. De la Iglesia, Murguía) que 

en seguida atribuíron unha filiación celta para os seus habitantes. Este topónimo aparece 

como Celticos en dous documentos dos anos 830 e 915 recollidos por López Ferreiro  (López 

Ferreiro, A Historia de la Santa A.M. Iglesia Catedral de Santiago. Santiago 1986). 

A comarca xalleira, xunto con Negreira e Soneira, foi corazón do antigo condado de 

Trastámara, berce de reis, e estivo vinculada as familias fidalgas como os Bermúdez de 

Castro, Moscoso de Altamira, Traba, Mariño e Castelo, dos que aínda quedan a arquitectura 

pacega e escudos nobiliarios; de feito, é unha das zonas de Galicia mais axitadas polos 

conflitos dos poderosos señores e tamén escenario das guerras Irmandiñas, sendo o Castelo 

de Vimianzo o eixo unificador do territorio. 

Entón a explotación do territorio baseabase nos cultivo do trigo, carbón, viño, sal e area, 

estas últimas de Malpica e Laxe que transportaban os arrieiros xalleiros cara Santiago, 

Coruña e Pontevedra; tamén hai constancia do comercio de viño con Ribadavia. Estas 

actividades deixan pegadas nos camiños antigos. 

Convertida en Couto de Xallas trala morte do rei Alfonso IX, dende o século XIII pasa a 

xurisdición eclesiástica, dependendo do arcebispo de Santiago. A antiga fortaleza de Xallas, 

permanece no escudo municipal como elemento identificador do carácter arcebispal do 

señorío, símbolo da doazón que os reis fixeron destas terras á igrexa compostelá como 

coidadora dos restos do Apóstolo Santiago e como vila de paso de peregrinación cara a 

Fisterra; dominio exercido ao longo de oito séculos (XII-XIX). 

Concretamente o Camiño de Santiago na súa ruta Fisterra-Muxía pasa pola parroquia de 

San Martiño de Fontecada. Foi un importante centro de peregrinación, onde os viaxeiros 

eran atendidos na antiga capela de Santa Cataliña, que estaba situada ó lado da actual Casa 

Consistorial, e no antigo e desaparecido hospital de peregrinos de Castriz, aínda que se 

conserva o topónimo no lugar de Hospital: no escudo municipal figuran tamén as vieiras de 

Santiago. 
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4.3. O Catálogo de Patrimonio Cultural municipal 

O catalogo do PXOM de Santa Comba, realizado no ano 2001, xa quedou obsoleto e non 

reflicte a realidade e riqueza patrimonial do concello.  

Nunha primeira ollada advírtese a escaseza de monumentos megalíticos nunha zona con tal 

riqueza en vías de comunicación e tránsito entre a costa e as terras de interior. O mesmo 

sucede cos asentamentos romanos, castros mineiros ou fortalezas medievais relacionados 

coa explotación do territorio das familias fidalgas. 

Están catalogados 15 castros, algúns de gran tamaño, como o de Freixeiro, entre os que 

destacan polo seu bo estado de conservación o de San Bartolomeu en Busto (Santa Sabiña), 

o de Boaña (Castriz) e Castro Laberco en Labradas (Mallón). 

Asemade, é moi deficiente a catalogación de elementos 

de patrimonio etnográfico estando representadas 

unicamente capelas e cruceiros, algunha fonte pero 

ausentes os muíños e os hórreos, a pesares de posuír un 

tipo tan representativo da comarca como o hórreo “tipo 

Xallas”, que convive con outros tipos como o Coristanco. 

Por outra banda as fichas non se adecúan ao establecido na Lei de Patrimonio Cultural de 

Galicia, carecendo de aparato descritivo suficiente ou avaliativo do estado de conservación 

dos elementos. Mestura os distintos elementos de catálogo: bens arquitectónicos, 

etnográficos e arqueolóxicos e non aporta as figuras de protección nin a xustificación das 

medidas; o que tamén vai suceder no desenvolvemento da normativa de protección 

(Art.53). Tampouco ten actualizada a normativa de protección de Patrimonio Cultural 

vixente no ano 2001, sobre todo no relativo a actuacións arqueolóxicas. 

O catálogo ten sempre carácter aberto, pronto a incluír novos achado e a normativa 

municipal aclara (Art 54): Cuando durante las obras se produjeran hallazgos ... de interés 

arqueológico, paleontológico o de otro tipo, con valor social definido, se entenderán 

extinguidas las licencias en el mismo momento de la aparición de tales indicios. 
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4. 4. A parroquia de Freixeiro 

A zona de reestruturación parcelaria obxecto de estudo afecta á parroquia de San Fins de 

Freixeiro,  situada ao sueste do termo municipal de Santa Comba, sendo os límites da zona 

os seguintes: ao norte, parroquia de Vilamaior; ao leste e sueste, Concello de Val do Dubra; 

ao sur, Concello da Baña e ao oeste, parroquias de Ser (SO) e Montouto. 

A parroquia de San Fiz de Freixeiro, a mais grande do municipio cos seus 21,48 km2, está 

situada na parte leste do concello e formada por 13 lugares: As Abeleiras, Amenzóns, 

Carboeiro, O Castro, Castropombo, Fafia, Freixeiro, A Illa, O Pombal, Portocarreiro, 

Portochán, O Tarroal e Vilarnovo. 

Está delimitada ao norte pola parroquia de 

Vilamaior e Concello do Val do Dubra, ao leste 

polo Val do Dubra, ao sur polo Concello da Baña 

e parroquia de Ser e ao oeste pola parroquia de 

Montouto. 

O río Abuín, principal afluente do Xallas, nace 

nesta parroquia, na Pedra do Penedo, a 460 m de 

altitude, onde tamén se chama Rego da Illa e 

baixa rodeando a parroquia polo norte e oeste, 

atravesando unha paisaxe de penechaira descendente dende as elevacións montañosas de 

Freixeiro que marcan o límite cara o val da Barcala.  

Posúe un rico patrimonio cultural representado por dous grandes castros: Castro de 

Freixeiro (GA150077028) e o Castro Pombo 

(GA150077024); dúas necrópoles 

megalíticas no Alto da Espora 

(GA15007711) e nas Abeleiras 

(Ga150077012); unha casa nobiliar, dous 

cruceiros e unha fonte; ademais no 

municipio só hai dúas igrexas netamente 

románicas, a de San Fiz de Freixeiro e a de San Cristovo de Mallón. 
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A igrexa parroquial de San Fiz forma un conxunto coa casa reitoral, adro, cemiterio e 

cerramento con “escalinata” e pináculos barrocos. Está datada no século XII e ten planta de 

salón de unha soa nave cuberta con bóveda de canón. Posteriormente engadíuselle unha 

nave lateral e a fachada e de época neoclásica. Na cabeceira conserva senllos elementos 

románicos como os dous rosetóns e os canzorros na capela maior. 

É obxecto deste traballo realizar un inventario actualizado dos bens culturais que existen la 

Z.R.P. da parroquia de Freixeiro: elementos arqueolóxicos, arquitectónicos, etnográficos, 

vías e territorios culturais. Asemade, analizarase o seu estado de conservación e as accións 

que poden chegar a causar impacto durante as labores de reestruturación parcelaria. 

4. 5. A concentración  parcelaria dos anos 70 

O proceso de concentración parcelaria comezou na década dos anos 60 do século pasado na 

parroquia de Castriz. Posteriormente, na década de 1972-1982 o IRYDA concentrou nas 

parroquias de Vilamaior, Cícere, Grixoa, Mallón, Pereira e Montouto; e iniciáronse con 

distinta sorte as concentracións de Fontecada, Freixeiro e Ser.  

A concentración afectou a terreos de labradío deixando a superficie forestal sen tocar. 

Como consecuencia da actuación do IRYDA nestas 10 parroquias, pódese falar de cerca de 

8.000 Ha afectadas, reducíndose substancialmente o número de parcelas por propietario 

(dunha media de 13 a 2) e a superficie media das mesmas pasou de 0,12 Ha a 0,74 Ha3. 

Tamén ten mellorado a rede interna de camiños e accesos, coa conseguinte introdución e 

mellora da maquinaria agrícola. 

Na actualidade, algúns destes procesos están paralizados ou sen rematar, como é o caso da 

parroquia de Freixeiro; onde se executou a rede de camiños principais, e están en proceso 

ou rematadas novas zonas como Alón, Arantón-Santa Sabriña ou Bazar e as concentracións 

privadas de Montes de Truebe e Montes de Frieiro.  

 

                                                      
3 Datos extraídos da GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA. 1984. Santiago-Gijón. Voz: Santa Comba 
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5. METODOLOXÍA 

 

5.1 Incidencias do proxecto de reestruturación no chan 

O obxectivo principal do presente estudio e obxecto dos traballos é a redacción dun 

documento ambiental co obxecto de iniciar o procedemento de avaliación de impacto 

ambiental simplificado de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro de avaliación de 

impacto ambiental para poder determinar a viabilidade ambiental dun proxecto de 

concentración parcelaria.  

A concentración parcelaria da parroquia de Freixeiro iniciouse nos anos 60 do século pasado 

(DOG 14/10/1964) e quedou paralizada; chegouse ata a fase de aprobación de Bases 

Definitivas de 11/10/1972, data anterior a promulgación da normativa de impacto 

ambiental. 

A concentración parcelaria pódese definir como un procedemento técnico-xurídico para 

reorganizar a propiedade e si é posible as explotacións mediante a reunión no mesmo lugar 

dos dereitos sobre as fincas rústicas, mellorando así a súa utilidade. Segundo a lei 12/2001 

de modificación da lei de concentración parcelaria de Galicia o estudio de impacto 

ambiental (E.I.A) débese levar a cabo na fase preoperacional, xa que non existe aínda 

información detallada do proxecto de concentración parcelaria, e estamos aínda en 

disposición de incorporar as conclusións do estudio ambiental no deseño do proxecto. 

A concentración parcelaria non é un proxecto típico, xa que representa un proceso 

enormemente complexo no que interveñen multitude de variables coas que hai que xogar 

simultaneamente, avanzando e retrocedendo ata lograr unha resolución aceptable para a 

maioría dos implicados. So ó final, e tras innumerables axustes e decisións se chega a unha 

conclusión sobre as fincas de substitución, a súa xeometría e propiedade, a nova rede de 

camiños. 

Unha vez finalizado este proceso poderíase facer a avaliación de impacto ambiental cun 

coñecemento bastante aproximado dos efectos ambientais da solución proposta e da súa 

evolución futura. Non obstante, neste momento as posibilidades de modificación dos 

aspectos do proxecto ambientalmente máis desfavorables serían practicamente nulas e 
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obrigarían a reabrir novamente o procedemento. Polo tanto, as consideracións ambientais e 

culturais solo teñen cabida ó inicio do proceso e deben acompañalo en todo o seu 

desenvolvemento. 

Sen embargo a propia complexidade deste proceso obriga a que o coñecemento inicial que 

se ten do resultado final sexa moi escaso, ou nulo (cales van ser as novas parcelas, por onde 

discorren os novos camiños, cales serán as zonas finalmente incluídas e excluídas, etc.) 

A situación descrita implica a imposibilidade de aplicar á concentración o procedemento e 

técnicas de avaliación de impacto no seu sentido convencionalmente máis estrito. Non 

obstante, pola propia imposición legal identificaranse e valoraranse os impactos, polo que 

se actuará sobre a base das previsións das accións máis comúns, tratando de detallar ó 

máximo a súa localización e características e analizar os problemas ambientais que poden 

ocasionar cada unha das posibles actuacións, establecendo os criterios para evitar os 

efectos máis desfavorables. 

Esta forma de proceder achégase máis a unha reflexión sobre o territorio e o enfoque que 

debe adoptar o proceso de concentración, establecendo un marco para o seu 

desenvolvemento, estimando cales son os aspectos ambientais máis sensibles, o modo en 

que esta pode alteralos e, sobre todo, o establecemento de criterios técnicos que permitan 

facer viable o proceso de concentración sen afectar a recursos ambientais e culturais de 

interese. 

En resume, a metodoloxía a aplicar para este traballo, segundo os condicionantes expostos, 

debe consistir nunha análise sobre como adaptar cada unha das posibles actuacións a 

desenvolver ao medio, o que obriga a un coñecemento tanto da agricultura e o proceso de 

concentración coma un exhaustivo inventario dos recursos culturais e ambientais. O 

resultado final debería ser un proxecto de concentración parcelaria ambientalmente 

compatible e adecuadamente integrado. 
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5.2. A “custodia” do Inventario-Catálogo de Patrimonio Cultural 

Dende o punto de vista do patrimonio cultural, o documento normativo mais importante 

será o INVENTARIO4 ou CATÁLOGO de bens procedente do traballo de prospección 

arqueolóxica, asemade composto polos elementos de catálogo municipal, do catálogo xeral 

da Xunta de Galicia mais as novas incorporación derivadas do antedito traballo de campo 

(prospección arqueolóxica); todo elo plasmado en cartografía de detalle adecuada e coas 

pertinentes áreas de protección.  

O inventario de patrimonio cultural, que debe acompañar ao proceso de reestruturación en 

todo momento, é a base da avaliación de impacto e do deseño das medidas cautelares e 

correctoras. Estas deberán ser revisadas en cada fase do complexo proceso de 

concentración parcelaria, comprobando a súa eficacia co paso do tempo, actualizando a 

información e realizando os análises e correccións pertinentes, incorporando os resultados 

nos plans de seguimento e vixilancia ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
4  Coa nova Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia desaparece o Inventario de elementos culturais e 
pasan a existir so os ben de interés cultural e os bens catalogados. Non obstante, neste traballo se usará mais 
ou menos indistintamente o concepto Inventario/Catálogo para falar da relación de bens culturais susceptibles 
de verse afectados polo proceso de reestruturación parcelaria. 
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6. RESULTADOS DA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA  

 

6.1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

 Revisión e actualización das Fichas de Catálogo existentes na Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural da Xunta de Galicia. 

 Espazos catalogados ou inventariados no Catálogo do PXOM de de Santa Comba, A Baña e Val 

do Dubra.como concellos limítrofes e nas Normas Complementarias e Subsidiarias de 

Planeamento da COTOP. 

 Consulta de bibliografía específica e traballos de investigación 

 Análise da toponimia e topografía a partir da cartografía do IGN, escalas 1/25.000, 1/50.000 e 

fotografía aérea, co obxecto de coñecer a paisaxe actual a partires da que achegarnos ao 

coñecemento das paisaxes pretéritas. 

 Análise de cartografía xenérica e específica. Mapas topográficos do IGN, escala 1/50.000 e 

1/25.000. .  

 Análises de ortofotografía PNOA, fotos do voo americano e planos de pendentes LIDAR do IDEG, 

así como planos do catastro antigo. 

 

6. 2. TRABALLO DE CAMPO 

 

O traballo de campo é ineludible para a comprobación do estado dos distintos elementos de 

patrimonio cultural xa catalogados, a localización correcta de elementos en cartografía 

actualizada e tamén para a pescuda de novos achados.  

A prospección arqueolóxica de campo consistiu en: 

 Comprobación dos contidos dos inventarios e outras figuras de planeamento oficiais, relativo 

a zonas arqueolóxicas e patrimonio cultural en toda a zona de reestruturación parcelaria 

incluso zonas excluídas e nunha banda de cautela de 200 m a partir do perímetro exterior da 

ZRP. 
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 Delimitación planimétrica de tódolos elementos localizados e novos achados e outros datos 

significativos, en cartografía do proxecto, con sinalización das distintas áreas de protección 

que lles outorga a lexislación vixente e novas propostas de delimitación para elementos 

inéditos. 

 Rexistro fotográfico dos elementos de patrimonio documentados. 

 Enquisa a veciños do lugar sobre microtoponima, camiños antigos, pervivencia de lendas, 

tradicións e lugares asociados. 

 Para a recollida de datos de campo utilizouse como base de referencia a ficha de catalogación 

normativizada da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.  

 

6. 3. ELABORACIÓN DA INFORMACIÓN 

 

Con tódolos datos obtidos, elabórase o correspondente Inventario de Patrimonio Cultural 

no que se describen as características principais de cada elemento e a súa correcta 

delimitación na cartografía do proxecto. 

Procédese á avaliación e caracterización de impactos, describindo as consideracións de 

carácter patrimonial e as medidas correctoras e protectoras de carácter xeral.  

Todos os elementos identificaranse nos planos correspondentes con as súas contornas de 

protección. Para aqueles elementos inéditos, grafiaranse as contornas de protección 

segundo a lexislación vixente. 

Elabóranse fichas individualizadas para os elementos con afeccións onde se darán os 

parámetros de identificación, situación, impactos e medidas correctoras individualizadas. 

Redáctase o Plan de Vixilancia sobre elementos e paisaxes de Patrimonio Cultural 
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7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE IMPACTO  

 

O obxectivo que se pretende é conseguir que o plan de reestruturación parcelaria sexa 

compatible coa protección do Patrimonio Cultural. O obxectivo principal das actuacións de 

conservación é transmitir o patrimonio cultural tanxible ás xeracións vindeiras, asegurando 

o seu uso actual e respectando a súa significación social e identitaria; pero tamén como 

recurso socioeconómico. 

As actuacións e accións realizadas no ámbito da conservación dos bens protexidos deben 

ser o resultado dun proceso interdisciplinar e documentado de toma de decisións, baseado 

na investigación, o estudo e a reflexión crítica, nos aspectos histórico-artísticos, funcionais, 

científicos ou técnicos) sobre a significación e o contexto pasado, presente e futuro do ben 

cultural. 

A avaliación de efectos concrétase coa utilización dunha escala de niveis de impacto que se 

adapta aos establecidos no Real Decreto de Avaliación de Impacto Ambiental de 30 de 

setembro de 1988: 

Impacto compatible: carencia de impacto ou recuperación inmediata tralo cese da actividade. 

Recoméndase medidas protectoras xerais. 

Impacto moderado: cando a actuación proxectada se desenvolve na zona de cautela ou 

amortecemento dun elemento de patrimonio, definida pola normativa de planeamento ou 

pola delimitación subsidiaria da Lei de P.C.. Ademais das medidas correctoras xerais, pódense 

recomendar medidas cautelares individualizadas. 

 Impacto severo: definido cando as accións se sitúan dentro ou cerca da área de protección 

integral do elemento, o que se considera unha afección directa. A posible magnitude do 

impacto esixe a adopción de prácticas correctoras e protectoras individualizadas que se 

incorporarán ó programa da obra. 

Impacto crítico: a magnitude do impacto é superior ó limiar aceptable. A localización das obras, ou 

outras accións como a distribución de novas parcelas e cambios de uso, sitúanse sobre a área 

de protección integral do xacemento. É necesaria a adopción de prácticas correctoras ou a 

modificación do proxecto de obra. 
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7 .1. Accións de risco e ámbitos de afección no proxecto de camiños de concentración 

parcelaria. 

 

Para definir o ámbito de afección dunha obra é necesario ter en conta por un lado criterios 

técnicos: as accións que poidan xerar impacto están vinculadas ás actividades que implican 

remoción de terras, especialmente a apertura de novas vías ou ampliación/modificación das 

existentes e accesos a fincas; pero tamén son de consideración as accións que deterioran a 

contorna dun ben protexido como o novo deseño das parcelas e o cambio de usos do solo. 

Por outra banda hai que ter en conta o ámbito legal, isto é, as áreas de protección 

outorgadas pola normativa urbanística e a lexislación sobre patrimonio cultural que definen 

os usos e accións permitidos. Ambos aspectos constitúen os parámetros básicos para a 

determinación de afeccións, xunto coa natureza e estado de conservación dos elementos do 

patrimonio considerados. 

Trátase de conseguir que o Proxecto de camiños secundarios para a zona de reestruturación 

parcelaria de Freixeiro sexa compatible coa protección do Patrimonio Cultural. 

7. 2. A normativa de  protección de Patrimonio Cultural 

A Lei de Patrimonio Cultural de Galicia desenvolve no Título II o Réxime de protección e 

conservación do Patrimonio Cultural. Os distintos ben inmobles que compoñen o 

patrimonio cultural de Galicia están comprendidos en algunha destas categorías (Art.10): 

monumento, xardín ou sitio histórico, xacemento ou zona arqueolóxica, vías culturais, lugar 

de valor etnográfico, conxunto histórico, paisaxe cultural ou territorio histórico. A pertenza a 

unha destas categorías non é incompatible cunha catalogación individualizada ou a pertenza 

a varias categorías á vez. 

Con esta nova definición, a lei galega faise eco da tendencia detectada no resto das 

comunidades europeas cara a identificación e estudo das paisaxes culturais, como base 

metodolóxica para facilitar o protección a comprensión do patrimonio común. 
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Segundo a a Lei 5/2016 de P.C. de Galicia, a inclusión dun ben no Catálogo de Patrimonio 

Cultural de Galicia establecerá un contorno de protección e unha zona de amortecemento, 

en relación coa implantación do elemento no territorio e as súas relacións ambientais.  

Ademais, os elementos de patrimonio cultural recollidos no planeamento, constan de 

distintos niveis de protección; a saber, un área de salvagarda ou contorno de protección 

integral, definida pola propia extensión do ben e unha zona de amortecemento ou cautela, 

co obxecto de reforzar a súa protección; nestas áreas é necesario adoptar medidas 

protectoras e toda actuación proxectada nestes ámbitos, incluídas as medidas correctoras, 

deberá ser aprobada pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Se os elementos non tiveran establecido este un ámbito de protección no planeamento ou 

ben fosen novas incorporacións ao Catálogo, a nova Lei de Patrimonio Cultural de Galicia 

establece os seguintes contornos de protección subsidiarios nos solos rústicos: 

 20 m para elementos para os elementos singulares do patrimonio etnolóxico 

como hórreos, cruceiros e petos de ánimas, pombais, alvarizas, pesqueiras, 

muíños, fornos, fontes e lavadoiros, foxos do lobo ou chozos. 

 30 m no caso de vías culturais 

 100 m cando se trate de bens integrantes do patrimonio arquitectónico, xa sexa 

relixioso, civil ou militar e do patrimonio industrial 

 200 m en bens integrantes do patrimonio arqueolóxico (mámoas, dolmens, 

petróglifos, castros, abrigos, etc) 

Estes contornos redúcense en solos urbanos ao propio ámbito do ben e para etnográficos 

unha protección de entre 20-50 m dependendo da súa natureza. 

Por esta razón, na descrición dos elementos do inventario deste traballo e nas fichas, figura 

unha identificación por “tipo” de ben, a saber: 

o ARQ: elementos arqueolóxico 

o AE: bens de patrimonio arquitectónico e etnográfico 

o CAM: vías ou camiños culturais. 
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7. 3. Usos permitidos 

No PXOM de Santa Comba as áreas de protección de que contan os bens de patrimonio 

cultural e os usos permitidos atópanse nas ordenanzas do Capítulo III NORMAS DE 

ORDENACIÓN DE SISTEMAS. 

Concretamente no apartado 3.1. Normas de estética, protección de sistemas naturales, 

medio ambiente y patrimonio histórico-artístico y cultural, desenvolve a natureza do 

catálogo e as condicións. E no capítulo 4.3. de Solo Rústico define os usos. 

O Solo Rústico de Protección (S.R.) está constituído polos elementos e os terreos que se 

considera necesario preservar do seu desenvolvemento urbano en razón dos seus valores 

históricos, arqueolóxicos e culturais. Estes bens atópanse recollidos no Catálogo de 

Patrimonio Histórico Artístico polos seus valores culturais e naturais. 

Este catálogo terá un carácter permanente, manténdose sempre aberto á incorporación de 

novos elementos arqueolóxicos que poidan ser descubertos, ben sexa por casualidade ou 

ben por motivo de traballos de carácter investigador ou preventivo (Art 53). 

Calquera tipo de actuación que se pretenda levar a cabo nos elementos catalogados ou nos 

seus contornos de protección, deberá contar coa autorización da Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural. Dita autorización terá carácter preceptivo e vinculante.  

Resumindo, para as áreas de protección integral dos elementos catalogados ou BIC: 

 Quedan totalmente prohibidas, agás informe favorable do órgano competente..., 

construcións de nova planta, tendidos, conducións e instalacións aéreas ou 

soterradas, escavacións, recheos, e movementos de terra en xeral, así como a 

plantación e arrinque de árbores, os cultivos que requiran labores profundas, as 

reforestacións e a apertura de pozos ou minas. 

 Nestas áreas so se permitirán actuacións encamiñadas a súa conservación, 

protección, consolidación, investigación e posta en valor. 
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 Permítense usos agropecuarios tradicionais, sempre que non alteren o substrato 

arqueolóxico.  

Ademais terase en conta: 

 Todo tipo de actuación deberá obter autorización e informe favorable do órgano 

competente en materia de Patrimonio Cultural. 

 Manteranse as condicións dos peches de carácter tradicional en solo rústico, 

primando a conservación dos elementos anexos de importancia cultural como 

valos, muros de pedra, regos de auga paralelos a vías, fontes, etc, sendo 

obrigatorio a conservación dos muros de pedra e o arborado ou vexetación 

autóctona asociado. 

 Calquera tala de árbores e cambio de uso na zona de protección debe obter 

autorización previa da Consellería de Cultura. 
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8. ESTUDO DE IMPACTO CULTURAL 

 

Como resultado da prospección arqueolóxica intensiva da Z.R.P. de Freixeiro (Santa Comba), 

foron localizados un total de 100 elementos de patrimonio cultural, dentro do ámbito 

establecido para este traballo, que conforman o denominado Inventario desta memoria.  

Dado que a propia Lei de Patrimonio describe os inventarios e catálogos como instrumentos 

de protección de carácter aberto, os elementos inéditos deste traballo propóñense como 

novas incorporacións ós devanditos catálogos. 

 

8. 1. Inventario de elementos de patrimonio cultural da ZRP Freixeiro 

Do total de elementos, 13 son de carácter arqueolóxico (ARQ): dous castros, o Castro de 

Castro Pombo, de medianas dimensións situado en zona de val e o Castro de Freixeiro sobre 

un outeiro prominente e con boas condicións defensivas, destaca sobre todo polo seu gran 

tamaño. Catalogáronse 8 mámoas das que tres están fora da área de reestruturación, un 

petróglifo, un topónimo e un achado dun machado de pedra, estes últimos vinculados 

seguramente tamén ca cultura megalítica. 

Os demais elementos (87), son bens arquitectónicos ou etnográficos (AE). Se trata de bens 

patrimoniais recollidos nos distintos catálogos de patrimonio cultural oficiais ou localizados 

durante este traballo. Concretamente, so 18 estaban xa catalogados: o igrexario de San Fins 

de Freixeiro, dúas casas con escudo de grande interese, un muíño e unha fonte; o resto son 

elementos inéditos, non recollidos no catálogo do PXOM ; se trata basicamente de hórreos, 

do que se recolleron un total de 68, ou algo máis se consideramos que algúns foron 

clasificados por eiras ou conxunto de hórreos do barrio dun lugar. 

O carácter destacado do hórreo que corresponde sobre todo á tipoloxía tipo “Xallas” ou 

“Fisterra”, dependendo dos autores, pon de manifesto a riqueza cerealística da parroquia 

de Freixeiro, ao que hai de engadir a rica fitotoponimia da zona: Freixeiro (de fraginus), 

Abeleiras (abellana) ou Amenzóns (plantas da familia das amentáceas); o conxunto 

remítenos a unha paisaxe de árbores frondosas e rica dende o punto de vista agrícola, sobre 

todo nas zonas do val do río da Illa. Nese contexto, tamén é salientable a proliferación nas 
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casas das lacenas para as abellas, nas que aínda puidemos ver algún cobo para a produción 

do mel. 

Lembrar que tódolos hórreos teñen unha declaración xenérica BIC, máximo grao de 

protección, polo Decreto 449/73 sempre que teñan mais de 100 anos. Igualmente, tódolos 

cruceiros, cruces e escudos de armas teñen unha declaración xenérica BIC polo Decreto 

571/63. 

8. 2. Resumo de afeccións   

A continuación ofrécese unha táboa resumen cos 1065 elementos de patrimonio cultural 

para este traballo e as súas equivalencias na normativa mencionada e as accións que poden 

xerar impacto. 

Recóllense todos os elementos etnográficos e arquitectónicos dentro dos núcleos, porque 

existe unha protección ambiental para estes elementos, de coidado e harmonización 

paisaxística da contorna inmediata. 

Unha descrición más ampla dos impactos e medidas correctoras preséntase no apartado de 

B1. Estudo de Detalle e no B.2.Plan de Vixilancia Ambiental (ANEXO B).  

 

Abreviaturas: 

Tipoloxía de elementos de Patrimonio Cultural: 

REF. Referencia ou noticia de achados arqueolóxicos illados 

TOP. Toponimia: referencia toponímica de contrastada entidade histórica 

ACH. Achados de restos mobles (cerámicas, líticos, metais, epigráficos, etc) 

ARQ. Xacemento arqueolóxico 

AE. Edificio, monumento ou elemento de enxeñería, arquitectura relixiosa, civil e 
militar e elementos pertencentes ó patrimonio etnolóxico e arquitectura 
popular 

CAM. Camiño Real/Vía Romana/Camiño de Santiago 

 

 

                                                      
5 A lista viuse ampliada de 100 a 106 elementos tras ser actualizada a partires do P.B.A. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL E AFECCIÓNS ZRP FREIXEIRO ARQUEOLOXÍA 

Nº Elem 
Cat. 

PXOM 
Código Xunta Nome Lugar Parroquia Concello Tipoloxía Ads.Cultural Afección Comentarios 

ARQ-01 p.1031 GA150770062 Mámoa de Abeleiras Abeleiras Freixeiro Sta.Comba 
Monumento 

funerario 
Megalitismo 

(Neolíto-Calcolítico) 

Novos 
camiños/Reboboacións/ 

Laboreo profundo/ 

Non trazar novas parcelacións que afecten aos túmulos megalíticos e nas áreas 
de protección evitar os novos camiños 

ARQ-02 p.101 GA15077005 
Mámoa do Alto da 

Espora 
Abeleiras Freixeiro Sta.Comba 

Monumento 
funerario 

Megalitismo 
(Neolíto-Calcolítico) 

Novos 
camiños/Reboboacións/ 

Laboreo profundo/ 

Situada na mesma dorsal que a Mámoa da Abeleira: mesmos comentarios. E 
posible que aparezan novas mámoas na contorna 

ARQ-03 p.99 GA15077016 Castro Pombo Castro Pombo Freixeiro Sta.Comba 
Asentamento 

fortificado 
Cultura Castrexa 
/Idade do Ferro 

Novos 
camiños/Reboboacións/ 

Laboreo profundo/Cambios 
de uso e propiedade 

Deseño dos novos predios adecuados á topografía do castro segundo as 
recomendación da DXPC: “Manterase a estrutura base das parcelacións nos 
contornos de protección de elementos patrimoniais. Respectar a parcelación 
vixente se é mais favorable para a súa conservación: Os sistemas defensivos 

dos castros son elementos físicos que non se deben sobrepasar e deben servir 
de lindes para as novas fincas: o castro non se pode dividir. A clasificación dos 
terreos sobre áreas de protección integral debe ser acorde coa servidume ou 

policía que supoñen, dadas as limitacións sobre os traballos agrícolas de 
calado: nin reforestacións nin apertura de gabias profundas. 

ARQ-04 p.96 GA15077020 Castro de Freixeiro Castro Freixeiro Sta.Comba 
Asentamento 

fortificado 
Cultura Castrexa 
/Idade do Ferro 

Novos 
camiños/Reboboacións/ 

Laboreo profundo/Cambios 
de uso e propiedade 

ARQ-05 Non GA15077039 Mámoa de Portochán  Portochán Freixeiro Sta.Comba 
Monumento 

funerario 
Megalitismo 

(Neolíto-Calcolítico) 

Novos 
camiños/Reboboacións/ 

Laboreo profundo/ 

Non trazar novas parcelacións que afecten aos túmulos megalíticos e nas áreas 
de protección evitar os novos camiños 

ARQ-06 Non GA15077042 Mámoa do Rapadoiro Freixeiro Freixeiro Sta.Comba 
Monumento 

funerario 
Megalitismo 

(Neolíto-Calcolítico) 

Novos 
camiños/Reboboacións/ 

Laboreo profundo/ 

Non trazar novas parcelacións que afecten aos túmulos megalíticos e nas áreas 
de protección evitar os novos camiños 

ARQ-07 21 GA15007051 
Mámoa 1 de Cruceiro 

Grande 
O Vilar/Outeiro Marcelle A Baña3 

Monumento 
funerario 

Megalitismo 
(Neolíto-Calcolítico) 

Novos 
camiños/Reboboacións/ 

Laboreo profundo/ 

Non trazar novas parcelacións que afecten aos túmulos megalíticos e nas áreas 
de protección evitar os novos camiños 

ARQ-08 52 GA15007052 
Mámoa 2 de Cruceiro 

Grande 
O Vilar Marcelle A Baña 

Monumento 
funerario 

Megalitismo 
(Neolíto-Calcolítico) 

Novos 
camiños/Reboboacións/ 

Laboreo profundo/ 

Non trazar novas parcelacións que afecten aos túmulos megalíticos e nas áreas 
de protección evitar os novos camiños 

ARQ-09 89 GA15007REF08 
Petróglifo de Cruceiro 

Grande 

Cruceiro 
Grande/ 
Frunces 

Cabanas A Baña 
Gravado 
rupestre 

Indeterminado 
Novos 

camiños/Repoboacións 
Control e vixilancia arqueolóxicos na área de cautela para novos camiños. 

ARQ-10 Non GA15088001 
Mámoa 1 de Taberna 
Vella/Pedras Negras 

Cavada Páramos 
Val do 
Dubra 

Monumento 
funerario 

Megalitismo 
(Neolíto-Calcolítico) 

Fóra da área de estudo Situadas na dorsal do Alto de Pedras Negras, fóra da área de estudo 

ARQ-11 Non GA15088002 
Mámoa 2 de Taberna 
Vella/Pedras Negras 

Cavada Páramos 
Val do 
Dubra 

Monumento 
funerario 

Megalitismo 
(Neolíto-Calcolítico) 

Fóra da área de estudo Situadas na dorsal do Alto de Pedras Negras, fóra da área de estudo 

ARQ-12 Non GA15077ACH01 Machado do Fondal Amenzóns Freixeiro Sta.Comba Achado illado 
Neolítico/ 

Megalitismo 
Novos camiños Control e vixilancia arqueolóxicos na área de cautela para novos camiños. 

ARQ-13 Non Inédito 
Topónimo Pedras do 

Forno 
Freixeiro Freixeiro Sta.Comba Topónimo Indeterminado 

Novos camiños e novos 
predios 

Posibilidade de que se trate dun topónimo relacionado cun monumento 
megalítico. Deberá realizarse un control arqueolóxico das obras realizadas nese 

entorno 

ARQ-14 Non Inédito Topónimo Camiño Real Portomadeiro Freixeiro Sta.Comba Topónimo Indeterminado 
Novos camiños e novos 

predios 
Posibilidade de que se trate dun topónimo relacionado cun camiño histórico. 
Deberá realizarse un control arqueolóxico das obras realizadas nese entorno 

ARQ-15  
GA15007067 e 

069 
Mámoas 1 e 2 de Faílde3 O Faílde Suevos A Baña 

Monumento 
funerario 

Megalitismo 
(Neolíto-Calcolítico) 

No límite da área de estudo 
Non trazar novas parcelacións que afecten aos túmulos megalíticos e nas áreas 
de protección evitar os novos camiños: é posible que existan mais túmulos na 

contorna 

(1) No Catálogo do PXOM do Concello de Santa Comba non están numerados os bens culturais, so da indicacións da páxina onde se atopa a ficha do elemento e é ao que nos referimos nesta táboa. 
(2) Por outra banda, as claves de identificación do Catálogo da Xunta de Gailcia dos bens arqueolóxicos son erróneas no PXOM se Santa Comba; neste traballo nós seguimos as claves oficias do Catálogo da Xunta, onde teñen corrixido o erro. 
(3) No PXOM do Concello da Baña hai catalogadas dúas mámoas mais na zona: GA15007067 e 069 (Mámoas de Faílde), que estaban desbotadas no Catálogo da Xunta por inexistentes no ano 2017. Agora aparecen de novo incorporadas no P.B.A. Nos traballos de 
prospección do ano 2017 tampouco se atoparon. Non obstante, todo o Monte de Cruceiro Grande é susceptible de albergar unha gran necrópole. 
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INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL ZRP FREIXEIRO ARQUITECTURA E ETNOGRAFÍA 

Nº Elem 
Catálogo 

PXOM 
Código PBA Nome Lugar Parroquia Concello Tipoloxía 

Grao 
Protección 

Tipo de Afección Observacións 

AE-1 p.86 15077_9346 Cruceiro de Freixeiro Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular dos 

camiños 
BIC1 

Camiños, tránsito 
maquinaria 

Os cruceiros, ao estaren situados en cruces de camiños, son obxecto de golpes 
durante as manobras.. 

AE-2 p.82 15077_9344 
Conxunto parroquial San 
Fiz de Freixeiro, adro e 

escalinata 
Freixeiro 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura relixiosa Integral PHA Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-3.1 p.89 15077_9345 
Pazo blasonado de 

Freixero 
Freixeiro 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura civil 
Integral PHA 

/BIC 
Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-3.2 p.89 15077_9348 
Casa-Torre blasonada de 

Freixero 
Freixeiro 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura civil 
Integral PHA 

/BIC 
Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-4 Inédito  Muíño 1 de Freixeiro Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular do 

pan 
Integral PHA Camiños novos 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-5 p.94 15077_9347 Cruceiro en Vilarnovo Vilarnovo 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular dos 

camiños 
BIC 

Camiños, tránsito 
maquinaria 

Os cruceiros, ao estaren situados en cruces de camiños, son obxecto de golpes 
durante as manobras.. 

AE-6 p.92  Fonte do Picho As Abeleiras 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura popular Integral PHA 
Camiños, tránsito 

maquinaria 

Está situada ao pé da estrada: o tránsito de vehículos e maquinaria xa alteraron 
ó elemento. Sinalización en cartografía de obra e balizado en caso de tránsito 

de maquinaria.. 

AE-7 Inédito  
Muíño 2 e lavadoiro de 

Freixeiro 
Freixeiro 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura do pan Integral PHA Camiños novos 
Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 

escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-8 Inédito  Muíño en Amenzóns Amenzóns 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura do pan Integral PHA Camiños novos 
Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 

escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-9  15077_9356 
Muíño, lavadoiro e 

pontella de Vilarnovo 
Vilarnovo 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura do pan Integral PHA Camiños novos 
Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 

escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-10 Inédito  
Muíño e lavadoiro en 

Castro 
Castro 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Conxunto de arquitectura 

popular 
Integral PHA Camiños novos 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-11 Inédito  Muíño de Portomadeiro 1 
Portomadeir

o 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular do 

pan 
Integral PHA Camiños novos 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-12 Inédito  Muíño de Portomadeiro 2 
Portomadeir

o 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular do 

pan 
Integral PHA Camiños novos 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-13 Inédito  Fonte da Illa Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura popular Integral PHA Interior de núcleo 
Non debería producirse ningunha afección. Non obstante está a pé de camiño 

nunha posición moi vulnerable. Balizamento durante as obras. 

AE-14 Inédito  Lavadoiro da Illa Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura popular Integral PHA Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-15  15077_9352 Fonte de San Adrián Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura popular Integral PHA Camiños novos 
Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 

escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-16 Inédito  
Fonte e lavadoiro en 

Amenzóns 
Amenzóns 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura popular Integral PHA Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección 

                                                           

1  
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AE-17  15077_9357 
Pombal do Pazo de 

Freixeiro 
Freixeiro 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura civil paciega Integral PHA 
Camiños novos. 

Tránsito 
maquinaria 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños 

AE-18 Inédito  
Hórreo de Porto Carreiro 

1 
Porto 

Carreiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC2  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-19 Inédito  
Hórreo de Porto Carreiro 

2 
Porto 

Carreiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-20 Inédito  
Hórreo de Porto Carreiro 

3 
Porto 

Carreiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-21 Inédito  
Hórreo de Porto Carreiro 

4 
Porto 

Carreiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-22 Inédito  
Hórreo de Porto Carreiro 

5 
Porto 

Carreiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-23 Inédito  
Hórreo de Castro Pombo 

1 
Castro 
Pombo 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-24 Inédito  
Hórreo de Castro Pombo 

2 
Castro 
Pombo 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-25 Inédito  
Hórreo de Castro Pombo 

3 
Castro 
Pombo 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC 

Camiños novos. 
Paso de 

maquinaria 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-26 Inédito  
Hórreo de Castro Pombo 

4 
Castro 
Pombo 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-27  15077_9355 Hórreo de Tarroal 1 Tarroal 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-28 Inédito  Hórreo de Tarroal 2 Tarroal 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-29 Inédito  Hórreo de Illa 1 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-30 Inédito  Casa dos Goznes Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura civil: casa 

antigua 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-31 Inédito  Hórreo de Illa 2 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-32 Inédito  Hórreo de Illa 3 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-33 Inédito  Hórreo de Illa 4 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-34 Inédito  Hórreo de Illa 5 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

                                                           

2 Tódolos hórreos teñen unha declaración xenéica BIC polo Decreto 449/73 sempre que teñan mais de 100 anos. Tódolos cruceiros, cruces e escudos de armas teñen unha declaración xenérica BIC polo Decreto 571/63 
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AE-35 Inédito  Hórreo de Illa 6 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-36 Inédito  Hórreo de Illa 7 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-37 Inédito  Hórreo de Illa 8 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-38 Inédito  Hórreo de Illa 9 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-39 Inédito  Hórreo de Illa 10 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-40 Inédito  Hórreo de Illa 11 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-41 Inédito  Eira con dous hórreos Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-42 Inédito  Hórreo de Illa 14 Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-43 Inédito  Hórreo de Abeleiras 1 Abeleiras 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC 

Camiños novos. 
Paso de 

maquinaria 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-44 Inédito  Eira con dous hórreos Abeleiras 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-45 Inédito  Hórreo de Abeleiras 3 Abeleiras 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-46 Inédito  Hórreo de Abeleiras 4 Abeleiras 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-47 Inédito  Hórreo de Abeleiras 5 Abeleiras 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-48 Inédito  Hórreo de Freixeiro 1 Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-49 Inédito  Hórreos de Freixeiro 2 e 3 Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-50 Inédito  Hórreos de Freixeiro 4 e 5 Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-51 Inédito  Hórreos (2) de Freixeiro 6 Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-52 Inédito 
15077_9354 

(hórreo 9) 
Hórreos de Freixeiro 7, 8 

e 9 
Freixeiro 

San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-53 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 1 Vilarnovo  
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC 

Camiños novos. 
Paso de 

maquinaria 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños. 
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AE-54 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 2 Vilarnovo 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-55 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 3 Vilarnovo  
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-56 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 4 Vilarnovo 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-57 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 5 Vilarnovo 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-58 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 6 Vilarnovo  
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-59 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 7 Vilarnovo 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-60 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 8 Vilarnovo 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-61 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 9 Vilarnovo  
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-62 Inédito  Hórreo de Vilarnovo 10 Vilarnovo 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-63 Inédito  Hórreo de Castro 1 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-64 Inédito  Hórreo de Castro 2 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-65 Inédito  Hórreo de Castro 3 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-66 Inédito  Hórreo de Castro 4 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-67 Inédito  Hórreo de Castro 5 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-68  15077_9353 Hórreo de Castro 6 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-69 Inédito  Hórreo de Castro 7 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-70 Inédito  Hórreo de Castro 8 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-71 Inédito  Hórreo de Castro 9  Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-72 Inédito  Hórreos (2) de Castro 10 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-73 Inédito  Hórreo de Castro 11 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 



  Documento de Patrimonio Cultural da ZRP de FREIXEIRO, Concello de STA.COMBA  (A Coruña) 
 

                     
Memoria |  

Prospección Arqueolóxica  ZRP Freixeiro (Sta.Comba)  Decembro  2020 

 
 

AE-74 Inédito  Hórreo de Castro 12 Castro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-75 Inédito  Hórreo de Fafia Fafia 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-76 Inédito  Hórreo de Amezóns 1 Amezóns 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-77 Inédito  Hórreo de Amezóns 2 Amezóns 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-78 Inédito  Hórreo de Amezóns 3 Amezóns 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-79 Inédito  Hórreo de Amezóns 4 Amezóns 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-80 Inédito  Hórreo de Amezóns 5 Amezóns 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-81 Inédito  Hórreo de Amezóns 6 Amezóns 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-82 Inédito  Hórreo de Amezóns 7 Amezóns 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-83 Inédito  Hórreo de Portochán 1 Portochán 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-84 Inédito  Hórreo de Portochán 2 Portochán 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-85 Inédito  Hórreo de Portomadeiro 
Portomadeir

o 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC 

Camiños novos. 
Paso de 

maquinaria 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: non botar 
escombro ou terra da apertura de novos camiños. 

AE-86 Inédito  Hórreo de Carboeiro 1 Carboeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC  Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-87 Inédito  Hórreo de Carboeiro 2 Carboeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura popular: 

almacenamento 
BIC Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-88  15077_9351 Núcleo de O Tarroal O Tarroal 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura popular 
Elemento 

Catalogado 
Núcleo 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: coidar os 
entronques para que sexan respectuosos 

AE-89  15077_9350 Núcleo de A Illa A Illa 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura popular 
Elemento 

Catalogado 
Núcleo 

Sinalización na cartografía de obra de camiños e respecto ambiental: coidar os 
entronques para que sexan respectuosos 

AE-90  15077_9349 Casa en Freixeiro Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba Arquitectura popular 
Elemento 

Catalogado 
Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 

AE-91  15077_9343 Reitoral de Freixeiro Freixeiro 
San Fiz de 
Freixeiro 

Sta.Comba 
Arquitectura 
civil/relixiosa 

Elemento 
Catalogado 

Interior de núcleo Non debería producirse ningunha afección. Sinalización en cartografía de obra. 
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8. 3. Avaliación de impacto cultural 

O obxectivo que se pretende é conseguir que o plan de reestruturación parcelaria sexa 

compatible coa protección do Patrimonio Cultural. O obxectivo principal das actuacións de 

conservación é transmitir o patrimonio cultural tanxible ás xeracións vindeiras, asegurando 

o seu uso actual e respectando a súa significación social e identitaria; pero tamén como 

recurso socioeconómico. 

As actuacións e accións realizadas no ámbito da conservación dos bens protexidos deben 

ser o resultado dun proceso interdisciplinar e documentado de toma de decisións, baseado 

na investigación, o estudo e a reflexión crítica, nos aspectos histórico-artísticos, funcionais, 

científicos ou técnicos) sobre a significación e o contexto pasado, presente e futuro do ben 

cultural. 

A Lei de Patrimonio Cultural de Galicia desenvolve no Título II o Réxime de protección e 

conservación do Patrimonio Cultural.  

Os distintos ben inmobles que compoñen o patrimonio cultural de Galicia están 

comprendidos en algunha destas categorías (Art.10): monumento, xardín ou sitio histórico, 

xacemento ou zona arqueolóxica, vías culturais, lugar de valor etnográfico, conxunto 

histórico, paisaxe cultural ou territorio histórico. A pertenza a unha destas categorías non é 

incompatible cunha catalogación individualizada ou a pertenza a varias categorías á vez. 

Con esta nova definición, a lei galega faise eco da tendencia detectada no resto das 

comunidades europeas cara a identificación e estudo das paisaxes culturais, como base 

metodolóxica para facilitar o protección a comprensión do patrimonio común. 

A inclusión dun ben no Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia establecerá un contorno 

de protección e unha zona de amortecemento, en relación coa implantación do elemento 

no territorio e as súas relacións ambientais. A protección de carácter subsidiario da nova Lei 

de P.C. de Galicia: aplícase ós elementos inéditos, que non foron aínda recollidos nalgún 

catálogo oficial ou que non están correctamente recollidos na cartografía de planeamento.  
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Calquera tipo de actuación que se pretenda levar a cabo nos elementos catalogados ou nos 

seus contornos de protección, deberá contar coa autorización da Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural. Dita autorización terá carácter preceptivo e vinculante 

Segundo a lei, de forma xenérica a protección do Patrimonio Arqueolóxico consta de dous 

áreas de salvagarda e cautela: 

 Zona de protección Integral, onde os únicos usos permitidos son os compatibles coa 

conservación do ben. 

 Contorno de protección: Os usos están restrinxidos e regulados e dependen dun 

informe favorables da Consellería de Cultura. 

Os usos permitidos para bens do patrimonio arquitectónico e etnográfico segundo os niveis 

de protección son de tres graos: Integral, Estrutural e Ambiental. As actuacións nas 

contornas terán de ser respectuosas co elemento do punto de vista estético e funcional, 

procurando a integración paisaxística das mesmas, usando materiais e acabados adecuados 

e afíns co ben cultural. 

Ademais terase en conta as determinacións emanadas da Resolución  do 31 de agosto de 

2016 da DXPC, pola que se inclúe no Censo de patrimonio cultural a técnica tradicional de 

construción con pedra en seco, como  manifestación do patrimonio cultural inmaterial. 

Manteranse as condicións dos peches de carácter tradicional en solo rústico, primando a 

conservación dos elementos anexos de importancia cultural como valos, muros de pedra, 

regos de auga paralelos a vías, fontes, etc, sendo obrigatorio a conservación dos muros de 

pedra e o arborado ou vexetación autóctona asociado. 

Calquera tala de árbores e cambio de uso na zona de protección debe obter autorización 

previa da Consellería de Cultura. 
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8. 4. Consideracións sobre o carácter monumental dos sistemas defensivos dos 

castros 

Os castros están na base da división administrativa do parroquial suevo, forman parte da 

estrutura territorial do noso país. Calcúlase que existe algo mais dun castro por parroquia 

(1,1-1,2). 

Os sistemas defensivos dos castros con toda a súa complexidade, conservada ou non,  son 

inseparables do asentamento castrexo, non poden ser tratados independentemente; polo 

tanto, un castro é inalienable do seu sistema defensivo . 

O conxunto de estruturas que forman o sistema defensivo castrexo, fosos e parapetos, 

sexan estes de terra, empalizadas de madeira ou de pedra, deben ser considerados coma 

arquitectura defensiva de pleno dereito e gozan dunha protección equivalente aos BIC 

xenéricos segundo o Decreto de 22 de abril de 1949 e disposición Adic. da Lei de Patrimonio 

Hº Español de protección de tódolos castelos e fortificacións “cualquiera que sea su estado 

de ruina”. 

Extraemos agora unha serie de parágrafos do PNAD 2012 (Plan Nacional de Arquitectura 

Defensiva. Ministerio de Cultura) que consideramos de enorme interese para os traballos de 

reestruturación parcelaria en Galicia, especialmente, o último parágrafo: 

Por consiguiente, parece necesario ampliar la cobertura de los bienes a todas las construcciones defensivas 

históricas y reforzarla también con la inclusión específica del entorno inmediato de estos bienes, aplicando 

medidas que impidan la construcción de edificaciones cercanas que limiten su contemplación y dificulten su 

lectura. 

Forman parte de la arquitectura defensiva, todas aquellas estructuras construidas a lo largo de la historia para 

la defensa y el control de un determinado territorio, sea terrestre o marítimo, formando parte del mismo de 

manera indisoluble. 

Debido al sentimiento instintivo de temor que supone la posible amenaza de un adversario, las sociedades han 

vivido a lo largo de la historia pendientes de la necesidad de mantener el control de su territorio. Por ese 

motivo, en la Antigüedad se buscaban lugares geográficamente seguros para la construcción de asentamientos 

en los que las propias características del emplazamiento elegido minimizaran las necesidades arquitectónicas 
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de defensa, así como el control sobre los caminos y vías de acceso: en consecuencia, el estudio de esta clase de 

edificaciones no se puede desligar del territorio del propio asentamiento, ni del entorno circundante, por ser 

éste un dato decisivo para su comprensión global 

En el nuevo inventario publicado, se incluye una nueva clasificación y definición de fortificaciones que incluye a 

los castros, motillas,  poblados prehistóricos fortificados, oppida6 con el código CC. 

Los valores arqueológicos, arquitectónicos y paisajísticos deben prevalecer sobre cualquier otra 

consideración a la hora de plantear cualquier clase de intervención, especialmente cuando se considere la 

implantación de nuevos usos para el bien cultural, una acción que deberá restringirse y llevarse a cabo 

solamente en caso de una compatibilidad indiscutible con la conservación del monumento y su entorno.  

En virtude do principio de sostibilidade dos recursos do territorio dun país, de non poder 

escavalos e investigalos, tampouco podemos destruílos: é prioritario protexelos. 

Un camiño de concentración cara a croa ou os parapetos dun castro son a base de 

destrución do castro porque “obriga” ao novo propietario a realizar obras de 

“achanzamento” e regularización para mellorar as condicións de traballo e o rendemento 

dos cultivos.  

Polo tanto a estratexia radicaría na clasificación inicial da terra que está sometida a 

servidume ou policía: so é posible o mantemento de actuacións agropecuarias 

“tradicionais”, entendendo por tradicional o laboreo superficial xa que as gabias de traballo 

non poden superar os 20-30 cm de fondo. Polo tanto están excluídas as reforestacións e a 

formación de pastizais que modifiquen a topografía do lugar. 

O propio sistema defensivo dos castros debe usarse como elemento delimitador dos lindes 

das fincas, e non se deben sobrepasar estes elementos defensivos no deseño das mesmas. 

Manterase no posible a propiedade e os usos existentes, porque unha división dun castro en 

varias parcelas está facilitando causar unha afección sobre o mesmo. Este respecto pola 

topografía existente debe aplicarse tamén á apertura de camiños nos contornos de 

protección (xa que nos propios elementos está prohibido): deberán reutilizarse os camiños 

e servidumes existentes e se utilizarán como eixe básico para deseñar as novas parcelas. 

 

                                                      
6 A negrita é da autora: os castros están incluídos por tanto. Oppida: cidade amurallada; nome que os romanos 
déronlle aos castros mais notables. 



                      Documento Ambiental| 

Prospección Arqueolóxica  ZRP Freixeiro (Sta.Comba)  Maio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BB..  EESSTTUUDDOO  DDEE  DDEETTAALLLLEE  

 
 
 

  
 



                      Documento Ambiental| 

Prospección Arqueolóxica  ZRP Freixeiro (Sta.Comba)  Maio 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB..11        MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  EE  CCOORRRREECCTTOORRAASS  

 
 
 



 
 

                       Memoria | 32 

Prospección Arqueolóxica  ZRP Freixeiro (Sta.Comba)  Maio 2020 

 

 

1 . MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS 
 
A continuación defínense as medidas preventivas e protectoras de carácter xeral, sendo a 

primeira delas á que se deriva do presente estudo e avaliación de impacto cultural e a 

adaptación do proceso de reestruturación parcelaria da parroquia de Freixeiro (Santa 

Comba) aos resultados da prospección arqueolóxica intensiva. 

Os valores arqueolóxicos, arquitectónicos e paisaxísticos deben prevalecer sobre calquera 

outra consideración á hora de formular  toda clase de intervención, especialmente cando se 

considere a implantación de novos usos para o ben cultural, acción que deberá restrinxirse e 

levarse a termo so no caso dunha compatibilidade indiscutible coa conservación do 

monumento e a súa contorna. 

As medidas correctoras deberán ser aprobadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

da Xunta de Galicia e deben formar parte do Prego de Condicións de calquera actuación na 

zona de reestruturación parcelaria. 

O Inventario de Patrimonio Cultural dunha zona de reestruturación parcelaria, debe 

acompañar ás distintas fases do proxecto, é indisociable do mesmo e sempre reflectida 

sobre unha cartografía de detalle (E:1/5.000). Para facer un correcto análise do territorio 

do punto de vista patrimonial, as zonas excluídas, deben visualizarse na mencionada 

cartografía. 

As persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e calquera titular de dereitos reais 

sobre bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galicia están obrigadas a 

conservalos, mantelos e custodialos debidamente e a evitar a súa perda, destrución ou 

deterioración. Se ben, deberán seren informadas a tal punto polos responsables directores 

das áreas de reestruturación; igualmente deberán ser informadas das servidumes derivadas 

á hora de planificar os cultivos. 
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1. 1. Criterios específicos de intervención nos contornos de protección 

Os contornos de protección deben manterse co seus valores ambientais e culturais, polo 

que as intervencións que se realicen deben resultar harmoniosas (non contrastar) coas 

condicións características do ámbito. Deberán procurar a súa integración en materiais, 

sistemas construtivos, volume, tipoloxía e cromatismo, así como garantir a contemplación 

adecuada do ben. 

En concreto, terase en conta os seguintes criterios específicos, sen prexuízo da aplicación de 

criterios de viabilidade para a implantación e desenvolvemento de intervencións e 

actividades: 

a) Procurarase evitar os movementos de terra que supoñan unha variación significativa da 

topografía orixinal do contorno. 

b) Procurarase a súa compatibilidade cos elementos configuradores da estrutura territorial 

tradicional como son a rede de camiños, os muros de peche, as sebes, as tapias, os noiros 

con plantación de frondosas e outros semellantes. De ter que retirar muros e valados para 

anchear un camiño, orzamentarase a partida correspondente para a súa reconstrución.  

c) Empregaranse materiais, solucións construtivas e características dimensionais e 

tipolóxicas en coherencia co ámbito en calquera tipo de intervención. Neste sentido, é 

válido recuperar e reutilizar elementos como a cachotería dos valados. 

d) En xeral procurarase e valorarase a integración e compatibilidade dos usos e costumes 

tradicionais, definidos nos correspondentes estudos ambientais e culturais, que sexan 

característicos e configuradores do ambiente, do territorio cultural, cos de nova 

implantación. 

e) Facilitarase a implantación de actividades complementarias compatibles cos valores 

culturais dos bens que garantan a continuidade do seu mantemento con establecemento de 

novos usos. Incentivar actuacións sostibles coa conservación do ben: pastoreo, mantemento 

da silvicultura existente de tratarse de frondosas ou mesmo explotación como recurso 
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turístico; neste sendo deberán implicarse os concellos na resolución dos conflitos de usos 

que se xeren, incluíndo a redución de cargas fiscais 

Incidir en que as explotacións forestais están prohibidas en xeral en toda a zona de 

protección dos elementos arqueolóxicos, facendo a excepción das áreas de amortecemento  

caso de que conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado expresamente 

pola consellería competente en materia de patrimonio cultural. 

Toda solicitude de licenza dentro dos ámbito de protección dos bens culturais, deberá ser 

informada pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Redactarase un Proxecto de Control 

Arqueolóxico que deberá ser autorizado previo ó inicio das obras. 

O Proxecto de Control Arqueolóxico 

 Como actuación arqueolóxica necesaria, proponse o control e seguimento 

arqueolóxico de todas as accións de reestruturación que supoñan cambio de usos 

do solo, transformación da topografía e remoción de terras dentro dos ámbitos de 

protección dos elementos arqueolóxicos catalogados para este traballo pero tamén 

de aqueles accións que xeren impactos moderados en calquera contorna de 

protección dos demais elementos 

 O primeiro obxectivo do control arqueolóxico é a incorporación das seguintes 

medidas protectoras e a revisión e actualización das cautelas propostas, así como 

velar polo seu cumprimento. 

 Valados (obra de pedra seca): a pesar de non teren aparecido no presente traballo 

porque xa está implantada unha rede principal dende o proceso de concentración 

dos anos 70, é necesario facer a previsión e deseñar medidas de recuperación con 

partidas específicas nos proxectos de camiños para remontar muros caídos ou 

reconstruílos de seren necesario. 
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1. 2. MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

MEDIDA CORRECTORA PARA MUÍÑOS, FONTES, PONTELLA E CONXUNTOS HIDRÁULICOS 

A medida protectora específica é a mesma que se adopta para a protección dos cursos de 

auga: evitar que durante as obras caia escombro sobre o muíño, o regato e demais 

construcións hidráulicas asociadas: presas, pontellas, canles e fontes. Balizando os 

elementos se fose necesario. E calquera que sexa o seu estado de conservación: non 

contribuír a aumentar o deterioro. 

 

OS VALADOS E PECHES DE PEDRA SECA 

A pesar de non teren aparecido no presente traballo porque xa está implantada unha rede 

principal dende o proceso de concentración dos anos 70, é necesario facer a previsión e 

deseñar medidas de recuperación con partidas específicas nos proxectos de camiños para 

remontar muros caídos ou reconstruílos de seren necesario. 

 

MEDIDA CORRECTORA PARA CASTROS 

Un camiño de concentración cara a croa ou os parapetos dun castro son a base de 

destrución do castro porque “obriga” ao novo propietario a realizar obras de 

“achanzamento” e regularización para mellorar as condicións de traballo e o rendemento 

dos cultivos.  

O propio sistema defensivo dos castros debe usarse como elemento delimitador dos lindes 

das fincas, e non se deben sobrepasar estes elementos defensivos no deseño das mesmas. 

Manterase no posible a propiedade e os usos existentes, porque unha división dun castro en 

varias parcelas está facilitando causar unha afección sobre o mesmo. Este respecto pola 

topografía existente debe aplicarse tamén á apertura de camiños nos contornos de 

protección (xa que nos propios elementos están prohibidos): deberán reutilizarse os 
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camiños e servidumes existentes e se utilizarán como eixe básico para deseñar as novas 

parcelas. 

Asemade a mellor estratexia para a súa conservación, consiste na clasificación inicial da 

terra: débense ter en conta as limitacións de aproveitamento e en consecuencia que a 

clasificación corresponda a “valores baixos” xa que a área está sometida a servidume ou 

policía xa que so é posible o mantemento de actuacións agropecuarias “tradicionais”, 

entendendo por tradicional o laboreo superficial, onde os movementos de terra e as gabias 

de plantación non poden superar os 20-30 cm de fondo. Polo tanto están excluídas as 

reforestacións e a formación de pastizais que modifiquen a topografía do lugar. 

Esta medida terase en conta especialmente para ARQ-3 Castro Pombo (GA15077016), 

situado nunha zona chaira e con forte aproveitamento agrícola. Este castro xa está 

parcialmente destruído pero unha cautela arqueolóxica permanece porque os restos do 

monumento continúan no subsolo. Ben ao contrario, hai que reforzar as condicións de 

conservación. 

 

ELEMENTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA A INCORPORAR NO CONTROL E VIXILANCIA AMBIENTAL DE 

CARÁCTER ARQUEOLÓXICO: 

 A dorsal do topónimo ARQ-13 Pedra de Forno, susceptible de conter mámoas e/ou 

petróglifos 

 O Monte do Cruceiro Grande, nas inmediacións do ARQ-9 Petróglifo 

 ARQ-14 TOP Camiño Real. Investigación sobre un posible camiño histórico, variante 

do Camiño a Fisterra na zona de Portochán, Portomadeiro cara Carboeiro 
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BB..22      PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  VVIIXXIILLAANNCCIIAA..  OO  CCOONNTTRROOLL  

AARRQQUUEEOOLLÓÓXXIICCOO  
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2. PROGRAMA DE VIXILANCIA. O CONTROL ARQUEOLÓXICO 

 
Cando se planea unha obra dentro do ámbito de protección, respecto o cautela dun 

elemento de patrimonio cultural, a normativa indica que o proxecto de execución deberá 

ser informado polo organismo competente, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ou as 

Comisións Territoriais de Patrimonio Histórico, se a licenza é municipal. Este, mediante 

informe preceptivo e vinculante, determinará a idoneidade do proxecto ou indicará as 

modificacións necesarias para preservar o patrimonio. 

Nas intervencións realizadas nos ámbitos de protección e cautela dos xacementos 

arqueolóxicos establécese como protocolo de actuación o proxecto de control arqueolóxico 

entendido como programa de vixilancia ambiental. Na súa definición se incorporan todas as 

cautelas determinadas polo organismo competente en materia de patrimonio cultural. 

O seguimento ou control arqueolóxico das obras defínese como o control exercido por 

arqueólogos sobre aquelas remocións de terra que non puideron ser prospectadas 

convenientemente nas fases previas, por razóns derivadas da natureza “invisible” dos 

xacementos arqueolóxicos, polo estado da cuberta vexetal ou ben porque ofreceron 

resultados difusos.  Igualmente entra dentro dos cometidos dun seguimento arqueolóxico a 

vixilancia no cumprimento da normativa e das resolucións adoptadas pola Dirección Xeral 

do Patrimonio Cultural. 

O Proxecto de Control Arqueolóxico deberá incorporar un apartado de revisión do estado 

das cautelas ao inicio dos traballos: revisaranse os impactos e valorarase a conveniencia da 

aplicación das correspondentes medidas correctoras propostas no momento da execución 

da obra por se houbera que realizar axustes.  

Os traballos arqueolóxicos terán que ser levados a cabo por técnicos arqueólogos, de 

acordo coa Lei 5/2016, do 4 de maio, de patrimonio cultural de Galicia.  
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Normativa  

“A realización de controis arqueolóxicos, definidos no Art.95 da Lei 5/2016, de Patrimonio 

Cultural de Galicia, necesitará da AUTORIZACIÓN da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Para iso, o promotor  presentará un proxecto, firmado por un arqueólogo, dos traballos que 

se van realizar na zona obxecto de control, así como o presuposto e financiamento da 

actuación. Una vez rematados os traballos, terá que presentarse un informe dos mesmos.” 

(Art. 1. 2. Decreto 199/1997 polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade 

Autónoma de Galicia). 

O correcto desenvolvemento desta fase de traballo baséase na adecuada coordinación do 

arqueólogo cos promotores da obra e efectúase preferentemente durante as labores de 

desbroce e levantamento da cuberta vexetal, debendo estar o arqueólogo presente dende o 

inicio, no replanteo da obra, para acordar o calendario de traballo. 
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2.1.PREGO DE CONDICIÓNS PARA PROXECTOS DE ARQUEOLOXIA 

O presente prego forma parte da documentación do proxecto e rexerá nas obras para a realización do 

mesmo. 

Toda actuación arqueolóxica está regulada pola Lei 5/2016 de 4 de Maio de Patrimonio Cultural de 

Galicia e o Decreto 199/1997 de 10 de Xullo e require autorización expresa da Xunta de Galicia. Para a 

tramitación dunha autorización de intervención arqueolóxica é necesario elaborar un Proxecto 

redactado por arqueólogo e presentado polo promotor. 

No caso de que non exista unha delimitación planimétrica expresa na normativa de planeamento 

urbanístico correspondente, toda obra realizada dentro dun radio de 200 m a partir do perímetro de 

calquera xacemento arqueolóxico debe ser informada pola Comisión Territorial de Patrimonio Cultural 

da Xunta de Galicia. 

É obxecto do presente contrato ó que se refire este prego, así como o resto da documentación do 

proxecto, a realización da actuación arqueolóxica descrita, entendendo como tal tanto o traballo de 

campo de prospección, sondaxes, control ou escavación arqueolóxica, como a posterior realización do 

informe e memoria técnica, segundo a lexislación vixente. 

2. 1. 1. INTERPRETACIÓN DO PROXECTO ARQUEOLÓXICO 

A interpretación do proxecto de actuación arqueolóxica corresponde exclusivamente ó arqueólogo 

director dos traballos, quen resolverá cantas dubidas poidan xurdir ó respecto. 

O arqueólogo director está capacitado para clausurar o ampliar zonas de traballo, a tenor do 

transcurso dos mesmos e sempre de xeito xustificado, dentro das previsións de tempo e presuposto ó 

que se refire o presente proxecto. 

En todo momento traballarase en estreita relación cos técnicos que a administración local ou 

autonómica designe en materia de patrimonio cultural, con quen se resolverán os problemas en caso 

de dúbidas, segundo se desprende da lexislación vixente (Art.15 Decreto 199/1997). 
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2. 1. 2. DAS ESCAVACIÓNS ARQUEOLÓXICAS 

A empresa contratista das obras dará comezo aos traballos no prazo sinalado sempre en estreita 

colaboración có arqueólogo, quen deberá estar presente dende o inicio e ser convocado ó replanteo. 

O contratista adoptará os medios necesarios, humanos e materiais, para a realización da remoción 

manual de terras, segundo se especifica no proxecto e seguindo as indicacións do arqueólogo. 

Corre por conta do arqueólogo o material técnico para o rexistro arqueolóxico. Corre por conta do 

contratista peóns e material de obra, así como a evacuación de escombros. 

Correrá por conta e risco do contratista velar polo cumprimento da normativa de Seguridade e Saúde 

no traballo. 

2. 1. 3. PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 

O procedemento habitual, no caso de aparecer restos arqueolóxicos, é a notificación inmediata á 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, mediante a realización dun Informe de Valoración, onde se 

describirá a natureza e entidade dos achados. Isto supón a paralización cautelar das obras ata a 

adopción das medidas oportunas por parte da administración competente. 

O arqueólogo director está capacitado para realizar unha valoración patrimonial dos restos 

arqueolóxicos que puideran aparecer pero calquera decisión sobre conservación ou non de estruturas 

ou posteriores traballos de escavación corresponde en última instancia á Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, organismo competente en materia 

de defensa e protección do Patrimonio Galego. 

Toda proposta de medidas correctoras ou protectoras deberá ser aprobada pola Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural. Toda intervención ou actuación arqueolóxica deberá ser aprobada e autorizada 

pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

En todo o non disposto neste prego, rexerá a lexislación vixente sobre patrimonio cultural e 

actividades arqueolóxicas segundo consta no apartado 2. Lexislación, da memoria do 

presente proxecto o no paragrafo primeiro do presente prego. 
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B. 3. ORZAMENTO 

 
Plan de Vixilancia ZRP FREIXEIRO (SANTA COMBA-A CORUÑA) 

 
PROXECTO DE CONTROL E SUPERVISIÓN ARQUEOLÓXICAS DURANTE AS OBRAS DE 
ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS SECUNDARIOS  
 

CONCEPTO  EUROS 

PROXECTO E TRAMITACIÓNS  350.00 € 

MEMORIA FINAL  1.000  

TRABALLO DE CAMPO:          

 Dirección 150€/día 40 días 6.000.00 € 

Axudante dirección 130€/día 20 días 2.600 € 

Elaboración Fichas de novos xacementos   € 

Total parcial  9.950.00 € 

Gastos Xerais 10%  995.00 € 

TOTAL  10.945.00 € 

 +21% IVE    

 

Ascende o ORZAMENTO á expresada cantidade de DEZ MIL NOVECENTOS CORENTA E CINCO 
euros (impostos non incluídos). 
 
O control arqueolóxico inclúe as seguintes tarefas: 

A. Redacción do PROXECTO de Control Arqueolóxico para obter a preceptiva   AUTORIZACIÓN 
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

B. Dirección da actuación arqueolóxica: supervisión a pé de obra e recoñecemento do subsolo 
con lectura de perfís estratigráficos e rexistro de UEs durante os traballos de remoción de 
terras. 

C. Revisión do estado das cautelas 

D. Elaboración do INFORME DE VALORACIÓN E MEMORIA FINAL, tal e como esixe a Lei de 
Patrimonio Cultural de Galicia. 

Arteixo,   11 de Maio de 2020 
 
 
 
 
 

Asdo. Purificación Soto Arias 
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CC..  AANNEEXXOOSS  
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IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15077006 
SI 

SANTA COMBA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MÁMOA DE ABELEIRAS 
ABELEIRAS/PORTOCARREIRO 

FREIXEIRO  

ARQ-01 
 

  

IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15077005 
SI 

SANTA COMBA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MÁMOA do Alto da Espora 
ABELEIRAS/PORTOCARREIRO 

FREIXEIRO  

ARQ-02 
 

  

DESCRIPCIÓN: 

Túmulo megalítico de 27 m no seu eixe maior N-S e 
unha altura conservada de 2 metros. Cono de 
espoliación central de cerca de 6 m de diámetro. 
Situada nunha chaira ao pe dun vello camiño xa en 
desuso e con eucaliptos. Unha pista de 
concentración parcelaria dos anos 70 situada ao 
sueste da mámoa afectoulle á masa tumular. 
 

 

TIPOLOXÍA: Túmulo funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico/Megalitismo 

COORDENADAS UTM:  X 519 516       Y: 4 765 548 

ALTITUDE:  410 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.1 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular a bo 

 

DESCRIPCIÓN: 

Fóra da área de estudo: entre as parroquias de 
Montouto e Freixeiro. 

 

TIPOLOXÍA: Túmulo funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico/Megalitismo 

COORDENADAS UTM:  X 518 857       Y 4 765 346 

ALTITUDE:  435 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.1 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
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IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15077016 
SI 

SANTA COMBA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

ALTO DO CASTRO 
Castro Pombo 

FREIXEIRO  

ARQ-03 
 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15077020 
SI 

SANTA COMBA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

CASTRO DE FREIXEIRO 
CASTRO 

FREIXEIRO  

ARQ-04 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

O castro, situado ao borde dunha chaira nun cambio 
de pendente, conserva un único recinto fortificado, 
dunhas dimensións aproximadas de 113 m no eixo 
maior NE-SW por 70 m no curto. Ten forma 
lixeiramente cuadrangular no interior e está 
defendido por muralla de ata 4 m e terraplén en todo 
o perímetro, se ben as defensas foron suavizadas no 
nordés por mor de facer un pasto. Polo oeste o 
sistema defensivo completase cun gran foso e dobre 
parapeto. Posible entrada ao NW. 

 

TIPOLOXÍA: Asentamento fortificado/Castro 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Idade do Ferro e medieval 

COORDENADAS UTM:  X 520 597     Y 4 765 342 

ALTITUDE:  396 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.1 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular; parcialmente 
achanzado na metade nordés 

DESCRIPCIÓN: 

Situado no cume dun outeiro sobre o río Abuín, 
trátase dun castro de grandes dimensións e posición 
prominente, con moi boas condicións defensivas, 
sobre todo cara o río. Componse dun único recinto 
de forma alongada, defendido por unha muralla 
aterraplenada en todo o perímetro; o sistema 
defensivo completase cun extenso foso que 
seguramente se perdeu na metade leste polas 
labores agrícolas. Entrada no ángulo NE e SE. 
Dimensións:214 m x 110 m.  

 

TIPOLOXÍA: Asentamento fortificado/Castro 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Idade do Ferro e medieval 

COORDENADAS UTM:  X 519 333      Y 4 762 661 

ALTITUDE:  395 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.2 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo. A maior amenaza 
está na repoboación de eucaliptos na croa. 
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IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15077039 
NON 

SANTA COMBA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MÁMOA DE PORTOCHÁN 
PORTOCHÁN 

FREIXEIRO  

ARQ-05 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15077042 
NON 

SANTA COMBA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MÁMOA DO RAPADOIRO 
FREIXEIRO 
FREIXEIRO  

ARQ-06 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

O túmulo ten forma lixeiramente oval de 22 m de 
diámetro e un metro de altura conservada; ten cono 
de espolio colmatado e rebaixe de masa tumular no 
norte. Posible coiraza de granito. Está situado nunha 
zona chan de portela e cerca do límite municipal con 
Val do Dubra. 

 

TIPOLOXÍA: Túmulo funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico/Megalitismo 

COORDENADAS UTM:  X 523 355     Y 4 763 079 

ALTITUDE:  446 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.3 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:Regulara. A mámoa 
está moi rebaixada polas repoboacións continuas. 

DESCRIPCIÓN: 

Túmulo duns 18 m de diámetro e tan so conserva 
0,60 m da altura, aínda así é visible dende a estrada. 

As constantes labores agrícolas desfiguraron a 
fisonomía e presenta a parte superior achanzada. 

Atópase nunha zona de rechán en ladeira. 

TIPOLOXÍA: Túmulo funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico/Megalitismo 

COORDENADAS UTM:  X 521 037      Y 4 763 052 

ALTITUDE:  462 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.2 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, moi achanzado 
polo laboreo agrícola continuado 
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IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15007051 
51 

A BAÑA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MÁMOA 1 de Cruceiro Grande 
O VILAR/OUTEIRO 

MARCELLE  

ARQ-07 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15077006 
52 

A BAÑA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MÁMOA 1 de Cruceiro Grande 
O VILAR/OUTEIRO 

MARCELLE 

ARQ-08 
 

   

DESCRIPCIÓN: 

Mámoa de aproximadamente 18 m de diámetro e un 
metro de altura, con furado de espolio no centro; o 
volume do túmulo está claramente diminuído polas 
continuas labores de repoboación forestal. 

TIPOLOXÍA: Túmulo funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico/Megalitismo 

COORDENADAS UTM:  X 521 051      Y 4 760 405 

ALTITUDE:  425 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, bastante 
rebaixado por labores de reforestación 

 

DESCRIPCIÓN: 

Túmulo megalítico duns 19 m de diámetro e 0,90 de 
alto no que aínda se intúe o cono central de espolio. 
Está moi rebaixado polas continuas repoboacións e 
seguramente a estrada CP 0701 levoulle parte da 
masa tumular. 

Ambos túmulos están situados en rechán con suave 
pendente cara o sur. 

 

TIPOLOXÍA: Túmulo funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico/Megalitismo 

COORDENADAS UTM:  X 521 058      Y 4 760 445 

ALTITUDE:  427 s.n.m. 

Nº PLANO:  3.5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:Regular, achanzada por 
repoboación forestal  
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IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15007REF08 
89 

A BAÑA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

PETRÓGLIFO DE Cruceiro 
Grande 

FRUNCES 
CABANAS  

ARQ-09 
 

  

IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15088001 
NON 

VAL DO DUBRA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MÁMOA 1 de Taberna Vella 
CAVADA 

PÁRAMOS  

ARQ-10 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Rocha con representación gráfica cunha serie de 
cazoletas sobre afloramento granítico. 

Na actualidade a rocha, que ocupa un lugar 
prominente ao pé dun vello camiño, está chea de 
musgo e toxo polo que non se pode analizar con 
precisión: habería que limpala. Pero aprécianse 
traballos de rebaixe na gran cazoleta natural: dúas 
canles de sección cadrada que favorecen a drenaxe. 

Sitúase nunha dorsal e na divisoria de concellos, con 
vistas ás brañas e as mámoas de Cruceiro Grande. 

TIPOLOXÍA: Gravado rupestre 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Indeterminado 

COORDENADAS UTM:  X 522 185     Y 4 760 552 

ALTITUDE:  472 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Necesita 
unha protección específica. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Mámoas de Taberna Vella ou Cavada: están situadas 
no Concello da Baña, sobre a dorsal de Pedras Negras 
e fóra da área de reestruturación parcelaria. 

 

TIPOLOXÍA: Túmulo funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico/Megalitismo 

COORDENADAS UTM:  X 523 057      Y 4 760 551 

ALTITUDE:  477 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
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IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15088002 
NON 

VAL DO DUBRA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MÁMOA 2 de Taberna Vella 
CAVADA 

PÁRAMOS 

ARQ-11 
 

  

IDENTIFICACIÓN 
CLAVE:
PXOM

CONCELLO:

GA15077ACH01 
NON 

SANTA COMBA 

NOME:
LUGAR:

PARROQUIA:

MACHADO DO FONDAL 
AMEZÓNS 
FREIXEIRO  

ARQ-12 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Mámoas de Taberna Vella ou Cavada: están situadas 
no Concello da Baña, sobre a dorsal de Pedras Negras 
e fóra da área de reestruturación parcelaria. 

 

 

TIPOLOXÍA: Túmulo funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Neolítico/Megalitismo 

COORDENADAS UTM:  X 523 183      Y 4 760 636 

ALTITUDE:  475 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Fai uns 35 anos apareceu un machado de pedra 
pulida, de xisto verdoso,  na finca denominada “O 
Fondal”, situada uns 200 m ao SE do lugar de 
Amezóns. Foi atopada por Elvira Tornes Ríos e 
entregada ao IES de Santa Comba. Dimensións: 
16,5x5,2x4,4 cm segundo a ficha do Catálogo da 
Xunta. 

O seu pai mostrounos o lugar do achado e referiunos 
a procedencia orixinal dun transporte de materiais 
dende a aldea de Amezóns onde se desfixera unha 
construción “da época dos mouros”. 

TIPOLOXÍA: Achado de material lítico 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Indeterminado 

COORDENADAS UTM:  X 521 742      Y 4 761 931 

ALTITUDE:  420 s.n.m. 

Nº PLANO: 3.5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Depósito descoñedido 
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1. OBXECTIVO DO ESTUDO 

O obxecto do presente anexo é establecer un Plan de Control da Calidade das Augas co fin 

de garantir a protección das augas e leitos fluviais da área afectada pola zona de 

reestruturación parcelaria de Freixeiro, situada no termino municipal de Santa Comba, 

pertencente á provincia de A Coruña. 

A calidade das augas debe manterse en niveis óptimos, de modo que tras levar a cabo o 

proceso de reestruturación parcelaria a súa calidade e clasificación sexa a mesma que 

antes do comezo das obras, polo que se presenta unha proposta para controlar a calidade 

das augas tanto na fase de execución como na fase de explotación. 

En primeiro lugar descríbense as características da rede hidrográfica da área de estudo, as 

afeccións previstas e as medidas correctoras a aplicar. Seguidamente detállanse os 

contidos do Plan de control da calidade das augas. 

O Plan de Vixilancia debe adaptarse e perfeccionarse en función do resultado da súa 

aplicación. É moi importante ter isto en conta, posto que se trata de regatos de pouca 

entidade con escaso caudal suxeitos a variacións estacionais acusadas. 

2. REDE HIDROGRÁFICA 

A zona de estudo, segundo a documentación óbrante no Organismo de Conca (Augas de 

Galicia), está englobada na práctica totalidade  no sistema de explotación “Río Xallas, 

Costa de A Coruña e ría de Corcubión (7)”, agás unha pequena parte da zona que estaría 

englobada no sistema de explotación “Río Tambre e ría de Muros (6)”. 

Na zona de estudo non existen grandes canles, sendo na súa maior parte canles de 

pequena entidade (algún deles con carácter estacional).  

A canle máis importante da zona de estudo é o río Abuín, principal afluente do río Xallas, 

que nace na Pedra do Penedo e que no seu primeiro treito, drena practicamente toda a 

parroquia de Freixeiro, recollendo as augas doutro dos regos da zona de estudo, como é o 

rego de Bustelo, para logo desembocar no Xallas tras percorrer as parroquias de Ser, Alón 

e Mallón. 

Outro dos regos máis importantes da zona de estudo atopámolo ó sur da parroquia, e é o 

rego Freixeiro, que xunto con outros regos de carácter estacional, forman o rego de Faílde, 

que acaba vertendo as súas augas no río Albariña, no veciño concello de A Baña.  

Por ultimo, cumpre sinalar a presenza doutro pequeno rego dentro da parroquia de estudo, 

situado na zona norte de Freixeiro, chamado rego de Vilamaior, que aínda que é un rego de 

pequenas dimensións e depende das precipitacións acontecidas na temporada de choivas, 

ten unha gran importancia, xa que, xunto co sistema formado polos regos da Cruz, Bazar e 

Recarei, da orixe ó nacemento do río Xallas. 



2 

 

3. DESCRICIÓN DAS AFECCIÓNS PREVISTAS 

Como se pode concluír do contexto xeral do estudo, e da especial casuística que rodea a 

esta zona de reestruturación parcelaria, como é a existencia dunha ampla rede de camiños 

xa executada e perfectamente integrada no medio físico polo paso dos anos. Fai que as 

afeccións previstas no tocante á apertura de viarios perdan algo de peso na valoración 

global da zona. Aínda así, existe a posibilidade de que se teña que completar esta rede coa 

implantación dalgún camiño secundario novo, ou que poidan xurdir afeccións á rede 

hidrográfica durante as labores de mantemento dos camiños existentes.    

Serán pois estes puntos, xunto coas tarefas de acondicionamento das novas leiras de 

substitución, os principais puntos de afección sobre a rede hidrográfica. 

Durante a fase de execución das obras de acondicionamento das parcelas e a 

apertura/mantemento de viarios, as accións a considerar son as seguintes: 

 Movementos de terras para o acondicionamento das parcelas e apertura/mantemento  

de viarios. 

 Rede de drenaxe lonxitudinal e trasversal dos viarios. 

 Tránsito de maquinaria pesada. 

Durante a fase de explotación, as accións a considerar son as seguintes: 

 Uso indebido de fitosanitarios, abonos e pesticidas. 

As posibles afeccións ós cursos de auga que se derivan do anterior son: 

 Arrastre de terras cara os cursos de auga. 

 Arrastre e depósito de áridos e pedras nas canles. 

 Vertidos de hidrocarburos ou outras substancias tóxicas durante as labores de 

mantemento dos vehículos e a maquinaria de obra. 

 Deterioro das canles (escavacións, extraccións de auga) na cabeceira dos pequenos 

regatos. 
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 Desaparición de pequenas charcas. 

 Contaminación por augas residuais. 

 Contaminación por fitosanitarios, abonos e pesticidas. 

Debido a estas afeccións poden xurdir diferentes alteracións no sistema acuático e mesmo 

na calidade das augas, estas son as principais: 

 Depósitos de sedimentos nos leitos dos ríos, alterando as condicións das 

comunidades bentonitas. Os sólidos en suspensión precipitan no fondo ou se 

depositan nas beiras. Os lodos con moita materia orgánica demandan osíxeno disolto 

(OD). O lodo entra en anaerobiose, coa consecuente produción de gases (metano, 

sulfúrico). Os efectos nas augas do río son o burbulleo, así como cheiros. Os sólidos 

que se precipitan no fondo poden cubrir as zonas de desova, ademais de arrasar todo 

o bentos. Os sólidos aumentan a turbidez das augas.  

 Cando desaparecen as condicións que permiten a sedimentación pódese producir 

resuspensión que volve incorporar á auga, contaminación que pode ser de magnitude 

superior á orixinal polo fenómeno de acumulación que se foi producindo. 

 Alteración das características físico-químicas das augas, a contaminación externa por 

sustancias básicas ou acedas pode provocar variacións no pH. O contido en ións 

determínase mediante a condutividade e calquera alteración dos valores indica a 

existencia dunha vertedura contaminante. 

 Presenza de hidrocarburos, graxa e aceites: flotan na superficie dando ó río un aspecto 

desagradable e impiden o paso da luz a través da auga, afectando o crecemento das 

plantas. Algunhas accións especificas son: 

o Son tóxicos para a vida acuática. 

o En grandes cantidades crean perigo de incendio. 

o Destrúen a vexetación da canle, provocando así erosión. 

 Contaminación por augas residuais. O déficit de osixeno causado indirectamente pola 

materia orgánica considérase como o factor máis importante na contaminación dos 

ríos. 

 Presenza doutros produtos químicos tóxicos: certas materias tóxicas vertidas 

accidentalmente, ou intermitentemente, poden pasar sen ser descubertas e, con todo, 

poden impedir a vida. As drenaxes de auga de choiva que vaian directamente ao río 

poden achegar contaminación por posibles derrames accidentais ou ignorancia das 

consecuencias, por exemplo, da vertedura de augas de lavado de tanques de 

transporte de produtos químicos. 

Os ríos poden asimilar certa cantidade de residuos antes de chegar a estar contaminados. 

En liñas xerais, cando máis caudalosos, rápidos e máis illados estean os cursos de auga, 

máis capaces son de tolerar unha cantidade maior de augas residuais; pero unha 

cantidade excesiva fai dano a todo sistema. 

4. MEDIDAS CORRECTORAS 

As principais medidas correctoras comprenden os seguintes aspectos fundamentais: 

1) Evitar en todo momento a afección directa das canles, prestando especial atención ás 

accións que se desenvolvan cerca deles. 

a) Preservar a vexetación de Ribeira. 
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b) Non se deberá acumular terra, nin refugallos de obra, nin calquera outro tipo de 

material nas zonas de servidume dos cursos fluviais para evitar a súa incorporación 

ás augas en caso de escorrentas, choivas ou crecidas do caudal. 

c) Respectar os cursos de auga e as súas marxes deixando polo menos unha franxa 

de 5 m de ancho inalterada, desde a liña de máximas crecidas comúns ata calquera 

tipo de peche de leira ou construción, de modo que se permita tanto o tránsito de 

fauna terrestre e anfibios como ós pescadores. 

d) Non se deberá extraer auga dos regatos para obras ou abastecemento. En caso de 

ser necesarias captacións temporais de auga dos ríos da zona, os extremos das 

tubaxes irán provistos dunha reixa ou de calquera outro sistema que impida o 

acceso da fauna. Se se utiliza motor para aspirar, a velocidade da auga será igual 

ou inferior a 30 cm/seg para evitar esmagamento de fauna contra as reixas. Ademais 

manterase o caudal ecolóxico de maneira que garanta o funcionamento do 

ecosistema. no caso de que o río dispoña unicamente deste caudal deterase a 

detracción para non comprometer o caudal. Esta actuación realizarase sempre 

previa autorización do organismo de conca. 

e) No caso de efectuarse unha vertedura ou calquera tipo de actuación nas canles ou 

nas súas zonas de servidume e/ou policía, requirirase autorización previa do 

correspondente organismo de conca. 

f) Está prohibido alterar a morfoloxía dos leitos fluviais polas obras na zona de Dominio 

Público Hidráulico. Non se poden desviar ou canalizar ningún curso de auga dos 

que atravesan o ámbito de estudo, nin tampouco se pode alterar o substrato ou as 

marxes do mesmo. No caso de ser necesarios pasos temporais para o paso de 

maquinaria durante as obras, poderanse implantar vaos temporais mediante úsoo 

de tubaxes. Estes pasos temporais realizaranse previa autorización do organismo 

de conca. Unha vez finalizadas as obras para as que se construíron retiraranse, 

deixando o lugar nas condicións máis parecidas ás atopadas no inicio das obras, e 

nunca peores. No caso de que estes pasos necesariamente permanezan de 

maneira permanente no sitio tras as obras, deberán ser substituídos por pontellas 

ou pontes únicas. 

g) En caso de ser necesario a realización dun desvío e/ou canalización dalgún curso, 

considerándose como absolutamente imprescindible, deberase tratar como 

canalización ao descuberto. Esta actuación deberase xustificar ante os organismos 

competentes para a obtención da autorización pertinente. 

h) Para o cruzamento de canles priorizarase o emprego de obras de paso tipo pórtico, 

evitando pasos tipo marco ou tubo, co fin de manter as canles no seu estado 

natural. No caso de empregar este tipo de estruturas, a parte inferior deberá quedar 

enterrada por baixo da canle do río e a súa pendente non superará o 1% (sempre 

que as características do terreo o permitan), debendo evitarse á saída da estrutura 

un salto que provoque o socavamento da canle e/ou impida o remonte das 

especies piscícolas migratorias. 

i) Os traballos que supoñan aporte de finos ocasionados polos movementos de terras 

na zona máis próxima ao curso, ribazos e zona de policía, deberán programarse 

fóra dos períodos chuviosos, tendo en conta que os desmontes e terrapléns que 

presenten riscos de erosión haberán de ser revexetados inmediatamente. 

j) Evitarase calquera alteración das concas vertentes, así como a destrución e 

cambios das ribeiras, que afecten o funcionamento do sistema fluvial, ocasionando 

efectos, tales como, a sedimentación de limos nos fondos e a modificación da 

temperatura ou a alteración das propiedades físico-químicas das augas. 
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k) Nas zonas próximas ós ríos evitarase traballar con formigón, cemento ou 

maquinaria, e extremaranse as precaucións con esta para que non se produzan 

perdas e escapes accidentais de aceites, lubricantes e refrixerantes procedentes 

dos motores ó terreo, evitando que, por infiltración ou por escorrenta cheguen a 

formar parte das correntes de auga. Polo tanto habilitaranse zonas específicas, e 

debidamente balizadas, con balsas de decantación idóneas, de cara a evitar 

calquera vertedura destes materiais, mesturados ou non coa auga. 

l) Evitar a creación de obstáculos ó movemento da fauna acuática e terrestre (presas, 

levadas,...). 

m) Control da erosión dos noiros, as plataformas dos viarios, das cunetas e das zonas 

de instalacións auxiliares. Realizarase a instalación de barreiras de sedimentos e 

balsas de decantación. Naquelas zonas nas que a pendente sexa elevada, 

realizaranse gabias transversais que desauguen en balsas de decantación, 

minimizando así posibles arrastres de sedimentos cara ós cursos de auga. 

2) O cumprimento das medidas correctoras para a protección do chan e algo 

fundamental, posto que o material erosionado vai a parar ás augas e pode alterar as 

súas condicións naturais: 

a) Retirada das terras que se extraen da construción/mantemento de viarios e do 

acondicionamento das fincas. No caso de ser adecuadas aproveitaranse na zona, o 

resto, retirarase e depositarase nun lugar autorizado para elo. 

b) Os cúmulos de terra vexetal destinada á recuperación de chans, realizaranse con 

criterios que garantan o mantemento das súas condicións naturais e eviten o 

arrastre das mesmas cara os cursos de auga. 

5. PLAN DE SEGUIMENTO HIDROLÓXICO 

Como parte integrante do Programa de Vixilancia Ambiental, exponse o control das 

alteracións das redes hidrográficas e de drenaxe. 

5.1.Características xerais dos plans 

Os Plans de seguimento hidrolóxico están deseñados para comprobar no campo a 

evolución do posible impacto que as accións que se van a levar a cabo durante o proceso 

de reestruturación (acondicionamento de parcelas, apertura/mantemento de viarios, etc...) 

poidan ter sobre o terreo nos puntos de maior pendente.  

Para saber con exactitude que non hai modificación na calidade das augas, unha vez se 

proceda o deseño da obra e se fixen os puntos de vixilancia ou control, faranse polo menos 

tres medicións. A preoperacional, antes do comezo da obra, a operacional durante o 

transcurso da obra e finalmente despois de rematar a obra, a toma de datos 

postoperacional. 

5.2.Puntos de vixilancia 

Estableceranse puntos de control de drenaxes coa finalidade de controlar a afección sobre 

os distintos regos que drenan o territorio de estudo. 

Estes puntos de control de calidade de augas poden ser alterados conforme avance a obra, 

de forma que se realicen medicións só naqueles que se vexan influenciados pola obra nas 

súas diferentes operacións de traballo, ou nos que se observe a presenza de auga con 

potencial alteración por efecto da obra. 
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5.3.Parámetros considerados na toma de mostras 

Para a realización das análises da calidade da auga tómanse os seguintes datos: pH, 

Temperatura Condutividade, Turbidez, Osíxeno Disolto, Temperatura, Sólidos Disoltos 

Totais, Potencial REDOX, Profundidade da Toma de Mostras, presenza de Hidrocarburos, 

Aceites ou Graxas. 

5.4.Normativa de referencia 

Para as augas tómase como normativa de referencia a seguinte: 

 

Aplicación Ano Lexislación sectorial Ámbito 

Augas 

2016 

Real Decreto 638/2016, de 9 de decembro, polo 

que se modifica o Regulamento do Dominio 

Público Hidráulico aprobado polo Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, o Regulamento de 

Planificación Hidrolóxica, aprobado polo Real 

Decreto 907/2007, de 6 de xullo, e outros 

regulamentos en materia de xestión de riscos de 

inundación, caudais ecolóxicos, reservas 

hidrolóxicas e vertidos de augas residuais. 

Estatal 

2016 

Real Decreto 19/2016, do 15 de xaneiro, polo que 

se aproba o Plan de xestión do risco de inundación 

da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

Estatal 

2016 

Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se 

aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións 

hidrográficas de Galicia-Costa, das Concas 

Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate 

e do Tinto, Odiel e Pedras 

Estatal 

2015 

Real Decreto 817/2015 do 11 de setembro, 

Criterios de seguimento e avaliación do estado das 

augas superficiais e as normas de calidade 

ambiental 

Estatal 

2013 

Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se 

desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de 

augas de Galicia, en materia de execución e 

explotación de infraestruturas hidráulicas 

Autonómica 

2010 

Lei 41/2010, do 29 de decembro, de protección do 

medio mariño 

Estatal 

2010 Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia Autonómica 

2010 

Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación 

e xestión de riscos de asolagamento 

Estatal 

2007 

Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se 

aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica 

Estatal 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=11784&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=6518&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=6213&amp;lang=g
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Aplicación Ano Lexislación sectorial Ámbito 

Augas 

 

2001 

Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo 

que se aproba o texto refundido da Lei de augas 

Estatal 

1986 

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se 

aproba o Regulamento do Dominio Público 

Hidráulico que desenvolve os títulos preliminar, I, 

IV, V, VI, VII e VIII do texto refundido da Lei de 

Augas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 

1/2001, do 20 de xullo 

Estatal 

 

5.5.Calendario de campañas de vixilancia 

A campaña de comprobación deberase realizar mensualmente durante a duración das 

obras. 

Durante a fase de explotación realizaranse comprobacións semestralmente durante os dous 

primeiros anos e anualmente nos seguintes. 

5.6.Esixencias técnicas 

Para a realización das campañas de seguimento deberase contar cós medios materiais 

necesarios, e preferiblemente requirirase un titulado/a medio en Medio Ambiente. 

5.7.Limiar de alerta e limiar inadmisible 

En primeira instancia, tomaranse como limiares os valores límite definidos na lexislación de 

referencia. Neste sentido non se considerarán admisibles variacións dos límites 

establecidos pola lexislación de referencia. 

Outros limiares de alerta a considerar serán a detección de diferenciais de maior rango cos 

existentes nas análises preoperacionales entre os puntos de mostraxe. 

5.8. Medidas correctoras de urxencia 

Calquera afección que se poida producir sobre os sistemas fluviais e a súa contorna debe 

ser eliminada de modo que se garanta a súa protección e conservación, polo que de 

alcanzarse o limiar de alerta, deberán adoptarse as medidas correctoras oportunas. 

 Instalación de barreiras de retención de sedimentos, compostas por pacas de palla 

rodeadas de xeotextil e ancoradas ao terreo, naquelas zonas nas que se poidan 

producir arrastres. 

 Revexetación: En primeiro lugar, optarase pola revexetación da zona afectada pola 

escorrenta; debido a que o risco de erosión é inversamente proporcional á cuberta 

vexetal existente. 

 Disipadores de enerxía: De non resultar efectiva a medida anterior, procederase á 

implantación de elementos disipadores de enerxía. 

 Canalización das augas: Se non hai máis remedio, deberíase proceder á canalización 

das augas procedentes das drenaxes laterais dos viarios cara aos arroios e ríos que 

recollían de maneira natural a auga de escorrenta da zona. 

 

 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=7296&amp;lang=g
http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=5888&amp;lang=g
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1. INTRODUCIÓN 

O concepto de paisaxe, como introduce xa o Catálogo das Paisaxes de Galicia, aprobado 

polo Decreto 119/2016, do 28 de xullo, é un dos máis polisémicos e poliédricos que existen 

no ámbito da ordenación e xestión territorial. O seu significado depende 

do contexto espacial, social e temporal, así como da disciplina que o utilice ou da cultura 

onde se aplique. 

A paisaxe actual é o resultado da combinación sistémica dun conxunto de elementos 

animados e inanimados que non fan só referencia ás dinámicas natural e antrópica 

presentes, senón que manifestan os resultados de procesos naturais e interaccións entre o 

home e o medio físico finadas, ás veces, fai centos, miles ou millóns de anos, e outras 

aínda en evolución. Os elementos que non pertencen a sistemas activos son os chamados 

elementos herdados da paisaxe e forman parte importante dela.  

Os procesos xeolóxicos da era terciaria e o glaciarismo cuaternario, a evolución prehistórica 

da vexetación, o fenómeno megalítico, etc., son pegadas ca paisaxe actual herdou de 

épocas pasadas.  

As actividades agrícolas e pecuarias, os cambios nos usos do solo, os sistemas de cerre 

de leiras e os novos usos forestais, entre outros moitos, son factores que aportan feitos do 

pasado próximo, pero que seguen xerando cambios visibles no presente.  

A paisaxe da zona de estudo é, pois, unha amalgama ou mosaico que representa a 

combinación de antigos procesos prehistóricos e outros que son froito da evolución da 

sociedade agraria galega e o seu actual paradigma económico. Neles ten un gran peso a 

pegada humana sobre o territorio, especialmente no que se refire á evolución e actual 

sistema de usos do solo.   

2. CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 

As características principais do proxecto están reflexadas no documento, na Memoria. 

Ainda que neste caso non se trata dun proxecto propiamente dito, xa que non se “constrúe” 

nada, se analiza a parroquia de Freixeiro para ver se ten unha valoración positiva 

medioambientalmente e poder comezar o proceso de reestruturación parcelaria tan 

demandado na zona. As características da zona detállanse tamén no documento, que 

inclúe unha proposta de medidas preventivas e correctoras dende o punto de vista 

ambiental e patrimonial, así como o seu correspondente programa de vixilancia ambiental 

A zona está moi ben comunicada mediante dúas estradas autonómicas, polo sur pola 

estrada AC-406 e polo noroeste pola estrada AC-400 e mediante estradas locais duns 4 

metros de ancho de plataforma. 

Para a análise da paisaxe actual hai que definir unha serie de unidades irregularmente 

homoxéneas de paisaxe, baseadas fundamentalmente nos elementos fisiográficos e 

bioxeográficos. 

3. A COMARCA PAISAXISTICA 

No Catálogo de Paisaxe empregan para a identificación de tipos de paisaxe, definidos 

como un patrón homoxéneo de tres elementos básicos conformadores da paisaxe: a 

xeomorfoloxía (relevo), o clima e o uso ou cobertura do solo. A partir destes tipos de 

paisaxe delimítanse unidades de paisaxe de primeiro nivel como zonas do territorio 

homoxéneas en relación ás clases de relevo, clima e uso ou cobertura do solo.  
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A parroquia de Freixeiro forma parte de dous grandes áreas paisaxísticas contiguas: 

Chairas e Fosas Occidentáis, comarca paisaxísca Terra de Xallas e Galicia Central, 

comarca paisaxística Terra de Santiago-A Barcala. 

A paisaxe rural se caracteriza por presentar un relevo de pendentes suaves nas zonas de 

cultivo de horta e prado dispostos arredor dos núcleos de poboación, ampliándose as 

cubertas de prados dedicados á produción de pasto e forraxe para a actividade gandeira. 

Existen zonas cunha maior pendente en zonas de monte, con cultivos forestáis de 

eucaliptos e piñeiros. As frondosas autóctonas aparecen como vexetación riparia asociada 

ás canles fluviáis.  

Non existen itinerarios de interese paisaxístico nin rutas de sendeirismo. E non se atopan 

miradoiros naturais, por canto as zonas altas dos montes están ocupadas por arboredo. 

Tampouco existen nesta zona elementos concretos a protexer, dentro dos descritos no 

Catálogo. Nin existen na zona valados nin peches de pedra en seco destacables. E os 

elementos que posúen especial valor recóllense na prospección de patrimonio cultural 

contida no Anexo 1. 

4. TIPOS E UNIDADES DE PAISAXE  

Como se comentou con anterioridade a parroquia obxecto de estudo conserva en boa 

medida unha paisaxe agraria tradicional, típica da Galicia interior, na que a topografía e a 

dispoñibilidade hídrica condicionan os usos do solo. Así, a pesar de que dende o punto de 

vista xeomorfolóxico o sector constitúe unha superficie aplanada, existen pequenos 

contrastes orográficos que condicionan o emprazamento das actividades humanas, así 

como a existencia de diferentes ambientes con comunidades vexetais e usos do solo 

específicos. 

O Convenio Europeo da Paisaxe, proporcionou unha definición amplamente recoñecida ao 

considerar a paisaxe como “un territorio, tal e como é percibido pola poboación, cuxo 

carácter é o resultado da acción e interacción dos factores naturais e humanos”, afirmando 

así a importancia da paisaxe como percepción. 

En conxunto, pódense diferenciar 5 grandes unidades da paisaxe: 

I) Paisaxe aberta de prados e pastizais / Áreas de agrosistema extensivo 

Trátase de parcelas que ocupan áreas de veiga ou sectores de escasa pendente. O seu 

aproveitamento principal é o de prados de sega ou dente para o gando vacún. A maior 

parte destas propiedades están delimitadas por sebes arboradas con especies autóctonas 

(carballos, castaños, ameneiros,…) que forman lindeiros de gran valor paisaxístico. 

Asemade, a combinación destas lindes con muros de pedra tradicional, conforma un dos 

elementos de maior calidade visual do contorno. 

En conxunto, estes sectores dan lugar a unha paisaxe aberta, aínda que a topografía e a 

existencia de barreiras visuais formadas polas lindes arbóreas, determinan un grao de 

intervisibilidade (visibilidade recíproca dos elementos da paisaxe) de tipo medio. 

II) Paisaxe en mosaico na contorna dos núcleos de poboación / Áreas de agrosistema 

intensivo  

En xeral, as pequenas aldeas que integran a zona de reestruturación parcelaria conservan 

en boa medida o carácter tradicional, con presenza de elementos etnográficos como 

hórreos e muíños, así como unha estrutura das vivendas tipicamente rural, na que se 

manteñen non só as bases esenciais do seu deseño senón o uso de materias tradicionais, 

como pedra e madeira. Ademais, a organización do terrazgo agrícola no contorno deses 

núcleos (cunha maior parcelación dos terreos e unha diversificación de cultivos para o 
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autoabastecemento), responde tamén a unha estrutura tradicional da propiedade. As lindes 

vexetais que separan as parcelas desta unidade son moi variadas, destacando os setos de 

loureiro, mirto, así como formacións arbustivas de rubus, rosas e outras especies. 

Os cultivos de horta se mesturan, en ocasións, con pequenas plantacións de coníferas e 

especies de crecemento rápido, que introducen tamén unha clara matización cromática e 

textural no contexto das parcelas agrícolas tradicionais. 

As áreas de agrosistemas extensivo e intensivo representan un 33,5 % da zona. 

Dende o enfoque visual, esta unidade de paisaxe presenta un nivel de intervisibilidade 

medio-baixo, con maior presenza de obstáculos visuais, representados non só polas 

vivendas, senón tamén polas repoboacións forestais e, incluso nalgúns sectores, pola 

incidencia da topografía, con pequenos outeiros residuais ocupados por especies 

autóctonas (principalmente carballeiras). 

III) Masas forestais autóctonas / Áreas de bosque 

Na parroquia de estudo non existen grandes bosquetes de vexetación autóctona, aínda que 

si pequenas illas espalladas polo territorio. Aínda que non soen ter unha gran extensión, 

presentan xeralmente un bo estado de conservación. Trátase de masas nas que a especie 

dominante é o carballo (Quercus robur), aínda que poden aparecer pés de castaño e 

bidueiros, cun sotobosque formado fundamentalmente por fentos. Estes bosquetes se 

localizan polo xeral sobre pequenos outeiros, ou a media ladeira, en terreos de menor 

humidade relativa ou con substratos rochosos e solos pouco axeitados para a produción 

agrícola. 

As veces as frondosas autóctonas aparecen mesturadas con especies de conífera, 

xeralmente de piñeiros. Esta unidade representa a porcentaxe mais pequena da zona con 

un 2,5 %. 

O grao de intervisibilidade desta unidade é, en xeral, baixo, debido fundamentalmente á 

cobertura e densidade das especies, que actúan como barreira á visualización do horizonte. 

IV) Áreas de bosque de ribeira / Bosque-Láminas de auga 

Na parroquia de estudo existe unha ampla rede hidrográfica que, aínda sendo ríos e 

regatos de pequena entidade, conforman unha unidade paisaxística homoxénea e ben 

representada na zona, como é o bosque de ribeira. Con un porcentaxe na zona do 4 %. 

O grao de intervisibilidade desta unidade é en xeral baixo, debido a que, como no caso das 

masas autóctonas, a cobertura e a densidade das especies actúan como barreira parar 

unha correcta visualización do horizonte. 

V) Áreas de aproveitamento forestal e matogueiras / Repoboacións e mato 

Na zona de estudo existen múltiples repoboacións forestais espalladas pola parroquia, 

principalmente repoboacións de piñeiros e/ou eucaliptos. Soen ter unha gran extensión e 

aparecen con maior facilidade nas zonas máis altas e afastadas dos núcleos de poboación, 

así como nos terreos máis accidentados. 

O grao de intervisibilidade desta unidade é en xeral baixo, agás nas matogueiras, debido a 

que, como no caso das masas autóctonas, a cobertura e a densidade das especies actúan 

como barreira para unha correcta visualización do horizonte. 

As áreas de repoboación e mato representan a maior porcentaxe da zona con un 60 %. 
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O plano destas unidades de paisaxe na parroquia de Freixeiro: 
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5. CALIDADE PAISAXÍSTICA 

Para a estimación do impacto sobre os elementos que configuran a paisaxe, se parten duns 

criterios para valorar a calidade do mesmo. 

Pártese da premisa (insinuada pola Prof. María de Bolós, no seu “Manual de Ciencia del 

Paisaxe”) de que calidade e fraxilidade da paisaxe son conceptos que van intimamente 

ligados, de xeito que un entorno de certa calidade paisaxística soe representar un elevado 

nivel de fraxilidade, ou risco de destrución das súas características intrínsecas.  

Así, realízase unha valoración da calidade dos recursos paisaxísticos da zona de estudo, en 

función dos seguintes atributos: naturalidade da cuberta vexetal, diversidade da cuberta 

vexetal, singularidade da cuberta vexetal, diversidade xeomorfolóxica, singularidade 

xeomorfolóxica, presenza de cursos de auga, antropización da paisaxe e Recursos 

escénicos. 

Estes factores valoráronse nunha escala de 0 a 3 cos seguintes criterios cualitativos: 

 0: Atributo que non aporta valores paisaxísticos destacables 

 1: Os niveis de calidade paisaxística aportados son superiores ós do ámbito local 

 2: Os niveis de calidade paisaxística aportados son notablemente superiores 

 3: Valores paisaxísticos excepcionais no ámbito da zona 

Para a determinación dos niveis comparativos de antropización da paisaxe,adoptouse unha 

escala negativa análoga: 

 0: Deterioro moi escaso ou nulo 

 1: Deterioro lixeiro 

 2: Deterioro moderado 

 3: Deterioro severo 

Os resultados obtidos para cada unha das unidades da paisaxe son: 

Criterios 

Unidades da paisaxe 

I II III IV V 

Naturalidade da cuberta vexetal 1 1 2 2 1 

Diversidade da cuberta vexetal. 2 1 3 3 1 

Singularidade da cuberta vexetal. 2 1 3 3 1 

Diversidade xeomorfolóxica. 1 1 2 2 2 

Singularidade xeomorfolóxica. 1 1 1 1 1 

Presenza de cursos de auga. 2 2 1 1 1 

Antropización da paisaxe. -1 -2 -1 -1 -2 

Recursos escénicos. 3 2 1 1 1 

Valoración global 11 7 12 12 6 
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A parroquia de estudo presenta unha calidade da paisaxe media, especialmente naquelas 

poucas zonas con vexetación natural (carballeiras) e nos espazos de paisaxe aberta 

(praderías e pastos). As unidades da paisaxe menos valoradas son: 

 As áreas de mosaico de cultivos no contorno dos núcleos de poboación, se ben (en 

comparación con outras zonas do rural galego) a parroquia obxecto de estudo 

presenta unha paisaxe agraria ben organizada, sen demasiados elementos 

discordantes dende o punto de vista arquitectónico e cultural. Destaca a conservación 

das sebes arboradas, moitas das cales presentan especies de elevado valor, así como 

a presenza de peches de pedra tradicionais. 

 As áreas de aproveitamento forestal e matogueiras, se ben é certo que, debido a que 

se soen estar asentadas en zonas topograficamente máis elevadas, contan cun certo 

valor escénico.  

6. DIAGNOSE DO ESTADO ACTUAL DA PAISAXE 

Na situación actual desta zona, no que o nivel de detalle e descrición das actuacións a 

realizar non están definidas, non se poden analizar actuacións concretas, senón que serve 

para identificar con carácter xeral os posibles futuros impactos, 

A diagnose do estado actual da paisaxe do lugar vense analizando durante todo o estudo 

de impacto ambiental, querendo neste punto mostrar fotografías da zona de actuación así 

como analizar a visibilidade dende uns puntos de observación da parroquia. Como na zona 

non existen nos Catálogos da Paisaxe nin miradoiros, nin sendas panorámicas ou outros 

puntos singulares. Estes puntos se elixiron polo equipo redactor no traballo de campo coas 

visitas a parroquia de Freixeiro.  

Nas seguintes páxinas se adxuntan as imaxes e as cuncas visuais da parroquia de 

Freixeiro, dende tres puntos que corresponden a tres lugares, Freixeiro, Failde e 

Portocarreiro, para determinar a visibilidade e estimar o impacto das futuras construcións se 

é o caso.  

Os elementos culturais están reflexados no Anexo de Patrimonio pola arqueóloga, pero das 

visitas a zona se marcan na imaxe da páxina seguinte de Google as posibles sebes (cor 

verde), camiños rústicos (cor amarela) e valados (cor marrón), que poden ter algún interese 

para futuros estudos da zona: 
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 FREIXEIRO (imaxes e conca visual): 
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 FAILDE (imaxes e conca visual): 
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 PORTOCARREIRO (imaxes e conca visual): 
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7. ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE A PAISAXE 

A análise anterior induce a cualificar ó impacto paisaxístico esperable no desenvolvemento 

das actuacións previstas como Lixeiro, que pasará a ser moi escaso ou nulo, coa aplicación 

de medidas correctoras de integración paisaxística. 

A continuación realízase a identificación e análise dos efectos da zona de reestruturación 

parcelaria de Freixeiro (Santa Comba - A Coruña) sobre a súa contorna, tanto en fase de 

formulación, como nas fases de execución e de explotación.  

Non se estima ningún impacto sobre a paisaxe nocturna. E hai que sinalar novamente que 

neste estudo de impacto, previo ao estudo previo da zona, no que o nivel de detalle e 

descrición das actuacións a realizar presenta aínda moitas incertidumes, non se poden 

analizar actuacións concretas, senón que serve para identificar con carácter xeral os 

posibles impactos, a fin de determinar a viabilidade da actuación e propoñer os 

instrumentos de minimización destes impactos a través de medidas preventivas xerais. 

7.1. Efectos na fase de formulación dos distintos proxectos de obra 

As actuacións nesta fase susceptibles de provocar impactos sobre a paisaxe derívanse da 

fase de información pública do proxecto, co inicio do proceso de reestruturación e 

redacción do proxecto. 

O coñecemento do inicio destas actuacións por parte dos propietarios e a incerteza que 

todo proceso de reestruturación parcelaria leva implícita en canto á configuración das 

parcelas de substitución, pode provocar unha alarma socioeconómica que derive en 

actuacións sobre o medio encamiñadas a un maior rendemento económico de cada 

parcela antes da súa modificación. 

Neste sentido a paisaxe pode verse alterada pola eliminación da cuberta vexetal, 

especialmente pola tala de especies maderables.  

Igualmente pode verse afectada a paisaxe por un cambio nos usos do solo encamiñados a 

un maior rendemento económico, preferentemente con cultivos de ciclo curto que permitan 

ao propietario o aproveitamento completo do cultivo antes do abandono da parcela. 

A probabilidade de ocorrencia destes efectos pódese considerar baixa, debido ao uso 

agrario intensivo que soporta a zona de actuación de forma tradicional e que se viu 

intensificado nos últimos anos debido á crise económica, que provocou a reactivación do 

sector agrícola, pondo en cultivo parcelas abandonadas e aumentando a intensidade de 

cultivo nas parcelas en actividade. 

O impacto ten carácter negativo, de duración permanente durante esta fase, e recuperable, 

permitindo a posibilidade de establecer medidas correctoras baseadas en procesos de 

comunicación e información á poboación. 

7.2. Efectos na fase de execución das obras 

Na fase de execución do proxecto aglutínanse unha serie de accións derivadas da 

execución das obras e que presentan unha resposta común (consumo de recursos, 

ocupación do terreo, movementos de terra, xeración de residuos, etc.). Detállanse a 

continuación os efectos máis significativos, que constitúen axentes de impacto e 

transformación da paisaxe, derivados das dúas actuacións principais asociadas ao proceso 

construtivo, a configuración da nova estrutura da propiedade, e a posible execución dalgún 

camiño secundario: 

 Execución dalgún camiño secundario e actuacións asociadas (ocupación do terreo, 

movemento de terras, maquinaria, eliminación de vexetación, alteración de lindes, etc.) 



 

 

12 

 Modificación da xeometría das parcelas no proceso de conformación das parcelas 

definitivas. 

 Eliminación da vexetación e lindes debido á reestruturación de parcelas. 

 Actuacións de movemento de terras, provisións e traslado de sobrantes. 

 Inadecuada organización da provisión de materiais, presenza de maquinaria e 

vehículos de obra, etc. 

 Alteración de canles fluviais. 

 Execución de canles de drenaxe. 

Estas actuacións introducen alteracións cromáticas e texturais na paisaxe, alterando as 

características visuais da zona de implantación do proxecto. Así mesmo, afecta a elementos 

crave da definición da paisaxe como é o caso da vexetación, rede de camiños, fisionomía e 

redistribución de parcelario, etc., o que provocará unha diminución da Calidade visual e un 

incremento da Fraxilidade paisaxística do territorio. 

A probabilidade de ocorrencia destes efectos considérase Media, xa que a meirande parte 

das obras asociadas ao proceso xa están executadas e perfectamente integradas, como 

son os camiños principais. No caso de habelas, estas orixinarían un impacto de carácter 

negativo; a duración dos efectos será permanente durante toda a fase de execución, e 

recuperable, permitindo a posibilidade de establecer medidas correctoras. Así mesmo 

pódense producir sinerxías derivadas de procesos erosivos (desprazamento de terras, 

alteración da calidade do aire, etc.), hidrolóxicos (alteración da calidade das augas). 

7.3. Efectos na fase de explotación 

As actuacións derivadas da explotación do proxecto capaces de provocar impactos sobre a 

paisaxe son orixinados polos procesos asociados á ocupación do espazo co 

acondicionamento das novas leiras, a intensificación das labores agrícolas, e a utilización 

da mellorada rede de camiños. 

A intensificación das labores agrícolas e a utilización de novas prácticas agrícolas nas 

parcelas derivadas do proceso, provocarán cambios nos usos do solo susceptibles de 

producir impacto sobre a paisaxe en canto a textura e estrutura do mesmo. 

Neste sentido o acondicionamento das novas leiras provocará a afectación á vexetación, a 

eliminación de vexetación e elementos estruturais de antigos lindes, a construción de novos 

cercados, e a nivelación dos terreos. 

Co incremento da superficie de labor, producirase a implantación de novas prácticas 

agrícolas que levan un cambio nos usos do solo e aproveitamentos, cunha intensificación 

do labor derivada do incremento da mecanización, así como o maior uso de pesticidas, 

herbicidas e queima de restrollos. 

Os impactos derivados da fase de explotación producirán unha simplificación da estrutura e 

textura da paisaxe, provocando unha homoxeneización do mesmo. 

A probabilidade de ocorrencia destes efectos considérase Media, dado que a superficie de 

actuación leva soportando o uso agrícola desde hai séculos; a duración será permanente 

durante toda a fase de explotación. 
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS PARA ACADAR A 

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 

A continuación sinálanse aqueles aspectos a ter en conta no deseño das medidas 

preventivas e correctoras que se deban adoptar para acadar a integración paisaxística nas 

distintas fases do proxecto. Considéranse medidas preventivas aquelas que durante o 

proceso de deseño, evitan ou minimizan o seu impacto sobre os elementos que configuran 

a paisaxe. E as medidas correctoras son as que teñen por obxecto mitigar o impacto.  

Se respetarán na maior medida posible, aqueles carácteres que definen a fisionomía propia 

do lugar, evitando a percepción negativa por parte da poboación. Estas medidas deberán 

ser implantadas nas tres fases de proxecto consideradas. 

Dado as características do estado actual da parroquia de estudo, onde xa está implantada 

a rede de camiños, o deseño de medidas específicas deberá estar detallado no proxecto 

de reestruturación parcelaria; en todo caso cumprirase co establecido e disposto na 

lexislación sectorial vixente en materia de protección da paisaxe e avaliación de impacto 

ambiental. 

8.1. Consideracións respecto as zonas excluídas e zonas restrinxidas 

Procédese á definición de dúas (2) categorías diferentes, denominadas respectivamente: 

Zonas Excluídas e Zonas Restrinxidas. 

A definición destas zonas considerarase na fase de formulación dos distintos proxectos, 

debendo ser consideradas nas posteriores fases de execución e explotación, sendo 

incorporadas como unha relevante medida preventiva xa que supón unha minimización dos 

impactos derivados do proceso de reestruturación parcelaria. 

As Zonas Excluídas correspóndense con aqueles ámbitos do territorio onde se identificaron 

os elementos que achegan unha maior caracterización e valor da paisaxe da zona de 

actuación, se recomenda excluilos do proceso de concentración; identifícanse os 

seguintes: 

 Elementos do Patrimonio Cultural: Xacementos Arqueolóxicos. 

 Elementos do Patrimonio Cultural: Patrimonio Arquitectónico. 

 Bosques Caducifolios Autóctonos con función Protectora de Canles e/ou fronte a 

Procesos Erosivos. 

A eles, caben engadir aqueles ámbitos asociados a usos do solo incompatibles co proceso 

de concentración, como é o caso dos núcleos rurais, solos industriais e infraestruturas de 

transporte. 

As Zonas Restrinxidas correspóndense con aqueles ámbitos do territorio onde se 

identificaron facetas de interese de segunda orde do conxunto de variables ambientais 

analizadas, habitualmente actúan como zonas tampón respecto das anteriores; Nestas 

zonas minimizarase o proceso de apertura de camiños de novo trazado ao máximo posible, 

evitarase a disposición e desenvolvemento de actividades ou elementos auxiliares ás obras 

inherentes ó proceso de concentración, e se maximizará, na maior medida posible, o 

respecto por elementos propios da paisaxe rural: muros, lindes, sebes, etc. As zonas 

restrinxidas correspóndense coas seguintes:  

 Áreas de Cautela de Elementos do Patrimonio Cultural: Xacementos Arqueolóxicos. 

 Áreas de Cautela de Elementos do Patrimonio Cultural: Patrimonio Arquitectónico. 

 Elementos do Patrimonio Etnográfico e as súas Áreas de Cautela. 
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 Bosques Caducifolios Autóctonos sen función Protectora de Canles e/ou fronte a 

Procesos Erosivos. 

 

En suma, trátase de manter o estado actual da totalidade das denominadas "Zonas 

Excluídas", evitando en consecuencia todo tipo de alteración paisaxística asociada ós 

devanditos ámbitos e, adicionalmente, considerar no marco do desenvolvemento posterior 

do proxecto, a necesidade de preservar ao máximo técnico posible os ámbitos adscritos á 

categoría de "Zonas Restrinxidas". 

8.2. Medidas en fase de formulación  

A continuación, descríbense unha serie de medidas a ter en conta na fase de formulación 

dos proxectos: 

 A zona de instalacións auxiliares, parque de maquinarias, zona de provisións, 

almacenamento de residuos, etc., deben localizarse o suficientemente afastada de 

calquera curso de auga, zonas excluídas e restrinxidas. Identificaranse os espazos que 

deberán ser utilizados de forma temporal durante as obras e deseñaranse as 

operacións que será necesario realizar unha vez finalizado o seu uso. 

 Débense balizar as zonas definidas como "excluídas"; así como aquelas asociadas á 

categoría de zonas restrinxidas que se pretendan preservar do proceso. 

 Se maximizará o aproveitamento da rede viaria existente. 

 Non se desenvolverán novos camiños a través das zonas excluídas. 

 No deseño da rede viaria terase, igualmente como obxectivo, o respecto polo maior 

número posible de elementos lineais conformadores de parcelas de interese ambiental, 

como lindes arborados, valados de pedra, etc.; actualmente existentes. 

 Evitarase o asfaltado e formigonado de camiños, excepto aqueles que teñan un maior 

tránsito. No caso de que esta actuación sexa imprescindible, deberá acreditarse 

convenientemente, e deberanse presentar alternativas máis naturais e integradas no 

conxunto, como son a saburra e o macádam. 

 Deseñaranse e executarán obras de drenaxe transversal suficientes para manter o 

réxime de circulación das augas, sen que exista risco de desbordamento ou se 

produza un aumento na erosión do leito. 

 O movemento de terras reducirase ao máximo, usando na medida do posible os viarios 

rurais existentes e adaptando os novos camiños á orografía do terreo ó máximo técnico 

posible 

 No deseño e disposición das novas parcelas, deberase manter ó máximo técnico 

posible, os lindes existentes, para favorecer a integración das mesmas, evitando unha 

xeometría artificial coa contorna e favorecendo o mantemento de peches existentes 

(sebes, muros, etc.) 

 Deberanse definir as tipoloxías de peche de parcelas de forma que configuren 

naturalidade e complexidade textural á contorna, apoiándose en elementos naturais ou 

artificiais. 

 Débese establecer mecanismos de información e comunicación cos propietarios das 

parcelas, co fin de manterlles debidamente informados, para minimizar os impactos 

que se poidan producir pola incerteza sobre a localización das novas leiras nas zonas 

de concentración. 



                                                                                  

 

 

 

15 

8.3. Medidas en fase de execución 

A paisaxe actual verase afectada pola actuación coa alteración de formas e texturas, 

principalmente ocasionada pola nova definición de parcelas, a implantación de novos usos 

e a eliminación de muros e lindes existentes, que conforman a división tradicional do 

parcelario. 

Deberanse ter en conta as medidas deseñadas en fase de formulación e que serán 

recollidas no proxecto de reestruturación parcelaria relativas aos seguintes aspectos: 

 Débense balizar as zonas definidas como "excluídas"; así como aquelas asociadas á 

categoría de zonas restrinxidas que se pretendan preservar do proceso. 

 A zona de instalacións auxiliares, parque de maquinarias, zona de provisións, 

almacenamento de residuos, etc., deben localizarse o suficientemente afastada de 

calquera curso de auga, zonas excluídas e restrinxidas. 

 Na execución da nova rede viaria terase en conta o aproveitamento das pistas e 

estradas existentes, evitando a apertura de novos camiños. Tentarase non afectar os 

lindes de camiños de interese ambiental, tales como lindes vexetais que actúan de 

corredores ambientais, muros de pedra tradicionais, etc. O movemento de terras 

reducirase  ao máximo, mantendo a orografía do terreo 

 O material utilizado para a terminación de camiños deberá ser sempre e cando se 

poda de orixe granular, o que permita unha maior integración destes elementos. 

 Débense balizar as zonas definidas como de especial protección e zonas excluídas, 

evitando a súa alteración, así como ter especial coidado nas actuacións a executar nas 

zonas restrinxidas. 

 De ser necesario, a vertedura de material sobrante realizarase en ocos xerados pola 

actividade extractiva ou en zonas degradadas polo movemento de terras a condición 

de que sexa técnica e economicamente viable, quedando prohibido o depósito de 

sobrantes en zonas con valores ambientais importantes. 

8.4. Medidas en fase de explotación 

O establecemento de medidas durante a fase de explotación está encamiñado a minimizar 

a intensificación dos labores agrícolas, coa potenciación dunha actividade agrícola 

sustentable e acorde coa contorna, e a utilización respectuosa da rede de camiños e nova 

explotación das parcelas, evitando a afectación a lindes tradicionais conservados durante 

as fases anteriores do proxecto. Estas actuacións deberán estar definidas no acordo de 

concentración. 

Neste sentido deberanse potenciar as boas prácticas agrícolas entre os propietarios, tendo 

en conta as especificacións establecidas na guía publicada pola Xunta de Galicia, "Código 

Galego de Boas Prácticas Agrarias" pondo en valor os seguintes aspectos: 

 En ningún caso poderanse alterar as áreas descritas como zonas de exclusión. 

 Débense manter na medida do posible os usos actuais das parcelas, evitando a 

conversión no uso dos terreos agrícolas e pradarías pasando a ser terreos forestais. 

 Mantemento do terreo conforme á súa capacidade agrolóxica e aproveitamento 

adecuado dos seus recursos. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4: 
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1. OBXECTIVOS E CRITERIOS XERAIS 

O principal obxectivo para a elaboración deste programa de restauración paisaxística é o de 

dar unha serie de pautas cas que tentar mitigar os posibles impactos xurdidos tras a 

execución das obras asociadas ao proceso de reestruturación parcelaria.  

Como vimos falando durante todo o estudo, a especial casuística que rodea a esta zona de 

reestruturación parcelaria, onde a meirande parte das obras asociadas ao proceso de 

reestruturación parcelaria xa están executadas e perfectamente integradas no medio físico, 

fai que as afeccións previstas, no tocante á apertura de viarios, sexan de menor entidade, 

limitándose estas, á posibilidade de que se teña que completar esta rede coa implantación 

dalgún camiño secundario novo. 

Serán pois estes puntos, xunto coas tarefas de acondicionamento das novas leiras de 

substitución, os principais puntos de afección sobre a paisaxe, e polo tanto, durante o 

desenrolo deste programa, daranse as mellores pautas para que, a restauración e 

integración destas novas obras na contorna física da zona, sexan o máis respectuosas co 

medio posibles. 

Entendese pois este programa coma un sistema aberto, xa que, a non dispoñibilidade de 

datos de esas futuras obras asociadas ao proceso de reestruturación, fai que non se poda 

levar a cabo nin unha valoración económica das medidas de integración, nin ter precisión á 

hora de establecer as zonas ou áreas onde aplicar as mesmas. 

Polo que en todo o desenrolo deste programa estaremos a falar de medidas de integración 

con carácter xeral, que terán que ser desenroladas e valoradas máis polo miúdo chegado o 

momento. 

O obxecto do presente programa de restauración é, por tanto, conseguir a integración 

paisaxística das novas obras que puideran xurdir, e a corrección ou minimización dos 

posibles impactos inducidos polas mesmas, sendo polo tanto os obxectivos prioritarios 

destas medidas os seguintes: 

 Integración paisaxística dos camiños secundarios na contorna afectada. 

 Recuperación, rexeneración, restauración e acondicionamento de solos en superficies 

de noiros. 

 Estabilización e minimización da erosión nas superficies resultantes do proceso 

construtivo. 

 Recuperación de superficies alteradas pola obra. 

 Utilización da cobertura vexetal como complemento do balizamento. 

 Protección efectiva dos cursos fluviais da contorna, directa ou indirectamente afectados 

pola obra. 

 Redución dos custos de execución. 

2. DESCRICIÓN DOS TRATAMENTOS DE RESTAURACIÓN 

2.1. Xestión e estendido de terra vexetal 

A composición dos noiros en terraplén constará, en principio, de materiais de 

granulometrías diversas, o que supón un substrato, a priori, bastante improdutivo, que 

dificultará a implantación natural da vexetación. 

Proponse a retirada da capa superior de todas aquelas superficies que vaian ser alteradas 

finalmente coas obras relacionadas coa reestruturación, así como o seu mantemento ata o 
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momento en que vaian ser reutilizadas na fase de restauración paisaxística. No caso de que 

este material sexa insuficiente, a terra vexetal importada deberá proceder de zonas que 

sexan froito dunha alteración autorizada. 

Os traballos de escavación da terra vexetal efectuarase ata a profundidade que chegue a 

capa con contido orgánico (os primeiros 10 ou 20 cm de terra, aínda que esta profundidade 

é variable), evitando a compactación da terra vexetal durante a operación e o arrastre de 

materiais grosos subxacentes. 

Para conservar debidamente a terra vexetal retirada, os apilamientos da mesma faranse 

cunha altura inferior a 150 centímetros. Prohibirase a circulación de vehículos ou maquinaria 

de obra sobre ela para evitar a compactación. Non se mesturará nunca con terra obtida de 

capas inferiores do chan e non se empregará para outros fins que non sexa o estendido 

final sobre o terreo, durante o acondicionamento ambiental a realizar. 

A provisión levará a cabo nos lugares que aprobe a Dirección de Obra, de forma que non 

interfira no normal desenvolvemento da mesma. Efectuarase formando cabalóns ou artesas. 

Durante a conformación dos cabalóns pódese proceder a fertilizar os materiais, se a terra 

retirada finalmente resultase de escasa calidade nutritiva. No caso de que o tempo a 

transcorrer ata a súa reutilización fose superior ao seis meses, os materiais deberíanse 

remover periodicamente (volteo), a fin de facilitar a osixenación, e podería procederse a 

sementar a súa superficie con sementes de leguminosas, capaces de fixar nitróxeno. 

Unha vez que a obra estea en condicións de ir admitindo a terra vexetal, esta comezará a 

disporse nas zonas que se vaian a restaurar mediante as operacións de acondicionamento 

ambiental. Esta tarefa comprende á súa vez tres operacións: escavación, transporte e 

distribución. 

As superficies sobre as que se vaia a estender a terra vexetal se escarificarán lixeiramente 

con anterioridade, evitando o paso sobre elas de maquinaria pesada que poida ocasionar a 

súa compactación, especialmente se o terreo está húmido. 

2.2. Tratamento de desmontes, terrapléns e instalacións auxiliares 

Para este tratamento inclúense as superficies de noiro correspondentes tanto a desmontes 

como a terraplén asociados ao ámbito de actuación, así como a zona de instalacións 

auxiliares. 

O tratamento sobre estas superficies consistirá nunha hidrosementeira de iguais 

características en ambos os casos. Esta operación de restauración desenvolverase como 

segue: 

 Hidrosementeira en superficie: Utilizarase unha fórmula de Hidrosementeira (F-1) 

composta por especies herbáceas (gramíneas e leguminosas), permitindo que a 

superficie quede revexetada e se integre perfectamente na contorna. Empregaranse 

especies con distinta velocidade de xerminación, de forma que dende o primeiro 

momento comece a revexetación do noiro con especies gramíneas anuais e bianuais, 

véndose complementada co paso do tempo coas especies perennes de implantación 

máis lenta pero con maior capacidade de permanencia. 

2.3. Tratamento de terrapléns en entornos fluviais 

Trátase dun tratamento complementario ao aplicado sobre as superficies de determinados 

terrapléns asociados ás áreas de ocupación, sobre as que se desenvolverán plantacións de 

integración, cara a reforzar a naturalidade e mimetización do ámbito; como complemento 

do tratamento previamente aplicado e xa descrito nos apartados 2.1 e 2.2, consistentes no 

estendido de terras vexetais e  hidrosementeira en superficie. 
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Estes tratamentos aplicaranse nos noiros de terraplén asociados aos ámbitos das 

contornas fluviais da delimitación de obra. 

O conxunto de operacións de restauración serán as seguintes: 

 Plantacións: Nas superficies dos terrapléns asociados ós ámbitos das contornas 

fluviais, realizarase unha plantación de especies leñosas autóctonas (árbores e 

arbustos) formando bosquetes irregulares, coa finalidade de conferir naturalidade ó 

espazo. 

Especie Nome común 

Alnus glutinosa Ameneiro 

Betula pendula Bidueiro 

Salix cinerea Salgueiro 

 

3. LEXISLACIÓN 

Aplicación Ano Lexislación sectorial Ámbito 

Paisaxe 

 

2020 Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se 

aproba o Regulamento da Lei 7/2008, do 7 de 

xullo, de protección da paisaxe de Galicia  

Autonómico 

2016 
Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se 

aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia 
Autonómico 

2008 

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da 

paisaxe de Galicia (Modificada pola Lei 2/2016 

do solo de Galicia) 

Autonómico 

 

4. ÉPOCA DE EXECUCIÓN 

Para aumentar a porcentaxe de éxito da restauración e a calidade da mesma, que será un 

condicionante determinante no posterior desenvolvemento da cobertura vexetal, é 

necesario que as operacións de restauración realícense na época máis adecuada. As 

condicións climáticas que caracterizan a zona sinalan dúas épocas óptimas para a 

execución do programa de restauración: 

Hidrosementeira Plantación 

Marzo / Maio Febreiro / Marzo 

Setembro / Novembro Novembro / Decembro 

Poderán realizarse os traballos fora de esas datas, só no caso no que a climatoloxía do 

momento considérese favorable. 

 

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=3850&amp;lang=g
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1. INTRODUCIÓN AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Obxecto do presente documento 

O obxecto do presente estudo é a redacción do Estudo de Impacto Ambiental da parroquia 

de Freixeiro (Santa Comba - A Coruña), co fin de iniciar o procedemento de avaliación de 

impacto ambiental ordinaria de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro de avaliación de 

impacto ambiental.  

Dando tamén cumprimento á Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial 

de Galicia (Metaga). Tal e como se recolle no artigo 48 “comprobado o cumprimento dos 

obxectivos xerais conforme o disposto no artigo 7 desta lei, así como os requisitos 

establecidos nos artigos 46 e 47, o servizo provincial competente en materia de 

desenvolvemento rural redactará o preceptivo Estudo de Impacto Ambiental, que será 

remitido ao órgano competente co fin de que este realice a tramitación establecida na 

normativa de impacto ambiental”. 

Localización 

O termo municipal de Santa Comba localízase ao noroeste da provincia da Coruña, case no 

centro dun triángulo formado pola Coruña, Santiago e Fisterra. O situarse moi próximo a 

Santiago de Compostela, as infraestruturas viarias permiten unha boa comunicación coas 

principais cidades de Galicia. 

O concello está delimitado ao norte polo concello de Coristanco, ao este polos concellos de 

Tordoia e Val do Dubra, ao sur polos concellos de Negreira e A Baña e ao oeste, polos 

concellos de Mazarico e Zas. 

 

A zona de estudo localízase na parroquia de San Fiz de Freixeiro, pertencente ó Concello 

de Santa Comba, provincia de A Coruña. 

 

 

Parroquia de San Fiz de Freixeiro 
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Antecedentes  

A parroquia de Freixeiro linda ao sur coas zonas concentradas de Suevos, Marcelle e 

Cabanas II, pertencentes ao Concello da Baña. 

 

Imaxe 1: Visor Medio Rural de concentracións parcelarias 

A parroquia de Freixeiro conta cunha superficie total de 2.041 hectáreas. 

No concello de Santa Comba hai once concentracións xa finalizadas, e sumando a 

parroquia de Freixeiro, contaría cunha superficie concentrada que superaría o 50% do seu 

territorio, como se observa nas imaxes, da consulta a páxina de Medio Rural da Xunta de 

Galicia. 

O proceso de concentración parcelaria comezou na década dos anos 60 do século pasado 

na parroquia de Castriz. E como se pode ver na Táboa 1 de Zonas de concentración 

parcelaria do concello de Santa Comba, están rematadas as 11 zonas de concentracións 

ditas anteriormente, e ademais a zona de Arantón-Santa Sabiña aprobou no ano 2012 as 

Bases Definitivas. 

No Acordo de concentración parcelaria do ano 1983, San Félix de Freixeiro contaba cunha 

superficie a concentrar de 1.691 Ha, pertencentes a 706 propietarios, e acadárase un índice 

de concentración de parcelas bastante elevado, xa que pasábase de 12.190 parcelas de 

bases, a 1.947 novos predios de substitución, como se amosa na Táboa 1. 
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Táboa 1: Zonas de concentración parcelaria do concello de Santa Comba 

O caso da parroquia de Freixeiro é singular xa que é unha concentración que leva 

bloqueada dende o ano 1983. Quedou paralizada na fase de acordo polo rexeitamento dos 

propietarios ao proceso de concentración parcelaria nese momento, e declarouse 

caducada na Metaga no ano 2015. Coa vantaxe de que a parroquia conta cunha ampla 

rede viaria xa construída e integrada no medio 

Polo tanto, o que se pretende agora, é “recuperar” a zona grazas ao novo proceso de 

reestruturación, e aproveitando a forte demanda veciñal que actualmente exercen na zona 

os propietarios que confían no proceso. 
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Marco legal 

Como se sinalou ao principio da memoria, o obxecto da redacción deste documento é 

iniciar o procedemento de avaliación de impacto ambiental, de acordo coa Lei 21/2013, do 

9 de decembro, de avaliación ambiental. 

Por tratarse dun proxecto de reestruturación parcelaria, o marco legal a aplicar será a  Lei 

4/2015, do 17 de xuño de mellora da estrutura territorial agraria (METAGA). Xa que a 

motivación deste documento é poder reiniciar a reestruturación da parroquia de Freixeiro 

con tódalas vantaxes que supón para a zona e os veciños.  

 

2. DESCRICIÓN DO PROCEDEMENTO DE REESTRUTURACIÓN 

PARCELARIA 

Dende que entrou en vigor a Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial 

agraria de Galicia, o procedemento de reestruturación parcelaria consta de: 

1. Estudio Previo de Iniciación 

2. Decreto 

3. Bases de reestruturación parcelaria 

4. Acordo de reestruturación parcelaria 

5. Acta de reorganización da propiedade 

O concepto de reestruturación parcelaria substitúe o xa superado de concentración 

parcelaria. 

A nova Lei pretende que o resultado da reestruturación supoña unha mellora das 

explotacións e unha ordenación dos usos agrarios, o que mellorará a súa viabilidade 

técnica, económica e social. Tamén é salientable nesta nova Lei a prioridade da protección 

do medio ambiente. 

 

3. ENCADRE E MOTIVACIÓN DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Este estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Freixeiro (Santa 

Comba), é anterior ao primeiro punto de todo o proceso. Xa que o estudo previo de 

iniciación leva a resolución favorable do órgano ambiental respecto da avaliación de 

impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria. 

Todo isto é importante á hora de valorar os impactos ambientais, xa que debido as 

características do proceso de reestruturación, máis propias dun plan de ordenación 

territorial, será no plan de obras onde pode estar o risco de deterioro dos elementos 

ambientais. 

A motivación de este estudo de impacto ambiental é facer unha caracterización da situación 

do medio, cos efectos ambientais previsibles e medidas correctoras na parroquia de 

Freixeiro, adaptando a lexislación vixente, que segundo o Anexo I da Lei 21/2013, do 9 de 

decembro, de avaliación ambiental, describe os proxectos sometidos á avaliación ambiental 

ordinaria: 

Grupo 9. Outros proxectos. 

a) Os seguintes proxectos cando se desenrolen en Espazos Naturais Protexidos, Rede 

Natura 2000 e Áreas protexidas por instrumentos internacionais, segundo a 

regulación de la Lei 42/2007, de 13 de decembro, de Patrimonio Natural e da 

Biodiversidade 
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14.º Concentracións parcelarias que conleven cambio de uso do solo cando supoña 

unha alteración sustancial da cuberta vexetal. 

b) Calquera proxecto que supoña un cambio de uso do solo nunha superficie igual ou 

superior a 100 ha. 

A superficie total da parroquia é de 2041 ha. Para a toma de decisión final acerca das 

posibles exclusións e, por tanto da zona de actuación, é preciso avaliar o grado de afección 

e compatibilidade cos diversos elementos susceptibles de precisar protección ambiental e 

patrimonial que inciden na parroquia, así como o análise da inclusión de parte do solo de 

núcleo rural e espazos cun potencial uso industrial, como o parque eólico ou a concesión 

mineira. 

O proceso de reestruturación conleva unha ordenación de usos, de xeito que pradeiras e 

labradíos son agrupadas xunto ás explotacións agrícolas e gandeiras, mentres que se 

procura afastar as parcelas de monte dos núcleos de poboación, entre outros motivos 

como defensa fronte aos incendios forestais. Tendo en conta a ampla superficie do 

proxecto, así como os diversos condicionantes de protección ambiental e patrimonial que 

inciden na parroquia, proponse a aplicación dun procedemento de avaliación ambiental 

ordinario de xeito que a tramitación sirva de apoio á toma de decisión acerca da zona final 

de actuación. 

4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

O estudo da zona da actuación ten como obxectivos: 

 Ordenación dos usos agrarios de xeito que mellore a súa viabilidade técnica, 

económica e social. En xeral, vincular os usos agrícolas e gandeiros ás explotacións e 

afastar os usos forestais dos núcleos de poboación, mellorando a súa protección fronte 

a incendios.  

 Mellorar a estrutura territorial das explotacións agrarias, de xeito que favorezan a súa 

rentabilidade.  

 Manter e promover os usos tradicionais. 

 Asegurar a protección daqueles elementos de especial importancia dadas as súas 

características ecolóxicas, paisaxísticas e patrimoniais que se podan ver afectadas polo 

proceso. 

 Manter un grado de diversidade dentro do territorio. 

 

No desenrolo deste documento valoráronse tres alternativas. 

A alternativa 0, que sería a non realización da reestruturación parcelaria na zona de estudo, 

tería unha repercusión ambiental negativa. 

A alternativa 1, que consiste na realización da reestruturación partindo do mesmo ámbito de 

actuación da anterior concentración, tendo en conta as zonas excluídas nese tempo.  

E por último, a alternativa 2, que consiste na realización da reestruturación parcelaria 

incluíndo todas as zonas e masas excluídas, actuando por tanto en todo o territorio da 

parroquia de Freixeiro. 
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Esta proposta cubre a problemática que se plantexaba na alternativa 1 da propiedade, xa 

que o pasar tantos anos, a investigación da propiedade e o cálculo dos novos predios non 

se corresponderían coa realidade, feito que fai que cobre maior sentido a inclusión dos 

terreos de toda a parroquia, xa que tamén se chegaría a un numero maior de propietarios, 

conseguindo unha zona de reestruturación parcelaria máis homoxénea.  

O tempo de paralización da zona, esta vez, ten algo positivo por dous motivos, o primeiro é 

que as obras xa están integradas ambientalmente, e o segundo, que socialmente houbo un 

cambio na mentalidade dos propietarios da zona, xa que agora son estes os que 

demandan que se reactive a reestruturación da parroquia. 

Proponse esta alternativa por todo o explicado anteriormente, e por ser a que se adapta á 

nova normativa. Poderíase aproveitar a inversión feita, faríase en menos tempo ó contar 

cunha rede de camiños executada, polo que o impacto medioambiental sobre a zona sería 

moito menor ou nulo. 

Polo tanto a alternativa 2, tanto dende o punto de vista técnico, como ambiental e 

socioeconómico terá unha repercusión positiva na zona. 

Na seguinte imaxe obsérvase a zona de reestruturación parcelaria da alternativa elixida, 

respectando os camiños existentes. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL E INTERACCIÓNS ECOLÓXICAS 

Medio físico: 

A zona de reestruturación parcelaria obxecto de estudo comprende á parroquia de San Fins 

de Freixeiro, situada ó sueste do termo municipal de Santa Comba, sendo os límites da 

zona os seguintes:  

 Norte: Parroquias de Vilarmaior e Montouto, Concello de Santa Comba. 

 Sur: Parroquias de Suevos e Marcelle, Concello de A Baña, (zonas concentradas). 

 Este: Parroquias de Rial e Couceiro, Concello de Val do Dubra. 

 Oeste: Parroquias de Montouto e Ser, Concello de Santa Comba. 

A parroquia de San Fins de Freixeiro é a mais grande do concello, e  está formada por 13 

lugares: As Abeleiras, Amenzóns, Carboeiro, O Castro, Castropombo, Fafia, Freixeiro, A Illa, 

O Pombal, Portocarreiro, Portochán, O Tarroal e Vilarnovo. 

O concello de Santa Comba ten unha altitude media comprendida entre os 300 e os 500 m.  

A cunca do río Xallas organiza un territorio de topografía aplanada e constitúe un espazo 

natural ben diferenciado. O río, que segue unha dirección do nordeste ó sueste, une ós 

concellos de Santa Comba e Mazaricos nunha gran continuidade xeotectónica cun leve 

descenso altitudinal nesta dirección, dende as terras máis altas de Santa Comba ás máis 

baixas do val do Xallas en Mazaricos. 

En canto a xeoloxía o concello de Santa Comba atópase integrado na unidade 

paleoxeográfica denominada Galicia Central-Tras Os Montes. E a litoloxía da zona está 

caracterizada pola presenza tanto de rochas graníticas, como de rochas metamórficas.  No 

Plano nº 2 represéntanse as diferentes unidades xeolóxico-litolóxicas existentes. 

O río Xallas, eixe da rede hidrográfica comarcal e elemento definidor da bisbarra que drena 

e articula a paisaxe, recolle un importante numero de afluentes mentres cruza o concello de 

Nordeste a Suroeste, e divide o municipio nunha parte norte e outra sur, para proseguir por 

Mazaricos e desembocar na ría do Ézaro, no municipio de Dumbría.  

A canle máis importante da zona de estudo é o río Abuín, principal afluente do río Xallas. No 

seu primeiro treito, drena practicamente toda a parroquia de Freixeiro, recollendo as augas 

doutro dos regos da zona de estudo. Dentro dos regos que discorren pola parroquia 

cumpre sinalar a presenza do rego de Vilamaior, na zona norte da parroquia, que aínda que 

é un rego de pequenas dimensións e depende das precipitacións acontecidas na 

temporada de choivas, ten unha gran importancia, xa que, xunto co sistema formado polos 

regos da Cruz, Bazar e Recarei, da orixe ó nacemento do río Xallas. 
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No Plano nº 3, xeofísico, móstranse as diferentes cuncas para cada un dos ríos presentes 

na zona. 

O conxunto de accións xeofísicas, atendendo os riscos para as actividades agrícolas, 

poden clasificarse en dous tipos. 

 Riscos de erosión 

As zonas de risco de erosión baixo-moderado, serán aquelas con pendentes inferiores ó 

20%.  

Do mesmo xeito, consideraranse zonas con risco de erosión alto aqueles terreos cunha 

pendente superior ó 20%, o que supón un 11%, do total da superficie da parroquia . As 

primeiras corresponderanse con zonas aptas para o uso agrícola, namentres que as 

segundas, consideraranse máis aptas para o uso forestal. 

No Plano nº 3, adxunto ó presente documento, amósase a distribución das distintas 

pendentes polo territorio de estudo, no mesmo plano podese ver como as zonas de 

maior pendente, con valores superiores o 20%, atópanse diseminadas por toda a 

parroquia, aínda que toman unha maior relevancia nas inmediacións dos cursos de 

auga, en especial nas inmediacións do río Abuín. Serán estas zonas as máis sensibles á 

posible existencia de fenómenos erosivos, polo que se terá que ter un especial coidado 

nas mesmas, deixándoas como zonas aptas para a implantación de cultivos arbóreos. 

 Riscos de asolagamento ou inundación 

No noso caso, as suaves colinas que forman o relevo da zona, provocan a ausencia de 

grandes zonas de asolagamento, e de habelas, estas so aparecerán no entorno dos 

cursos fluviais. 

Co fin de levar a cabo unha caracterización climática da zona estudiáronse os datos 

termopluviométricos do Instituto Nacional de Meteoroloxía procedentes do  observatorio 

máis próximo á zona a estudo, o de Fontecada (Santa Comba), polos seguintes motivos: 

por posuír unha altitude semellante á media da zona a estudo (369 m.), por contar cun 

período de observacións térmicas e pluviométricas dunha serie de anos o suficientemente 

longa para considerar significativos os datos medios, e por atoparse no mesmo concello 

que a parroquia a estudo. 

Atendendo á temperatura, observase que a zona de estudo se caracteriza por uns invernos 

pouco rigorosos e uns veráns bastante mornos. 

A precipitación total anual media supera os 2.000 mm., cunha distribución bastante regular, 

polo que non existe período de seca estival. 

Bioclimáticamente é unha zona con Ombroclima hiperhúmido dentro do piso Eucolino da 

Rexión Eurosiberiana, se ben é preciso sinalar a existencia dunha certa influencia 

mediterránea. Caracterízase por unha práctica ausencia de xeadas e por veráns suaves, o 

cal sumado ás altas precipitacións permite o establecemento de importantes masas 

forestais. 

Medio biótico: 

Do medio biótico respecto a formacións vexetais e flora, o concello de Santa Comba 

pertence ó sector Galaico-Portugués da provincia Cantabroatlántica, dentro da rexión 

Eurosiberiana.  

As formacións vexetais máis representativas da zona son: formacións arbóreas: masas de 

Quercus robur (carballos) mesturados, en menor ou maior grado, con castiñeiros, piñeiros 

e/ou eucaliptos; vexetación de ribeira; masas de piñeiro e/ou eucalipto; formacións 

arbustivas e formacións herbáceas 
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As comunidades vexetais protexidas, segundo a Directiva Hábitats 97/62, que existen na 

parroquia son dous hábitats incluídos no Anexo I de dita directiva: 

HÁBITAT TIPO DE HÁBITAT CÓDIGO  
HÁBITAT 

PRIORITARIO 

Uceiras secas europeas 
Uceiras e matogueiras de 

zona morna 
4030  

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

Bosques de Europa morna 91 EO * 

O único hábitat considerado como prioritario (*) é o 91EO, de Bosque aluviais. Na seguinte 

imaxe do Plano 4 se observan graficamente: 

 

 

Dende o punto de vista da fauna, as características bioxeográficas da zona favorecen a 

existencia dunha fauna similar á do resto das bisbarras interiores de Galicia e propia da 

rexión zooxeográfica Eurosiberiana. É moi importante salientar que na parroquia non hai 

ningún taxón nin poboación catalogada en perigo de extinción. 

Respecto aos cultivos e aproveitamentos, os máis significativos na parroquia de estudo 

son: 

 Labradíos 

 Prados e pastizais 

 Matogueiras sen arborado 

 Masas de eucaliptos e /ou piñeiros,  

 Zonas con predominancia de vexetación autóctona  

 Bosque de ribeira ou ripisilva 

En canto a espazos naturais, tamén é moi importante salientar, que nin no termo municipal 

de Santa Comba, nin na parroquia de Freixeiro, existen zonas de interese especial, como 

son as ZEC e ZEPVN. 
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A parroquia de Freixeiro posúe un rico patrimonio cultural representado por dous grandes 

castros: Castro de Freixeiro (Ga150077028) e o Castro Pombo (GA150077024); dúas 

necrópoles megalíticas no Alto da Espora (GA15007711) e nas Abeleiras (Ga150077012); 

unha casa nobiliar, dous cruceiros e unha fonte; ademais no municipio só hai dúas igrexas 

netamente románicas, a de San Fins de Freixeiro e a de San Cristovo de Mallón. 

No anexo 1, se realizou un inventario actualizado dos bens culturais que existen na 

parroquia de Freixeiro: elementos arqueolóxicos, arquitectónicos, etnográficos, vías e 

territorios culturais. Asemade, analizouse o seu estado de conservación e as accións que 

poden chegar a causar impacto durante as labores de reestruturación parcelaria. 

Estudo socioeconómico: 

En canto os sectores produtivos, sendo o que atañe o sector primario, o aproveitamento 

actual da superficie da parroquia de Freixeiro, unha vez descontadas as infraestruturas 

viarias e os núcleos, presenta a seguinte distribución dos usos do solo: 

 

A comarca do Xallas é unha área basicamente rural adicada a gandería modernizada para a 

produción de leite, e constitúe unha das primeiras comarcas de Galicia no tocante á súa 

vocación leiteira, á que tamén se lle suma o vacún de carne.  

Atendendo ao número de unidades gandeiras nas explotacións agrícolas do concello, 

existe unha marcada presencia do gando bovino. Na parroquia de Freixeiro hai máis de 40 

explotacións (Fonte IGE). Asemade no conxunto da bisbarra é o gando bovino o que máis 

presencia ten, con gran diferencia respecto ó resto. 

Nas imaxes seguintes móstrase a parroquia de referencia e as lindantes: 
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En canto a rede viaria na parroquia de Freixeiro, existen varios tipos de vías:  

 Estradas principais: vias de comunicación máis importantes da zona. A estrada 

Provincial (AC-400), que une Cerceda con Muros. A estrada Provincial (AC-404), que 

une Santa Comba con Baio. A estrada Provincial (AC-406), que une Santa Comba con 

Portomouro e fai de limite da parroquia de Freixeiro polo sur, e a estrada da  

Deputación (DP-2904), que une Santa Comba con Coristanco. 

 Estradas secundarias: Neste grupo englóbanse aqueles viarios que, partindo dos 

anteriores, unen os distintos nucleos de poboación existentes na parroquia de estudo. 

Existen dous tipos, as asfaltadas ( cunha lonxitude de 27.000 m) que unen os distintos 

núcleos de poboación, e a rede de camiños en terra (cunha lonxitude de case 71.000 

m) que dan servizo ás fincas.  
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Isto supón que, para o total da zona de estudo, cóntase cunha rede viaria cercana aos 

100km de lonxitude. O que parece indicar que, tanto as comunicacións entre os núcleos, 

como o acceso ós novos predios de substitución, están totalmente garantidos. 

Unidades ambientais:  

As Unidades Ambientais son ámbitos de superficie, delimitados no terreo, cuns valores 

ambientais aproximadamente homoxéneos e un uso e outras características similares que 

as fan facilmente identificables. 

Neste caso e debido ás escasas diferenzas xeolóxicas, litolóxicas e orográficas da zona, 

considerase como elemento practicamente definitorio destas unidades os aproveitamentos  

actuais do solo. 

Deste xeito, as Unidades Ambientais que se identificaron na parroquia de Freixeiro son: 

A. Áreas urbanas (delimitado polo PXOM do concello de Santa Comba do 05/04/2001) 

B. Galerías de ribeira . 

C. Áreas de vexetación autóctona. 

D. Masas de eucalipto e/ou piñeiro,. 

E. Zonas de cultivo e prado/pasteiro. 

F. Zonas de matogueira e monte baixo. 

Todas estas Unidades Ambientais atópanse representadas no plano nº 7. 

Na seguinte táboa pódese determinar a valoración das distintas unidades ambientais 

atendendo a distintos criterios. 

 

Valoración das unidades ambientais 

 Naturalidade 
Diversidade e 

Rareza 
Fraxilidade Reversibilidade 

Interese 

Paisaxístico 

Áreas urbanas 
Baixa Baixa Baixa Baixa Media 

Áreas de 

vexetación 

autóctona 

Alta Media Alta Media Alta 

Zonas de 

matogueira e 

monte baixo 

Media Baixa Media Alta Media 

Zonas de 

cultivo e 

prado/pasteiro 

Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

Masas de 

eucalipto e/ou 

piñeiro 

Baixa Media Media Media Media 

Galerías de 

Ribeira 
Alta Alta Alta Media Alta 
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Interaccións ecolóxicas: 

As interaccións ecolóxicas quedan definidas polas características propias dos ecosistemas 

presentes na área de influenza, e polas características propias do proceso. 

A zona de estudo caracterízase por ser un territorio de transición entre terras altas e amplos 

vales de suave topografía, polo que a distribución das Unidades Ambientais e moi 

heteroxénea.  

Ademais hai que destacar a cantidade de núcleos de poboación que existen na zona. 

En base a todo isto, e ao recollido no inventario ambiental, estúdanse as posibles 

interaccións  que as diferentes actuacións que forman parte do proceso de reestruturación 

teñen sobre a comunidade animal, vexetal e tamén sobre a poboación. Chegando á 

conclusión de que, polo avanzado da estrutura viaria, non habería moitas interacción 

negativas sobre as comunidades animais nin vexetais. E que cobran un maior peso as 

interaccións positivas que o proceso ten sobre a poboación, debido ós beneficios 

socioeconómicos que supón. 

6. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Fundamentase o proceso de valoración e identificación de impactos utilizando como base o 

estudo pormenorizado do medio físico.  

Obviamente nun territorio de estas dimensións, as características e as propiedades do 

medio poden diferir moito dunha zona a outra, e de igual xeito, a intensidade do impacto 

producido. Dada esta diverxencia, realizouse unha catalogación de zonas, para poder 

realizar unha valoración obxectiva da repercusión no medio, segundo os seguintes criterios: 

 Vexetación: 

o Bosque arborado e vexetación de ribeira. 

o Matogueiras e lindeiros. 

o Cultivos, prados e pastizais. 

 Hidroloxía: 

o Zonas con influenza fluvial. 

 Xeofísicos: 

o Riscos de erosión. 

 Zonas con pendentes < 20%. 

 Zonas con pendentes > 20%. 

o Riscos de asolagamento ou inundación. 

 Zonas con hidromorfia. 

 Zonas libres de hidromorfia. 

Optouse pola diferenciación de este tipo de características do medio por ser sobre as que 

se poden producir uns impactos mais perniciosos.  

Nos impactos, terase en conta a acción principal do proceso, baseada nos seguintes 

criterios cualitativos de valoración: 

 Beneficial ou adverso. 

 Directo ou indirecto. 

 Temporal ou permanente. 
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 Sinérxico ou non sinérxico. 

 Puntual ou extenso. 

 Continuo ou descontinuo. 

 Reversible ou irreversible. 

 Recuperable ou irrecuperable. 

Así, do conxunto da asociación entre o tipo de impacto e as características do medio, 

obtense un resultado ou valoración global que se identificará segundo os seguintes 

criterios: 

 Compatible, efectos de pouca entidade que non precisan practicas correctoras. 

 Moderado, nos que a recuperación das condicións orixinais requiren de certo tempo, e é 

aconsellable a aplicación de medidas correctoras. 

 Severo, na que a magnitude do efecto esixe para a recuperación do medio a introdución 

de practicas correctoras que esixen un período de tempo ilimitado. 

 Crítico, a magnitude do efecto é superior ó limiar aceptable e pouco factible a 

introdución de practicas correctoras. 

O proceso de reestruturación parcelaria consta de tres fases, que son susceptibles de xerar 

impactos. A primeira corresponde á fase de desenrolo ou formulación, a segunda é a fase 

de execución das obras, e a terceira a fase de uso ou explotación. 

A valoración dos impactos, efectuase en función das accións identificadas causantes de 

alteracións e riscos sobre os distintos factores ambientais. Dependerá da cantidade e 

calidade do factor ambiental alterado, da súa importancia no ámbito de referencia, do grao 

de incidencia ou severidade da afección e das características das alteracións producidas.  

A importancia do impacto é o cociente mediante o cal se mide cualitativamente o impacto 

ambiental, en función, tanto do grao de incidencia ou intensidade da alteración producida, 

como da caracterización do efecto, que responde á súa vez a unha serie de atributos de 

tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, prazo de manifestación, persistencia, 

reversibilidade, recuperabilidade, sinerxía e periodicidade.  

Pódese resumir despois do estudo da parroquia de Freixeiro, onde a maior parte das obras 

inherentes ó proceso de reestruturación, e as que máis impactos negativos xeran, xa están 

efectuadas e integradas (rede de camiños). Pesa máis o impacto positivo que, tanto na 

poboación da parroquia, coma sobre a capacidade agrolóxica dos terreos, acadase con 

este proceso.  

7. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS  

As medidas preventivas serán aquelas que se poñan en práctica durante a fase de Proxecto 

construtivo, a fin de evitar na medida do posible a aparición de impactos derivados das 

actividades de obra ou, polo menos, de tentar evitar que as súas consecuencias sexan 

maiores do estritamente necesario. 

As medidas correctoras son aquelas que se adoitan para minimizar un efecto xa presente 

sobre o medio.  

Polo tanto estas medidas teñen como obxectivo evitar, minimizar ou compensar os 

impactos derivados do proceso de reestruturación parcelaria.  

1. Primeiro exporanse as aplicables á fase de formulación ou fase inicial, que consisten 

na delimitación das zonas de especial sensibilidade, (tanto nos terreos con 

presenza de restos arqueolóxicos, como nos terreos con vexetación arbórea con 
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interese ecolóxico e paisaxístico); no estudio do trazado da rede de camiños e na 

información e formación continuada ós propietarios afectados polo proceso. 

2. Segundo, as correspondentes á fase de execución das obras. Como medidas 

preventivas nesta fase están: limitación da zona de obra e das operacións de 

eliminación da vexetación; mantemento e elección da maquinaria; control e 

prevención das nubes de po e do ruído; control na descarga de materiais ,na 

xestión da terra vexetal e de residuos de obra; limitación e prevención de incendios 

e do impacto paisaxístico; transparencia informativa; patrimonio histórico-artístico e 

mantemento da permeabilidade territorial e dos servizos locais. Como medidas 

correctoras: á atmosfera, restitucións xeolóxicas, xeomórficas e edáficas, hidroloxía, 

fauna, patrimonio, vexetación e paisaxe da zona. 

3. E finalmente, as referentes á fase de explotación ou uso. 

Na primeira e última fase, solo son medidas preventivas, dada a inviabilidade de impor 

medidas correctoras ós agricultores. 

Unha correcta aplicación destas medidas diminuirá en gran medida a existencia e a 

intensidade dos impactos que poidan xurdir, tanto na fase de construción como na de 

explotación ou uso. 

Outra vez hai que salientar que os camiños xa están feitos, polo que o non haber case 

impactos seguramente non se precisarán de estas medidas. 

8. PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL  

O Programa de vixilancia ambiental (PVA) elabórase co fin de establecer un sistema que 

garanta que a execución do proxecto se faga de forma correcta. Ten como obxecto 

comprobar a magnitude dos impactos negativos (tanto os previstos como os de nova 

aparición) e controlar o cumprimento e efectividade das medidas correctoras e protectoras 

propostas.  

Farase un seguimento e control nas fases iniciais do proceso, durante a execución das 

obras e unha vez finalizadas estas para ver a integración no medio. A través de inspeccións 

periódicas á zona de reestruturación e controlando a evolución cos informes técnicos 

correspondentes. 

A consideración de un Programa de Vixilancia Ambiental durante a fase de explotación, 

pódese realizar en base ás especificacións dadas polo “Código Galego de Boas Prácticas 

Agrarias”, aínda que dada a voluntariedade de aplicación do mesmo, non se considera 

necesario a imposición de un programa ao respecto.  

E ademais no caso de Freixeiro o ter xa construídos os camiños, pode non precisar do 

seguimento e control das obras durante a execución, e da mesma maneira polo paso dos 

anos a integración paisaxística da zona xa tivo lugar con naturalidade. 

9. PROPOSTA DA REDE DE CAMIÑOS 

A proposta da rede de camiños, é a que se indicou na alternativa 2. 

Como en Freixeiro existe unha rede viaria bastante tupida, a proposta da alternativa elixida 

anteriormente e da rede de camiños, consiste en adaptarse ao trazado dos camiños 

existentes, que ademais é o que recomenda a Lei.  

Os viarios existentes son de dous tipos, asfaltados e en terra, isto supón que, para o total 

da parroquia, cóntase cunha rede viaria cercana os 100 km de lonxitude. O que parece 

indicar que, tanto as comunicacións entre os núcleos, como o acceso ós novos predios de 

substitución, están totalmente garantidos.  
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Polo tanto, os camiños secundarios que se propoñen son mínimos, e coinciden con trazas 

existentes que comunican outros camiños de terra entre si, polo tanto seguramente non 

será necesario nesta zona o proxecto de camiños principais, xa que basicamente nesta 

parroquia haberá que facer un traballo de mantemento dos camiños se así se considera. 

Na seguinte imaxe obsérvase a zona de reestruturación parcelaria da alternativa elixida, coa 

ampla rede viaria existente (asfaltada e de terra), a proposta de novos camiños, os regos, 

os núcleos e as áreas de protección de patrimonio. 
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10. CONCLUSIÓN 

A reestruturación da zona de estudo, que conta cun evidente potencial gandeiro e forestal, 

dende o punto de vista socioeconómico se reactivaría a actividade agraria e a mellora da 

rentabilidade das explotacións. Factor determinante para a fixación de poboación agraria 

coma axente directo da conservación ambiental e patrimonial. 

Como conclusión do estudo dos diferentes impactos na zona de actuación e comprobado 

nas parroquias lindantes xa concentradas; a reestruturación parcelaria desta parroquia terá 

grandes impactos positivos na fase de explotación.  

Segundo a caracterización da situación do medio e dos efectos ambientais previsibles nos 

diferentes documentos que compoñen este Estudo de Impacto Ambiental da parroquia de 

Freixeiro (Santa Comba - A Coruña), pódese afirmar que a reestruturación parcelaria na 

zona, ten unha valoración positiva medioambientalmente. Sempre e cando se teñan en 

conta as recomendacións recollidas no presente estudo. Xa que pesan moito máis os 

impactos positivos que, tanto na poboación das parroquias, coma sobre a capacidade 

agrolóxica do terreo, acádase con este proceso de reestruturación.  

 

 

 

A Coruña, decembro de 2020 

 

Responsable do Estudo de Impacto 

Ambiental, 

 

 A Xefa do Servizo,  

( A enxeñeira agrónoma )  

 

 

Asdo.: Ana Arizón Fanlo 
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