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1.- INTRODUCIÓN

1.1.- Obxecto

O obxecto do presento documento é a realización do documento de aprobación definitiva do 
PLAN ESPECIAL DE DOTACIÓNS PARA SITUAR UNHA RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE EN 
CERDEDO-COTOBADE (en diante PED) para establecer unha residencia para persoas maiores 
no lugar da Chan, no municipio de Cerdedo-Cotobade.

1.2.- Axentes

Promotor

O promotor do presente plan especial é o Concello de Cerdedo-Cotobade. 

Equipo redactor

O plan especial foi encomendado a: OAU Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Planificación 
SLP.

Nome OAU Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Planificación SLP (Sociedade Colexiada 
Nº 20135)

CIF B-15772478
Dirección C/Alcalde Lorenzo nº14 Portal 1, 2ºD – 15220 - Bertamiráns, Ames (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 883 220
Fax (+34) 981 883 220
Email oau-arquitectura@oau-arquitectura.com

Os redactores do presente plan especial son:

• D. Juan Antonio Caridad Graña, arquitecto colexiado 2.170

• D. Isidro López Yánez, arquitecto colexiado 2.261

Arquitecto colaborador:

• D. Jorge Fernández Alonso, arquitecto 
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2.- ANTECEDENTES

2.1.- Situación demográfica actual

A poboación municipal de Cerdedo-Cotobade ascende, segundo cifras oficiais, a 6.107 
persoas no ano 2017. Se analizamos os datos correspondentes ao municipio de Cotobade do 
ano 2016 obtidos a través do IGE, podemos ver unha gráfica de poboación regresiva, debida 
a unha poboación envellecida.

 

Táboa de poboación do municipio de Cotobade no ano 2016. Fonte IGE.

A gráfica de poboación mostra un elevado número de individuos entre os 30 e 60 anos, 
decrecendo este de maneira natural a medida que avanza a franxa de idade, ata os tramos 
de 80-85 anos. Como se aprecia na parte inferior da táboa, este núcleo forte de poboación 
activa non vén apoiado cunha base importante de poboación nova, de 0 a 25 anos, polo que 
o groso da poboación tenderá a un envellecemento paulatino. Da mesma maneira, 
analizando os datos de nacementos e defuncións dos últimos 10 anos, pódese ver o 
decrecemento saldo negativo existente no municipio de Cotobade.
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Nacementos Defuncións Saldo vexetativo
2006 26 60 -34
2007 24 73 -49
2008 20 71 -51
2009 23 59 -36
2010 32 45 -13
2011 26 71 -45
2012 19 67 -48
2013 24 67 -43
2014 22 47 -25
2015 26 49 -23
2016 22 50 -28
Táboa de nacementos-defuncions do municipio de Cotobade no anos 2010 a 2016. Fonte IGE.

Estes factores á vez derivan nunha perdida paulatina de poboación como se pode apreciar na 
gráfica seguinte.

 

Táboa da evolución da poboación no municipio de Cotobade entre os anos 2006 e 2016. Fonte IGE.

2.2.- Actividades económicas

Polo que fai á economía municipal, a proximidade á cidade de Pontevedra condiciona a 
actividade económica, xa que a maior parte dos activos que traballan na industria e no sector 
terciario traballan tanto na capital provincial como en Vigo, xa que a industria local é moi 
escasa, e o terciario tamén é moi feble, destinado tan só a satisfacer as necesidades máis 
básicas da poboación. O sector primario, que ocupa a un 8,6% dos activos, baséase nunha 
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actividade case que marxinal e de subsistencia, practicada polas persoas de máis idade ou a 
tempo parcial, con pequenas explotacións que tenden a reducir o seu número. Por outra 
parte, no concello téñense dado procesos de concentración parcelaria, acadando no ano 
2008, 1.831 ha de superficie. Este proceso se reflicte nunha modernización das explotacións 
e, consecuentemente, nun aumento da rendibilidade nestas explotacións.

 

A ocupación e distribución do uso agrario supón unha correlación coa actividade agraria e 
cunha importancia relativa na base económica local, tenden a ser actividades agrícolas e 
gandeiras tradicionais, con explotacións de pequeno tamaño, que tenden a reducir o seu 
número. Por outra banda, esta a concentración parcelaria que axuda a crear explotacións 
gandeiras de maior tamaño, calidade e modernización.

O sector secundario é o máis importante desde o punto de vista da base económica, xa que o 
38,3% dos ocupados traballan no sector secundario. A maior proporción de ocupados está na 
construción, concretamente o 22,9% do total, mentres que na industria ocúpase o 15,4%, 
aínda que estes datos probablemente xa están desfasados e deberán ser revisados polo 
recente estancamento xeral do sector da construción.

Nos últimos tempos e nas sociedades occidentais estamos a asistir a un progresivo aumento 
da importancia do sector terciario da economía. Este feito queda reflectido na distribución da 
poboación ocupada ou no emprego. Este proceso tamén se produce en Galicia, de xeito que 
a pesar da importancia que aínda ten o sector primario, a agricultura e a pesca, o conxunto 
do sector terciario supera ao primario. En Cotobade ocorre outro tanto, e se ben a industria e 
a construción singularizan a base económica do concello, o terciario engloba a maior 
proporción de poboación ocupada (53,1% dos activos).

2.2.1. Actividade agropecuaria

Na seguinte táboa expresase un resumo do número de parcelas, explotacións, unidades 
gandeiras (UG) e unidades de traballo-ano (UTA). Os dados pertencen o IGE, e segundo o 
instituto unha parcela é toda extensión de terra que está baixo unha soa linde, é dicir, 
rodeada de terreo, edificios ou augas que non pertenzan á explotación; unha unidade 
gandeira (UG) obtéñense aplicando un coeficiente a cada especie e tipo, para agregar nunha 
unidade común diferentes especies (vacas leiteiras e bovinos machos de 24 meses e máis 1;  
bovinos femias de 24 meses e máis e outras vacas 0,8; bovinos de 12 a menos de 24 meses 
0.7; bovinos de menos de 12 meses 0.4; ovinos e caprinos 0.1; porcas nais e porcas para 
reposición 0.5; leitóns 0.027; outros porcinos 0.3; equinos 0.8; galiñas e poliñas destinadas á 
posta 0.014; pavos, patos, ocas, pintadas e outras aves 0.03; e coellas nais 0.02). Unha 
unidade de traballo-ano (UTA) equivale ao traballo que realiza unha persoa a tempo 
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completo ao longo dun ano. Unha xornada parcial compútase como a metade dunha 
completa.

1989 1999
Nº EXPLOTACIÓNS 1.270 804
Con terras 1.270 798
Sen terras 0 6
Nº PARCELAS 29.586 15.350
UG 2.636 1.750
UTA 1.011 702
Táboa. Fonte INE.

2.2.2.- Actividade gandeira

Unha parte da poboación das áreas rurais de Cotobade dedícase a gandería, na súa maioría 
distribuída en pequenas explotacións familiares. Existe gandería tanto de vacún (carne e 
leite) como de porcino. 

1989 1999
Bovinos 1.494 778
Ovinos 112 117
Caprinos 35 21
Porcinos 366 169
Equinos 293 294
Aves 325 365
Coellas nais 11 6
Táboa. Gandería en UG nas explotacións agrícolas.  Fonte INE.
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 Gráfico. Elaboración propia.
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Na táboa e no gráfico anterior recóllese a actividade pecuaria clasificada segundo unidades 
gandeiras (UG) nas explotacións agrícolas e por tipo de animal.  Como se pode apreciar 
segundo os datos mais recentes obtidos o número de unidades gandeiras diminuíu nesta 
década. O gando de bovino ocupa a maior porcentaxe tanto en 1989 como en 1999, sendo 
do 56,7% e do 44,5% respectivamente. Aínda que diminuíu o número de UG de bovino 
continúa a ser a explotación maioritaria. O segue a gandería de porcino ocupando o 13.8% en 
1989 e o 9,5% en 1999. Acontece o mesmo que coas UG de bovino que diminuíron. 

Cabe destacar a importancia das UG de equino que en 1989 supoñían o 11,1% do total, dez 
anos despois conserva as mesmas UG, só que neste ultimo período toma maior relevancia 
(16,8%) por diminuír o número total de UG.

Tamén son significativas as UG de aves, que se mantén neste período.

Na seguinte táboa amósanse os efectivos de explotación de gando bovino. Apréciase que co 
paso dos anos diminúe sensiblemente o número de bovinos rexistrados no concello. Dentro 
dos tipos de bovino as vacas representan en todos os anos mais da metade do total, e as de 
non muxidura un alto porcentaxe dentro dos tipos de vacas e tódolos casos.

2001-2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009
Nº EXPLOTACIÓNS 234 276 241 237 206 202 189

Nº BOVINOS 754 895 950 844 815 869 902
Nº Vacas 625 800 606 574 549 575 565

Vacas de muxidura 165 163 75 53 43 37 31
Vacas de non muxidura 460 637 531 521 506 538 534

Outros bovinos 129 95 344 270 266 294 337
Táboa. Efectivos de explotación de gando bovino. Fonte INE.

2.2.3.- Actividade agrícola

Ademais das actividades gandeiras tamén nos núcleos rurais desenvólvese a agricultura, na 
súa maioría de ámbito familiar ou agricultura de autoservicio, debido a pequena superficie 
das explotacións agrícolas. As explotacións de pequena extensión (0.1 - 5 hectáreas) ocupan 
case o 100% do total do tamaño das explotacións. A maioría son en propiedade. O 
porcentaxe de terras arrendadas non é significativo.

Como se aprecia na seguinte táboa a agricultura, ao igual que a gandería, está sufrindo un 
importante retroceso, debido principalmente ao envellecemento da poboación. O total ten 
diminuído nunhas 2.000 hectáreas. Destacar os usos forestais.
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1989 1999
Labradas 291 162

Pastos permanentes 829 471
Árbores e forestais 2.638 3.417

Outras non forestais 6.653 4.242
Total 10.411 8.292

Táboa. Superficie total das explotacións agrícolas segundo aproveitamento (Ha). Fonte INE.

Dentro das terras labradas o aproveitamento se reparte entre cultivos herbáceos (mais da 
metade) e viñedo.

Nalgúns casos a actividade agrícola estase a desenrolar en solos con altas pendentes ou de 
malas condicións edafolóxicas, aínda que as adaptacións durante moitos anos, creando 
socalcos e o emprego de abonos, permitiu a transformación de estes en solos aptos para o 
uso agrícola.

2.3.- Problemática derivada da análise socioeconómica

A evolución actual da poboación do municipio tende a un decrecemento paulatino das partes 
activas da poboación (de 20 a 50 anos) polo envellecemento natural desta, sen achegas 
derivadas dos sectores máis novos. Isto derivará nun envellecemento xeral da poboación do 
municipio.

Este aumento da poboación de idade avanzada debería supoñer un maior número de 
dotacións públicas e/ou privadas destinadas ao coidado deste sector da poboación. Ademais, 
a perda de poboación activa dos núcleos familiares deriva nun maior descoido dos membros 
de máis idade destas.

2.4.- Xustificación e interese do PED

Polas razóns antes expostas, enténdese a necesidade de establecer dotacións destinadas a 
ese sector da poboación máis envellecido. Equipamentos como residencias de anciáns, 
centros de día ou espazos públicos adaptados son elementos necesarios e adaptados ao tipo 
de poboación que hoxe se dispón no municipio.

Diso deriva a decisión de implantar unha nova residencia de anciáns no municipio, acción que 
non só satisfará as necesidades existentes hoxe en día no territorio, se non que mellorará a 
calidade de vida do veciño do municipio.

Por unha serie de motivos que se describirán nas partes posteriores do documento, decídese 
situar esta nova dotación no núcleo da Chan, e dada inexistencia de solo habilitado para tal, 
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decídese emprazar o equipamento no límite do núcleo, en solo clasificado como solo rústico 
de protección agrícola. Disto deriva a necesidade de redactar un plan especial de 
infraestruturas e dotacións, tal e como establece a lei 2/2016 do só de Galicia. 
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3.- MEMORIA INFORMATIVA

3.1.- Medio físico

3.1.1.- Situación

O plan especial sitúase no municipio de Cerdedo-Cotobade, situado na zona oeste de Galicia, 
na provincia de Pontevedra. Atópase ao leste da capital de provincia (Pontevedra) e limita ao 
norte cos concellos de Forcarei e A Estrada, ao oeste con Campo Lameiro e Pontevedra, ao 
sur con Ponte Caldelas e ao leste coa Lama e Forcarei.

A unión de ambos os concellos (Cerdedo e Cotobade) presenta unha superficie de 214,52 
km2 e unha altitude media duns 400 metros sobre o nivel do mar.

O emprazamento onde se pretende situar a residencia mediante o PED sitúase no núcleo da 
Chan. Este asentamento atópase na zona central do que antigamente correspondía ao 
municipio de Cotobade e, sendo a antiga capital de leste, é un dos asentamentos que máis 
equipamentos dispón.

3.1.2.- Orografía

O municipio presenta un relevo accidentado, situado nunha zona de transición entre a Dorsal 
Galega e a Depresión Meridiana. O territorio municipal está composto por dúas unidades 
morfológicas: o val do río Lérez, que ocupa boa parte do municipio e serve de límite ao sector 
occidental; e as estribaciones das serras de Cando, Castelada, Monte Cabeiro e Coto de 
Curvo, onde se localizan as cotas máis elevadas do municipio. Estes montes serven, á súa vez, 
como divisores das augas entres as concas fluviais que desaguan na ría de Vigo (ríos Calvelle 
e Barbeira, afluentes de Verdugo), e as que o fan na de Pontevedra (Lérez e Almofrei).

O núcleo onde enmárcase a actuación (A Chan) atópase nunha zona máis ou menos chaira 
entre o curso do río Almofrei e os montes de Albagueira.

3.1.3.- Clima

O clima do concello está condicionado polo relevo e a localización xeográfica do municipio, 
situado no sur de Galicia na comarca de Pontevedra.

En Cotobade, o clima propio do lugar, oceánico, vese modificado pola altitude e disposición 
do relevo. Así as borrascas atlánticas penetran polo val do Lérez, dirixíndose as masas de aire 
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húmido cara a zona montañosa, que actúa como pantalla pluviométrica, que explica o 
elevado volume de precipitacións, acadándose mais de 2.000mm anuais. 

A situación meridional do concello fai que os veráns sexan secos. Rexístrase unha 
temperatura media anual de entre 13 y 14ºC (Carballeira et col. 1983), dato que cambia 
segundo as zonas baixas o altas.

3.1.4.- Hidroloxía

O concello caracterízase por atoparse principalmente dentro da gran cunca do Río Lérez que 
inclúe case a totalidade da extensión do territorio agás una zona no surleste que pertence a 
cunca do río Verdugo. Ademais de estes dous ríos principais Cotobade atópase dividido por 
abundantes subcuncas dos ríos menores que existen no concello como son as do rego de 
Veiga Grande, Regueiro dos Frois, Rego da Freixa, Rego dos Cabaleiros, Río das Cervas no 
norte; do río Ribeira de Rocha e río Tenorio no oeste; do río do Seixo, río Barbeira e río 
Calvella no Leste; e a subcunca maior do río Almofrei o que ocupa una grande extensión no 
centro do concello.

As serras do Cando, Castelada, Monte Cabeiro e coto do Corvo actúan de divisoria de augas 
entre as concas fluviais que desaugan na ría de Vigo (ríos Calvelle e Barbeira, afluentes do 
Verdugo), e os que o fan na de Pontevedra (Lérez e Almofrei).

En canto a hidroloxía subterránea, as posibilidades da súa existencia son más ben escasas 
debido a natureza e falta de porosidade dos materias. Así a hidroxeoloxía do concello non é 
significativa e apenas existen acuíferos importantes
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Mapa hidrolóxico. Elaboración propia

3.1.5.- Xeoloxía

Dende o punto de vista xeolóxico o concello de Cotobade atópase entre varias unidades 
litolóxicas.

A zona norte e leste do concello pertence a chamada alienación a caliza Salvaterra, Cercedo. 
Macizo de Domaio.

O granito de Ala de Mosca domina no surleste. Chamado así por ser un granito de feldespato 
alcalino con grandes biotitas. Estes granitos ten sufrido maiores procesos de metamorfismo e 
deformacións que os pre-hercínicos é son de dúas micas. 

Existe unha importante franxa central que percorre o concello de norte a sur de ortogneis 
glandular de dúas micas. É un afloramento en retazos moi reducidos. É unha rocha granítica 
prehercínica de marcado aspecto gneísitico. Os contactos con os metasedimentos que os 
acompañan non son moi nítidos, pero cos granitos de dúas micas acontece o contrario. 
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A formación anterior vese acompañada o leste por xistos grafitosos (filitas, ampelitas e 
liditas). Son de dúas micas co gran relativamente groso. Os contactos cos granitos que os 
rodean son de carácter moi difuso.

Existen distintos afloramentos de depósitos aluviais. Destacar dous: un no noroeste asociada 
o río Lérez e outro no centro do concello. Estes terreos cuaternarios constitúen unha pouco 
potente formación. Apoiase sobre substrato granítico no caso do Río Lérez o seu paso polo 
concello. Nesta franxa aparece como un depósito aluvio-coluvial residual recente que ocupa 
o fondo do vale e a falda baixa das ladeiras derredor. A súa potencia en xeral é menor a 3m e 
constitúe unha formación residual en proceso de alteración e degradación do substrato 
sobre o que se apoia.

Tamén existen asomos dispersos de baixa importancia entre do Complexo Cabo d´home-A 
Lanzada entre os citados anteriormente. Esta formación metasedimentaria da idade 
precámbrica superior-silúrico é bastante diversa na súa litoloxía e ten sido intruída en 
sucesivas etapas por rochas ígneas de  natureza ácida, acompañadas por cortexos filonianos 
diversos. Os litotipos mellor representados son os micaesquistos e as areniscas o cuarcitas.

3.1.6.- Flora

A comarca de Pontevedra presenta fortes contrastes de clima, relevo e, polo tanto, 
vexetación. O río Verdugo actúa como barreira e camiño na migración das plantas.

A presenza de vexetación atípica, mediterránea (xarais, sobreiras, aciñeiras), nunha rexión 
como Galicia, de marcado carácter atlántico, reafirma o interese da conservación destes 
peculiares ecosistemas.

A vexetación de alta montaña, con gran número de endemismos, e a presenza de relictos de 
vexetación de épocas pasadas (como o teixedal) aumenta o interese científico desta zona.

Dende o punto de vista corolóxico ou fitoxeolóxico, a maior parte do territorio (>90%) 
pertence á rexión Mediterránea. No territorio desta, quedan algúns taxóns eurosiberianos 
refuxiados nos altos de Pena Trevinca. Son taxóns de marcado carácter residual, reflexo de 
épocas de clima máis frío e húmido.

Outro lugar de refuxio desta flora son os encaixados e sombríos vales orientados cara ao 
norte, onde crecen abaleiras con freixo, salgueiro e olmo de montaña, e na cabeceira do río 
San Xil, o coñecido teixedal.
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3.1.7.- Fauna

Non existen estudios nin catálogos faunísticos rigorosos sobre a fauna do Concello de 
Cotobade. En xeral, poderíase dicir que é a típica do centro de Galicia, aínda que as especies 
mais comúns están abondo diminuídas pola presión cinexética e pola antropización do 
corredor do río Verdugo.

A continuación cítanse algunhas das especies que pertencen a distintos grupos mencionados 
en diversos estudios consultados.

PEIXES

• Salmo trutta trutta (reu)
• Salmo trutta fario (troita)
• Chondrostoma polylepis (boga)
• Anguita anguita (anguila)
ANFIBIOS E REPTÍS

• Tritorus boscai (tritón)
• Salamandra salamandra (salamandra)
• Bufo bufo (sapo comun)
• Lacerta schreiberi (lagartixa)
• Natrix natrix (cobra de collar)
• Vipeira seoani (vibora de seoane)
MAMÍFEROS

• Erinaceus europoaeus (ourizo)
• Talca ocidental (toupa)
• Ripistrellus pipistrellus (mórcego comun)
• Oryctolagus cuniculus (coello)
• Sciurus vulgaris (esquio)
• Arvicola japidus (pouca de auga)
• Rattus norvegicus (pouca comun)
• Rattus rattus (pouca cenicienta)
• Apodemus sylvaticus (rato de campo)
• Mus musculus (rato caseiro)
• Vulpes vulpes (raposo)
• Lutra lutra (lontra)
• Sus scrofa (xabaril)
AVES

• Buteo buteo (ratoeiro)
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• Tyta alba (coruxa)
• Cinclus cinclus (melro)
• Erithacus rubecula (petirrojo)
• Passer domesticus (gorrión)
• Pyrrula pyrrula (reiseñor)

3.1.8.- Espazos protexidos e de interese medioambiental

O Decreto 72/2004, de 12 de abril, declara como zonas de especial protección dos valores 
naturais (ZEPVN) os lugares de importancia comunitaria (LICs) que forman parte da Rede 
Europea Natura 2000, as zonas de especial protección para as aves (ZEPAS),  e establece a 
denominación e a superficie de cada unha de elas, así como os concellos onde se sitúan.

Os lugares que forman parte da Rede Natura 2000, son representativos de certo número de 
tipos de hábitats naturais e de ámbitos onde viven especies vulnerables, que son 
identificados, designados e protexidos polos Estados membros.

No concello de Cotobade existen dos áreas dentro destas figuras de protección: parte do 
percorrido de Río Lérez e parte da Serra do Cando.

O Río Lérez é unha zona denominada ZEPVN e LIC que se atopa no límite oeste do concello. O 
código LIC é ES 1140002. Parte do tramo baixo do Río Lérez transcorre polo concello de 
Cotobade. Este tramo presenta un percorrido sinuoso e escasa pendente, discurrindo sobre 
un sustrato petrolóxico principalmente granito e, nalgúns casos gneis granular. 
Incorpóranselle pequenos afluentes como o río Almofrei e regatos como o de Tenorio. O 
período de maior caudal va de decembro a marzo con máximos en febreiro e mínimos en 
setembro. Nel atópanse catro hábitats de interese comunitario (incluídos no Anexo I da 
Directiva 92/43/CEE).

- Brezais secos europeos

- Brezais oromediterráneos endémicos con toxo

- Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)

- Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica.

No relativo a flora e a vexetación o interese principal radica nos tramos ben conservados de 
bosque-galería ou ameneiral ribeirego (asociación Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae), 
dominado polo ameneiro, Alnus glutinosa, e acompañado de salgueiros (Salix spp.), abeleiras 
(Corylus avellana), carballos (Quercus spp.), freixos (Fraxinus angustifolia), e sanguiños 
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(Frangula alnus) entre outras especies arbóreas. O cortexo arbustivo e herbáceo é 
excepcionalmente rico neste tipo de bosque, e inclúe diversas especies de fieitos, como 
Osmunda regalis. Estes arboredos cobren un 22% do LIC.

Respecto a fauna que alberga este LIC  existen numerosas especies de invertebrados 
asociados ao río e ao bosque de ribeira, entre as que se contan algunhas recollidas no anexo 
II da Directiva Hábitats, como o caracol (Elona quimperiana), os odonatos (Coenagrion 
mercuriale e Oxigastra curtisii), a vacaloura (Lucanus cervus), e o cerambícido (Cerambyx 
cerdo). A fauna ictiolóxica constitúe un dos maiores valores naturais da área, e inclúe unha 
serie de taxons endémicos e ameazados, como o salmón (Salmo salar), que mantén unha 
poboación reducida, a forma migratoria da troita ou reo (Salmo trutta trutta),o cacho 
(Squalius carolitertii), e a anguía (Anguilla anguilla). Outros vertebrados de especial interese 
asociados ao medio fluvial son o desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), e a lontra (Lutra 
lutra), entre os mamíferos, e o picapeixe (Alcedo atthis), e o merlo rieiro (Cinclus cinclus), 
entre as aves. Ademais, o endémico lagarto das silveiras (Lacerta schreiberii), encóntrase nos 
bordos do bosque ripario e os prados con arbustos e, por outra parte, existe unha rica 
avifauna propia do ameneiral e os demais ambientes próximos ao río, entre a que cabe 
sinalar o falcón pequeno (Falco subbuteo), o moucho de orellas (Otus scops), ou o ouriolo 
(Oriolus oriolus).

Táboa 1. Tipos de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE do Río Lérez. Os hábitats de interese comunitario de 

Galicia. Páxina 151.

O outro lugar de importancia comunitaria é a Serra do Cando, na parte leste do concello 
dentro da parroquia de Caroi. O código LIC é ES1140014. Esta serra localízase dentro da 
denominada Dorsal Galega, no centro-sudoeste da comunidade. É unha serra de mediana 
altitude que conta con notables extensións de matogueira xunto con pequenas carballeiras. 
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Ademais ten pequenas superficies de turbeiras e torgueiras con esfango. A altura media da 
serra é de 716m. Nela atópanse 7 hábitats de interese comunitario (incluídos no Anexo I da 
Directiva 92/43/CEE).

- Pozas temporais mediterráneas

- Uceiras húmidas atlánticas meridionais de Erica cillaris e Erica tetralix

- Uceiras secas

- Uceiras oromediterráneas endémicas con Ulex parvifolius

- Pasteiros pioneiros en superficies rochosas

- Bosques aluviais residuais

- Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

No relacionado coa flora ea vexetación existen extensas áreas cubertas por comunidades de 
mato: Ulici minoris-Ericetum umbellatae; Ulici europaei-Ericetum cinereae; Ulici europaei-
Cytisetum striati. Destacan, así mesmo, os bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) e as formacións de esfagno (Sphagnum 
pylaisii) en zonas hidromorfas. 

Cómpre subliñar tamén a presenza do narciso (Narcissus cyclamineus) e do salgueiro (Salix 
salvifolia ssp. Australis).

Respecto a fauna entre os invertebrados, destacan as poboacións de Geomalacus maculosus, 
Oxygastra curtisii, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus e Cerambyx cerdo. Nos ríos, é 
importante a presenza de Margaritifera margaritifera.

Entre os vertebrados, hai poboacións de cobra rateira (Malpolon monspessulanus) de 
interese bioxeográfico por seren das máis noroccidentais da península Ibérica. Tamén é 
destacable a presenza de píntega rabilonga (Chioglossa lusitanica) e  de lagarto das silveiras 
(Lacerta schreiberi). Entre a avifauna nidificante destacan aves de rapina como o miñato 
abelleiro (Pernis apivorus), aguia cobreira (Circaetus gallicus), gatafornela (Circus cyaneus), 
tartaraña cincenta (Circus pygargus),lagarteiro (Falco tinnunculus), falcón pequeno (Falco 
subbuteo) e moucho de orellas (Otus scops).

Outras aves nidificantes son a avenoiteira cincenta (Caprimulgus europaeus), o picapeixe 
(Alcedo atthis), a cotovía das árbores (Lullula arborea), a pica campestre (Anthus campestris), 
a pica das árbores (Anthus trivialis), o pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe), a papuxa do 
mato (Sylvia undata), e o picanzo vermello (Lanius collurio), e non reprodutoras 
(migración/invernada) de pica dos prados (Anthus pratensis). Entre os mamíferos, destaca a 
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presenza de toupeira da auga (Galemys pyrenaicus), dos morcegos (Rhinolophus 
hipposideros, Rhinolophus ferrum-equinum e Myotis myotis), da lontra (Lutra lutra), nos ríos, 
e probablemente existe un núcleo reprodutor de lobo (Canis lupus).

Táboa 2. Tipos de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE da Serra do Cando. Os hábitats de interese comunitario de 
Galicia. Páxina 180.

3.1.9.- A paisaxe

Dende o punto de vista da xeografía, a paisaxe é un espazo ou territorio sobre o que se 
relacionan diferentes elementos xeográficos, físicos, biolóxicos e humanos, que forman un 
conxunto diferenciado.

A Comunicación da Comisión Europea concibe a paisaxe como “sistemas coa súa propia 
xeoloxía, os seus propios usos do solo, características naturais e artificiais, fauna e flora, 
cursos de auga e clima. Os paisaxes son formados e caracterizados polas condicións 
socioeconómicas e os modelos de asentamento da poboación. A preservación e mellora das 
paisaxes son importantes para a calidade de vida, así como para o funcionamento dos 
sistemas naturais.

Cotobade presenta un relevo accidentado, encravado nunha zona de transición entre a 
Dorsal Galega e a Depresión Meridiana. O territorio municipal está formado por dúas 
unidades morfolóxicas principais: o val do río Lérez, que ocupa boa parte do concello e serve 
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de límite ao sector occidental do concello; e as estribacións das serras do Cando, Castelada, 
Monte Cabeiro e coto do Corvo; onde se localizan as cotas máis elevadas. Estes montes 
serven, á súa vez, de divisoria de augas entre as concas fluviais que desaugan na ría de Vigo 
(ríos Calvelle e Barbeira, afluentes do Verdugo), e os que o fan na de Pontevedra (Lérez e 
Almofrei).

3.2.- Medio construído

3.2.1.- Usos do solo

3.2.1.1.- Improdutivo

Son as superficies ocupadas polo núcleos urbanos, ríos, afloramentos rochosos, vías de 
comunicación... en xeral todas aquelas áreas non susceptíbeis de aproveitamento que son 
aproximadamente 387 ha.

3.2.1.2.- Regadío

Consiste en pequenas parcelas nos terreos mais fértiles dedicadas ao cultivo de horta para o 
autoconsumo, que xeralmente aparecen preto dos núcleos de poboación. Solen cultivarse 
hortalizas como coles, cebolas, leitugas, tomates, xudías, pementos...

3.2.1.3.- Labor intensiva

As parcelas de labor son de pequena superficie e atópanse mesturadas con outras de viñedo 
e prados. As alternativas mais frecuentes de cultivo no concello son: millo e pataca de media 
estación.

As producións destes cultivos están destinadas fundamentalmente o autoconsumo, 
respondendo o chamado policultivo de subsistencia.

O carácter minifundista das propiedades leva asociado un alto grao de parcelación, que en 
moitas ocasións impide o recintado de masas puras de cultivos e aproveitamentos, sedo polo 
tanto moi frecuente a presenza de praderías, pasteiros e pequenas masas de matogueira nos 
recintos catalogados como de labor. 

A pataca é o cultivo que sigue en importancia ao millo. Domina a pataca de media estación, 
tendo gran importancia para o autoconsumo tanto para o ser humano como para alimentar o 
gando. 

A alternativa de cultivos mais usual é a que comeza en primavera cun cultivo de verán como 
a pataca ou o millo que se recolecta no outono para seguidamente sementar un cereal  de 
inverno como o centeo e algo de cebada. A colleita de cereais é de verao e tras esta 
seméntanse os nabos ou o alcacer. 
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No concello de Cotobade contabilizáronse unhas 928 ha aproximadamente dedicadas a labor 
intensiva, 1.309 ha de labor mesturada con pradería segundo a época do ano, 22 ha de labor 
mesturada con pino no noroeste do concello e 3 ha de labor mesturada con carballos.

3.2.1.4.- Prados

Xeralmente constituídos por agrupacións vexetais herbáceas, ben sexan espontáneas ou 
sementadas, cun destino que vai dende o pastoreo directo ao ensilado ou henificado, 
pasando pola sega para o seu consumo en verde.  Normalmente aparecen en mosaico con 
viñedos e áreas de labor intensiva

Están compostas por especies de plantas adaptadas a solos de media e baixa fertilidade, con 
numerosas gramíneas (Agrostis vulgaris, Antoxanthum odorarum,Arrenatherum thoret, Briza 
media, Cynosorus christatus, Dactylo espontáneo, Holcus lanatus, Poa pratensis, Poa 
trivialis...), leguminosas (Lotus corniculatus,Trifolium pratense, Trifolium repens...) e outros 
xéneros (Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Rinantus crista-gali..).

Pola contra os prados sementados ou artificiais están compostos por distintas fórmulas de 
ray-grass inglés o italiano, dactilo, trébores...

Existen tamén no concello prados arborados con Quercus pedunculata.

Este tipo de aproveitamento de pradería ocupa aproximadamente unhas 1.365 Ha no 
concello e atópase repartida por toda a extensión do mesmo, sendo un dos usos 
maioritarios.

Tamén existe unhas 22 ha de prado con piñeiro e 21 ha de matogueira e prado no oeste do 
concello.

3.2.1.5.- Matogueira

Correspóndense con formacións en regresión, derivada da degradación de formacións 
arbóreas preexistentes en estado de clímax como os carballos, que nunha primeira fase 
pasan ao predominio das leguminosas como o toxo, para seguir cunha invasión masiva de 
ericáceas. 

As especies mais comúns son: Ulex nanus, Ulex gallii, Ules europeus,Sarothamnus scoparius, 
Erica cinérea, Erica tetralix, Erica arbórea, Chamaespartium sapitalle, genista sp. Géneros 
como Galluna, Cytisus e algunha gramínea.

O aproveitamento desta matogueira oriéntase principalmente a formación de cama para o 
gando, base para elaboración de esterco ( o toxo ten un contido en nitróxeno moito mais alto 
co das pallas de cereais), pastoreo extensivo de gando de lá e caprino, extracción de leña…
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Cando nas zonas de matogueira aparece estrato arbóreo, este é de escasa cabida cuberta, 
ben porque se trata de repoboado natural con pino negral o ben por ser restos de incendios 
dunha masa forestal arbórea preexistente. 

Existen aproveitamentos mixtos de praderías e cultivos.

No concello existen aproximadamente 8.523 Ha de matogueira pura, 61 Ha de matogueira 
con árbore tipo Pinus pinaster e 87 Ha con Eucalipto.

É o aproveitamento mais abundante no concello.

3.2.1.6.- Pasteiros-Matogueira

Polo xeral son parcelas de pasteiros abandonadas que comezan a ser invadidas polas 
matogueiras e supoñen o primeiro paso a matogueira anteriormente explicado. O pasteiro 
está formado por especies de gramíneas e leguminosas como a poa, festuca, trébore... 

Esta é unha formación clásica en toda a comunidade nos montes desarborados situadas en 
zonas de pendentes non moi acentuadas.

No concello ocupan unhas 21 ha.

3.2.1.7.- Superficie arbórea con especies forestais

Destaca a superficie ocupada en totalidade polo Pinus pinaster, ben como masa pura o 
asociada o eucalipto en estado de latizal. 

Moi introducido e adaptado na comunidade, ten substituído o arborado característico de 
Galicia como solución a degradación dos solos e outras causas que ten situado ditos solos 
nunha fase de regresión en relación o seu clímax. Outra causa que ten favorecido a 
implantación de Pinus pinaster ten sido as continuas roturacións, queimas e cultivo intensivo, 
as que se ten sometido os solos nos últimos anos. O estado de desenvolvemento destes 
piñeirais oscila dende o repoboado ao forestal pasando polos estados intermedios de monte 
bravo e latizal.  Ocupan unhas 1.185 ha no concello. Ademais aparece nunhas 996 Ha 
mesturado con eucalipto e en 159 con carballo.

O pino insigne, tamén introducido no comunidade, ofrece bos crecementos en masa. No 
concello contabilizáronse 2 ha como masa pura e 47 Ha mesturado co P. pinaster.

Dentro das frondosas o eucalipto é a especie mais representativa. Ten crecementos 
superiores o piñeiro e explótase en turnos mais curtos, permitindo varios aproveitamentos 
da mesma copa. No concello contabilizáronse 288 ha onde aparece como masa pura, 1.097 
mesturado con carballo, 54 Ha con piñeiro e carballo e 8 ha con olmo e carballo. 
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A outra especie de frondosas representativa é o carballo cerqueiro Quercus pedunculata, 
asociado ao pino na maioría das ocasións. Formando bosquetes só o carballo ocupa unhas 
190 ha.

Grande parte do bosque é de propiedade privada, o que impide un tratamento racional 
silvícola dos bosques, así como a restauración do bosque primitivo caducifolio, por ser a súa 
rendibilidade inferior a que se pode obter con especies de crecemento rápido como o pino e 
o eucalipto. A escaseza de industrias que demanden a produción, o baixo prezo conseguido 
polo produtos e os continuos incendios son factores que inflúen no desinterese xeral do 
coidado do monte.

Outros árbores que tamén tenden a desaparecer son os da vexetación de ribeira como 
chopos e álamos.

3.2.1.8.- Viñedo

Existen plantacións significativas grazas o clima mais suave desta área con maior insolación e 
menos precipitacións. As plantacións maioritarias e mais antigas son emparrados de 2.500 a 
3.000 cepas por hectáreas e trátase en moitos casos de viñedos sobre terrazas con frecuencia 
estreitas. Cultívase tanto variedades brancas como tintas. 

O cultivo mantense principalmente por tradición xa que o seu rendemento non é alto ao 
necesitar moita man de obra pola  conformación das parcelas e a inaccesibilidade do terreo. 

As veces aparece en mosaico de pequenas parcelas, mesturado con outras de labor, pradería 
e hortas nos que o viñedo ocupa do 10-15%.

Contabilizáronse só 14 Ha onde o viñedo non se atopa mesturado con outros usos o 
tratamentos do terreo.

3.2.2.- Estrutura da propiedade 

A través dos datos ofrecidos no IGE podemos estudar a estrutura do territorio que 
corresponde co antigo municipio de Cotobade (agora Cerdedo-Cotobade).

En canto ao parcelario urbano, atopámonos cunhas 14.969 parcelas, das cales edificadas hai 
2.625, que corresponden a 4.392.000 m2 edificados. A superficie media das parcelas urbanas 
é de 895 m2.

Nº p. 
urbanas

Nº p. 
edificadas

Sup. total 
p. urbanas 
(miles de 

m2)

Sup. media 
parcelas 
urbanas 

(m2)

Sup. p. 
edificadas 
(miles de 

m2)

Bens 
inmobles 

de uso 
residencial

Bens 
inmobles 

doutro uso

14.969 2.625 13.395 895 4.392 2.421 12.691
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Táboa de datos castastro inmobiliario urbano ano 2016. Fonte IGE

En canto aos datos sobre as parecelas rústicas atopámonos con 42.548 parcelas cunha media 
de 3,5 ha cada unha.

Nº p. 
rústicas

Sup. total p. rústicas 
(ha)

Sup. Media parelas rústicas 
(ha)

42.548 12.095 3,5
Táboa de datos catastro inmobiliario urbano ano 2016. Fonte IGE

3.2.3.- Infraestruturas de comunicación

3.2.3.1.- Infraestrutura viaria

A rede viaria municipal componse actualmente dun conxunto de estradas de diversa 
titularidade e da malla que forman os camiños públicos de carácter rural.

Dentro desta rede viaria destacan unha estrada de titularidade estatal.

• N-541 (Ourense - Pontevedra), con 17,1 km, recorrendo o concello pola súa parte 
norte e occidental; 

Seis vías de titularidade autonómica, da rede secundaria:

• PO-230 (N-541 - Campo Lameiro) con 2,4 km

• PO-231  (S.Xurxo de Sacos - Campo Lameiro) con 3,7 km

• PO-232 (S. Xurxo - Carballedo) con 9,4 km

• PO-233 (N-541 - Carballedo) con 11,4 km

• PO-234  (Pontecaldelas - Augasantas) con 1,9 km

• PO-235 (Carballedo - límite coa provincia de Ourense) con 6,7 km, 

Nove vías de titularidade provincial:

• EP 04-02, EP 04-04, EP 04-05, EP-04-06, EP 04-07, EP 04-08, EP 04-09, EP 04-11 e EP 
04-12.

3.2.3.2.- Infraestrutura ferroviaria

Está previsto o paso do Corredor de Alta Velocidade, no seu tramo Ourense-Vigo, polo termo 
municipal de Cotobade, , que cruzará o concello de norte a oeste. Debido á non inexistencia 
de acceso neste tramo, o AVE non supón un impacto no desenvolvemento futuro do concello 
a nivel de comunicacións.
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3.2.4.- Infraestruturas de servizos urbanísticos

3.2.4.1.- Abastecemento de auga

O concello de Cotobade carece de sistema municipal de abastecemento de auga. Sen 
embargo hai todo un conxunto de redes colectivas veciñais organizadas en torno aos núcleos 
de poboación, dando servizo a gran parte das vivendas do concello. As vivendas que non 
teñen acceso a estas redes contan cun sistema de captación individual mediante pozos.

A subministración prodúcese por gravidade en todos os casos, non habendo estacións de 
bombeo, dende os depósitos veciñais ata os puntos de consumo.

Os núcleos de poboación teñen un depósito, varios nos lugares de maior tamaño, que 
garante o subministro regular de auga. Estes soen estar situados nos montes preto dos 
lugares e ao pé das minas de auga.

Os materiais empregados na construción das instalacións son os plásticos para as tubaxes e 
xeralmente o formigón armado para os depósitos.

Segundo a EIEL da Deputación de Pontevedra para abastecer a Carballedo existen ata 7 
captacións que van a dar a 4 depósitos de 2, 60, 50 y 60 m3. O depósito de 60 m3 abastece a 
Igrexa e Pazos e o resto a A Chan, Berberote, A Cuqueira e Espiñeira.

3.2.4.2.- Saneamento

A rede de saneamento chega a gran parte das parroquias do concello, e dá servizo a un 
número importante de núcleos, como Famelga na parroquia de Augasantas de Santa Mariña, 
A Arrotea en San Lourenzo de Almofrei, A Aldea de Abaixo en San Martiño de Borela, A Chan 
ou Cunqueira en San Miguel de Carballedo, Barbeitos ou Cutián en San Xurxo de Sacos, A Vila 
de Arriba en Santa María de Sacos, A Laxe ou Tralasmós en San Pedro de Tenorio e A Atalaia 
ou Cabanelas en Santiago de Viascón.

Está composta por un sistema de canalizacións construídas principalmente en rúas e vías 
consolidadas, salvo algunhas liñas soterradas en camiños de pouca entidade, e por un 
conxunto de instalacións de depuración, situadas por todo o concello e próximas aos núcleos. 
A parroquia de Carballedo conta cunha depuradora de pequeno tamaño, que está situada 
preto da Casa do Concello, no lugar de A Chan. A súa capacidade, segundo o indicado na EIEL 
da Deputación de Pontevedra é de 20.377 m3/ano.

O funcionamento de toda a rede está baseado na gravidade, cun trazado que emprega as 
pendentes naturais para a evacuación dos residuos cara os sistemas de decantación, polo 
que non hai instalada estación de bombeo algunha. Estas instalacións son revisadas e 
baleiradas regularmente. 
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En canto aos materiais empregados na construción da rede, as tubaxes son de plástico (PP) 
en todos os núcleos salvo no lugar de Carballedo e partes do lugar de Tenorio, onde están 
feitas en formigón. As instalacións de decantación, xeralmente soterradas, seguen dous 
modelos con materiais diferentes, un formado por un conxunto de cilindros de formigón e o 
outro, e máis común, composto por un depósito tubular de poliéster, sumando en total vinte.

En xeral non presenta problemas importantes de funcionamento.

3.2.4.3.- Outros servizos

Polo que se refire á enerxía eléctrica , cómpre dicir que o plan de electrificación do rural e o 
plan MEGA (Plan de Mellora Eléctrica de Galicia) están a cubrir a maior parte do territorio 
galego, aínda que persisten algunhas deficiencias relativas á uniformidade de servizo.

Con respecto ó gas, o concello de Cotobade carece desta infraestrutura.

En canto ás telecomunicacións, víronse ampliadas e melloradas de forma moi importante nos 
últimos anos, de xeito que a partir do Plan de Telefonía Rural a cobertura foi ampliada 
considerablemente. A este feito hai que engadir o rápido desenvolvemento da telefonía 
celular, o que fai que practicamente non existan zonas sen cobertura telefónica por fíos ou 
sen fíos.

Con respecto á recollida de RSU, gran parte do concello conta con recollida selectiva.

3.2.5.- Análise das dotacións

A diagnose sobre o nivel de cobertura do Municipio esixe inventariar o conxunto de 
equipamentos colectivos, estudar a súa localización e caracterización e establecer o grao de 
satisfacción da demanda que deben cubrir.

Desde unha visión xeral, no municipio de Cotobade prodúcese unha concentración das 
dotacións no núcleo Lérez da parroquia de Tenorio e no núcleo urbano de a Chan, 
singularmente as de carácter xeral, existindo unha rede menor e de características 
polinuclear baseada nun modelo de equilibrio territorial.

3.2.5.1.- Equipamento docente

A oferta actual acada a contemplada no cadro que se amosa a seguir, considerándose que é 
suficiente para a poboación actual.

Nome Lugar Parroquia
CEIP Cunqueiro 04.05 - A Cuqueira 04. Carballedo (San Miguel)
I.E.S de Cotobade 11.07 - Lérez 11. Tenorio (San Pedro)
CEIP de Tenorio 11.07 - Lérez 11. Tenorio (San Pedro)
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Gardaría (A Galiña Azul) 11.07 - Lérez 11. Tenorio (San Pedro)

En Cerdedo disponse dun Centro de CEIP chamado San Xoán Bautista sito na Rúa das Longas. 
Conta con once unidades. A este centro asisten tamén alumnos da parroquia de Presqueiras, 
do municipio de Forcarei, dado que a comunicación é mais cómoda.

3.2.5.2.- Equipamento sanitario-asistencial

No referente á saúde, os habitantes deste concello dispoñen de dous Centros de Saúde, en A 
Igrexa e en O Barro, con servizos de enfermería, matronas e pediatría. Polo que se refire ás 
urxencias, tanto as do PAC (Punto de Atención Continuada) como as de  atención 
especializada préstase nos centros hospitalarios de Pontevedra. Por último, Cotobade conta 
con 2 farmacias no territorio municipal.

Nome Lugar Parroquia
Antiga escolas (Centro de saúde) 04.08 - A Igrexa 04. Carballedo (San Miguel)
Centro de saúde 11.01 - Barro 11. Tenorio (San Pedro)

En canto as dotacións de Cerdedo:

Nome Lugar Parroquia
Centro de saúde Cerdedo, Rúa Manuel Guitierrez Cerdedo (Xan Xoan)
Tanatorio Cerdedo, Rúa Fonte de Brandés Cerdedo (Xan Xoan)
Fogar Residencial de Cerdedo Cerdedo, Rúa Fonte de Brandés Cerdedo (Xan Xoan)
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Centro de Saúde en O Barro, na parroquia de Tenorio.

Dada a actual tendencia ao envellecemento da poboación, enténdese que en breve será 
necesario dotar ao concello dun novo equipamento como unha residencia de anciáns, xa que 
actualmente só existe unha dotación deste tipo no núcleo de Cerdedo e de moi poucas 
prazas (18 aprox.).

3.2.5.3.- Equipamento deportivo

O equipamento deportivo concentra a maior parte da oferta na parroquia de Tenorio, unha 
pista deportiva, un campo de fútbol e un pavillón municipal. No resto do concello atopamos 
un pavillón municipal no lugar de A Cuqueira e cinco campos de fútbol na Laxa, no Pozo 
Negro, en Fontán, no Mallo e en Sión. 
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Pista polideportiva no Pavillón municipal de A Cuqueira.

Nome Lugar Parroquia
Pavillón Municipal 04.05 - A Cuqueira 04. Carballedo (San Miguel)
Pavillón Municipal 11.07 - Lérez 11. Tenorio (San Pedro)
Pista Polideportiva 11.07 - Lérez 11. Tenorio (San Pedro)
Campo de Fútbol 04.11 - Sión 04. Carballedo (San Miguel)
Campo de Fútbol 05.10 - A Laxa 05. Caroi (Santiago)
Campo de Fútbol 08.05 - O Pozo Negro 08. Rebordelo (San Martiño)
Campo de Fútbol 10.06 - Fontán 10. Sacos (San Xurxo)
Campo de Fútbol 11.05 - Covas 11. Tenorio (San Pedro)
Campo de Fútbol 13.09 - O Mallo 13. Viascón (Santiago)
Ecoparque Atalaia 11.01 - Atalaia 13. Viascón (Santiago)

Equipamento deportivo Lugar no que se atopa Parroquia á que pertence
Pista polideportiva Fondós Sto. Tomé de quireza
Campo de fútbol Vilarchan Sto. Tomé  de quireza
Pista polideportiva Tomonde Sta . Mariña de tomonde
Campo de fútbol Pedre Sto. Estevo de pedre
Piscinas fluviais Estrada a lourido San xoán  de cerdedo
Escola de parapente Carballás San xoán de cerdedo
Polideportivo Casco urbano San xoán  de cerdedo

3.2.5.4.- Equipamento sociocultural
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O veciños de Cotobade contan cun bo número de instalacións, tanto públicas como privadas 
(veciñais), dedicadas a temas sociais e culturais repartidas por todo o concello e chegando a 
gran parte das parroquias. 

En canto ás instalacións de titularidade municipal, destacan o Centro  Sociocultural, o edificio 
municipal no lugar de A Chan e a aula da natureza, no lugar de A Atalaia 

 

Centro Sociocultural, lugar da Chan.

Por outra banda, os propios veciños foron construíndo, xeralmente, pequenos locais privados 
con múltiples usos que empregan como lugar de reunión, sala de xuntas para tratar temas 
comúns ou como local de apoio ás festas do lugar. Locais sociais feitos polos veciños 
encontrámolos nos lugares de A Famelga, na parroquia de Augasantas e A Graña a parroquia 
de Borela.

Nome Lugar Parroquia
Centro Sociocultural 04.03 - A Chan 04. Carballedo (San Miguel)
Parada - Albergue 04.03 - A Chan 04. Carballedo (San Miguel)
Almacén 04.03 - A Chan 04. Carballedo (San Miguel)
Local Veciñal 01.11 - Famelga Augasantas
Escolas Antigas 01.14 - O Igrexario Augasantas
Casa escola de Almofrei 02.02 - A Arrotea Almofrei
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Casa da Vila 03.03 - A Cavada Borela
Local veciñal 03.06 - A Graña Borela
Casa do emigrante 04.08 - A Igrexa Carballedo
Antiga Escola Masculina 05.06 - O Coto Caroi
Antiga Escola Feminina 05.06 - O Coto Caroi
Casa da Vila 06.07 - O Outeiro Corredoira
Antiga Escola 06.09 - As Pozas Corredoira
Casa da Vila 07.11 - Ribalta Loureiro
Casa da Vila 08.03 - Os Lourenzos Rebordelo
Antiga Escola 09.01 - Cádavo Sacos (Santa María)
Local Medio Rural 10.01 - Barbeitos Sacos (San Xurxo)
Antiga Escola 10.01 - Barbeitos Sacos (San Xurxo)
Casa da Cultura 11.05 - Covas Tenorio
Casa da Vila 11.14 - Vilanova Tenorio
Casa da Vila 12.05 - O Igrexario Valongo
Aula da Natureza 13.01 - A Atalaia Viascón
Almacén veciñal 13.10 - Quintán Viascón
Casa da Vila 13.10 - Quintán Viascón
Palco 13.10 - Quintán Viascón
Aula do Medio Rural 13.09 - O Mallo Viascón

En canto al área pertencente a Cerdedo:

Nome Lugar Parroquia
Local social de Tomonde Tomonde Tomonde (Santa Maria P.)
Local social de Vilalen Vilalen Tomonde (Santa Maria P.)
Local social de Quireza Outeiro Quireza (San Tome P.)
Local social de Cuiña Cuiña Quireza (San Tome P.)
Local social de Castro de 
Medio

Castro do Medio Castro (Santa Baja P.)

Local social de Loureiro Loureiro Figueiroa (San Martiño P.)
Local social de Vilar Vilar Figueiroa (San Martiño P.)
Local social de Dean Dean Figueiroa (San Martiño P.)
Local social de Figueroa Figueroa Figueiroa (San Martiño P.)
Local social de Pedre Pedre Pedre (Santo Estevo P.)
Local social de Chamadoira Chamadoira Cerdedo (San Xoan)
Local social de Viduido Viduido Cerdedo (San Xoan)
Local social de Limeres Limeres Cerdedo (San Xoan)
Local social de Cavadosa Cavadosa Cerdedo (San Xoan)
Local social de Parada Insua Parada (San Pedro P.)
Local social de Aren Aren Cerdedo (San Xoan)
Local social de Meilide Meilide Cerdedo (San Xoan)
Local social de Carballás Carballás Cerdedo (San Xoan)
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Centro cultural de Cerdedo Cerdedo Cerdedo (San Xoan)
Sala de exposiciones Cerdedo Cerdedo (San Xoan)
Escuela taller D. Remedios Cerdedo Cerdedo (San Xoan)
Local social de Folgoso Covas Folgoso (Santa Maria p.)
Palco de música Covas Folgoso (Santa Maria p.)

3.2.5.5.- Equipamentos administrativos.

Os equipamentos administrativos co que conta Cotobade é a Casa do Concello e a antiga casa 
Consistorial.

 

Casa do Concello. A Chan, Carballedo.

Nome Lugar Parroquia
Casa concello 04.03 - a Chan 04. Carballedo (san miguel)
Antiga casa concello 04.03 - a Chan 04. Carballedo (san miguel)

O principal órgano administrativo de Cerdedo e o Concello, adicado na súa totalidade a 
funcións puramente administrativas.
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Outros órganos administrativos son a Casa Cuartel da Garda Civil, Oficina de Correos e 
Protección Civil.

3.2.6.- Planeamento

Tras a fusión do municipio de Cerdedo-Cotobade conta con dúas figuras de plan para a súa 
ordenación municipal, un plan xeral de ordenación municipal aprobado definitivamente en 
data de setembro de 2014 para o ámbito de Cerdedo e unhas Normas Subsidiarias de Plan 
aprobadas en febreiro de 1997 para a zona de Cotobade. A primeira delas está adaptada á 
Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e as segundas á 
Lei 11/1985 de adaptación dá só de Galicia.

A figura de ordenación urbanística municipal vixente na zona de estudo (Cotobade) son as 
Normas Subsidiarias Municipais de Plan ( NSMP), aprobadas o 25 de febreiro de 1997. 
Posteriormente, apróbase unha Modificación Puntual número 1 das Normas Subsidiarias de 
Plan, con data 18 de novembro de 1999, para permitir a introdución dun novo equipamento 
de carácter educativo. Da mesma maneira, atópase en trámite outras dúas Modificacións 
Puntuais, correspondentes a unha dotación de solo urbanizable industrial e a un 
equipamento de aparcadoiro público.

A lexislación urbanística en base á cal se aprobaron as NSMP, principalmente o texto 
refundido da Lei sobre Réxime do solo e Ordenación Urbana, aprobado polo Real Decreto 
1/1992 e a Lei 11/1985, de Adaptación dá do só a Galicia, foi obxecto dunha substancial 
transformación tanto a nivel estatal como autonómico nestes últimos anos, polo que o 
contido e determinacións das NSMP non se atopan adaptados á lexislación vixente.

O resumo das figuras de plan xeral e de desenvolvemento aprobadas definitivamente desde 
a aprobación das NSMP aparecen recollidas na seguinte táboa:

Figura Data de aprobación
N.S.M.P. 25/02/1997
M.P. número 1 das N.S.M.P. 18/11/1999

Segundo o artigo 4.1.11. Regulación dos restantes usos das NSPM:

“Las instalaciones dedicadas a usos residencia movil, sanitario, asistencial, educativo, 
socio-cultural, religioso, deportivo y recreativo, se atendrán en todo a lo dispuesto por 
los organismos competentes en cada caso.

(…)
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Las instalaciones dedicadas a servicios públicos específicos definidos en la tipificación 
de usos de las de las presentes Normas, se atendrán a lo establecido en las mismas 
para la actividad industrial o comercial que desarrollen.”

Por tanto, para o caso concreto da residencia para a terceira idade, estudaremos as 
ordenanzas de solo de núcleo rural, equipamentos e rústico para uso hostaleiro ou sanitario.

Transcríbese a continuación a ordenanza 1 das NSPM, do solo de núcleo rural:

Ordenanza n. 1
Denominación Solo urbano de núcleo rural.
Ámbito e 
características

Responde á tipoloxía de vivenda unifamiliar illada ou unida nos núcleos rurais 
existentes de carácter tradicional. O seu ámbito delimítase nos planos de 
Ordenación.

Grados A: Parcelas con rede de saneamento e condución de abastecemento de auga.
B: Parcelas con sistema. individual de vertido e/ou abastecemento de auga.

Edificabilidade 
máxima

GRAO A: 0,7 m2/m2

GRAO B: 0,5 m2/m2

Aliñacións As establecidas nos planos de ordenación. Se non rexerá as seguintes:
A) No caso de tramos de vias consolidados pola edificación manteranse as 
aliñacións existentes. Enténdese por tramo de vía consolidado aquel no que a 
edificación ocupe polo menos 2/3 da súa lonxitude, medida entre dúas 
edificacións.
B) No caso de tramos de vías libres de edificación . a aliñación establécese a 6 
metros do eixe do camiño para vías interparroquiais, e a 12 metros para as vías 
do sistema xeral de comunicacións.

Parcela mínima: GRAO A: 500m2

GRAO B: 700 m2

Ocupación máxima: GRAO A: 500m2

GRAO B: 700 m2

Fronte mínima de 
parcela:

GRAO A: 5 metros
GRAO B: 10 metros

Retranqueos. Frontal: Na aliñación ou retranqueado un mínimo de 2 metros.
Laterais: 3 metros ou unido con acordo entre lindantes.
A Fondo: 3 metros.
A unión de edificacións realizarase mediante proxecto conxunto ou ben dando, 
á parede medianeira resultante, o tratamento cos mesmos materiais da 
fachada.

Altura da 
edificación

Seis (6) metros desde á rasante da vía á que dea a fronte.
Sete con cincuenta (7,50) metros desde a rasante natural do terreo medida en 
calquera punto dos seus paramentos de cerrume.
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Num. De plantas 
máximo

Dúas (2) plantas (B+1)

Voos Os voos máximos admitidos son dun (1) metro sobre a aliñación.
Edificacións 
auxiliares

As edificacións auxiliares, tales como hórreos, adegas, alpendres e cabanóns 
non se computarán dentro dos parámetros xerais fixados. Terán unha superficie 
máxima (suma de todas) de 30 metros cadrados e unha altura máxima de 3 
metros. Respectarán as mesmas regras de retranqueos que para a edificación 
principal e non se poderán unir á fachada da mesma.

Usos tolerados Permítense os seguintes usos:
*Vivenda.
*Comercial.
*Industrial.
Categoría 1ª Grupos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8
Categoría 2ª Grupos 5 e 7
As actividades industriais existentes á entrada en vigor da presente normativa e 
que non se atopen incluídas en ningunha das categorías ou grupos sinalados, 
poderán continuar a súa actividade sempre e cando non prexudiquen a vida 
residencial, de acordo co Regulamento de actividades Nocivas e Perigosas.
*Garaxe-aparcamento.
Categoría 1ª
*Hoteleiro
Categoría 2ª

Tal e como se pode observar na ordenanza 1 tan so está permitido o uso hoteleiro de 
categoría 2ª.

Segundo o indicado no artigo 4.1.5 da normativa a categoría 2ª, establécese unha superficie 
non maior de 600 m2 e unha capacidade non superior a 30 prazas. Dimensións e capacidade 
inferior ás pretendidas no novo equipamento.

Analizado máis pormenorizadamente o contido das NSPM obsérvase que o uso dotacional en 
xeral (equipamentos e zonas verdes), tan so está permitido en parcelas cualificadas polo 
planeamento urbanístico para tal uso.

A tal efecto fixa dúas ordenanzas específicas: a nº 2 referente a zonas verdes e a Nº 2-A 
destinada a equipamentos.

Transcríbese a continuación a ordenanza 2-A das NSPM, dos equipamentos:

Ordenanza n. 2-A
Denominación Equipamentos
Ámbito e 
características

Nos planos de Ordenación defínense os equipamentos indicando en cada caso o 
seu uso.
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Condicións de uso Os usos permitidos serán:
- Educativo e Docente. Preescolar, E.X.B., B.U.P., F.P.
- Socio-cultural. Casas de cultura, bibliotecas, salas de reunión e polivalentes, 
filmotecas e similares.
- Relixioso. Lugares de culto e conventos.
- Administrativo.

Condicións de 
edificación.

Os equipamentos e dotacións regularanse polo tipo de ordenación da zona onde 
se encadren e manterán condicións de composición urbanística acordes coa 
mesma. Non obstante, adaptaranse ás condicións de edificación, estándares e 
programas correspondentes á súa lexislación específica.
Con carácter xeral establécense como parámetros máximos os seguintes:
- Altura máxima: 10 m. Excepto no uso relixioso, que non se limita.
- Ocupación da parcela: A edificación non ocupará máis do 60% da superficie da 
parcela.

Ao estudar a delimitación desta ordenanza no núcleo da Chan, vemos que a área destinada a 
equipamentos está totalmente ocupada, non permitíndose novas dotacións deste tipo no 
solo de urbano núcleo rural do asentamento. Tampouco se contempla a existencia de 
equipamentos do tipo residencia para a terceira idade nesta ordenanza.

Estúdase por tanto a posibilidade de establecer a dotación en solo non urbanizable situado 
nos límites do núcleo.

Transcríbese a continuación a ordenanza 4 das NSPM, do solo non urbanizable de núcleo 
rural:

Ordenanza n. 4
Denominación Solo non urbanizable de núcleos rurais
Ámbito e 
características

Será de aplicación:
a) Nos núcleos delimitados como tales e sinalados nos planos de Ordenación. 
Ordenanza Nº 4.
b) Nunha área de tolerancia exterior do núcleo rural, tanto para aqueles 
clasificados como urbanos coma para os non urbanizables, constituída por unha 
franxa de 40 metros de profundidade, paralela á liña poligonal da delimitación 
dos núcleos sinalados nos planos de Ordenación. -Ordenanza Nº 4-A.
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Usos tolerados a) Permítense os seguintes usos:
* Vivenda.
* Industrial. Categoría 1ª Grupos 1,2,3,5,6,7 e 8. Categoría 2ª Grupos 5 e 7.
As actividades industriais existentes á entrada en vigor da presente normativa e 
que non se atopen incluídas en ningunha das categorías ou grupos sinalados, 
poderán continuar a súa actividade sempre e cando non prexudiquen a vida 
residencial, de acordo co Regulamento de actividades Nocivas e Perigosas.
* Garaxe-aparcamento. Categoría 1ª
*Hoteleiro. Categoría 2ª
b) En solo non urbanizable de núcleo rural e na área de tolerancia exterior, non 
será necesario xustifica-la imposibilidade de formación de núcleo para a 
autorización de edificacións ou instalacións.
c) Poderanse autorizar edificacións, conforme o establecido no artigo 42 da Lei 
de adaptación do solo a Galicia, coas limitacións sinaladas nos apartados 3.5.3 e 
3.5.4. referentes ó cambio de clasificación do solo e redacción de Plans Especiais 
de mellora do medio.
d) De conformidade co disposto no artigo 21.2 da Lei de adaptación da do solo a 
Galicia, non se requirirá a autorización previa da Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas e Vivenda concedendo as licencias directamente o 
concello, cando se trate de edificacións para vivenda familiar e instalacións 
complementarias.

Condicións xerais As edificacións que se autoricen cumprirán as condicións sinaladas nos artigos, 
15, 16, 17, 18 e 19 apartado 2 das Normas Complementarias e Subsidiarias da 
provincia de Pontevedra.

Condicións de 
edificación.
Tipoloxía As edificacións harmonizarán coas tipoloxías tradicionais existentes ou 

dominantes no asentamento, admitíndose, polo tanto, edificacións apoiadas 
noutras conformadoras do continuo urbano e edificacións illadas.

Parcela mínima: No núcleo rural : 600 m2.
No área de tolerancia exterior: 1. 000 m2.
Poderanse autorizar edificacións en parcelas de menor tamaño naqueles 
supostos en que se poña de manifesto a imposibilidade física de cubrir estes 
mínimos.

Edificabilidade máx. 0,40 m2/m2

Retranqueos - A vías públicas: En tramos de vía non consolidados. Aplicarase o previsto para 
o solo non urbanizable común. No caso de tramos de vías consolidados pola 
edificación manteranse as aliñacións existentes. Enténdese por tramo de vía 
consolidado aquel no que a edificación ocupe polo menos 2/3 da súa lonxitude, 
medida entre dúas edificacións.
- A lindeiros: Mínimo 3,00 m. Poderanse autorizar edificacións unidas a 
paramentos cegos de edificacións existentes.

Ocupación máxima 
da parcela polas 
edificacións:

30%. Cando se dá excepción do apartado b) e se trate de parcelas de superficie 
menor que a mínima sinalada, a ocupación poderá superala porcentaxe 
expresada, fixándose un fondo máximo de 12,00 m.

Pendente máxima 
de cuberta:

70%, con altura máxima de tellado de 4 m.
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Altura máxima Baixo + 1 planta, cunha altura máxima de 7,00 metros medidos no centro das 
fachadas, desde a rasante do terreo ata o arrinque inferior da vertente de 
cuberta. Non se contabilizarán no número de plantas os sotos cando sobresaian, 
como máximo, 0,60 metros desde a rasante do terreo.

Aproveitamento 
baixo cuberta

Permítese, sen computa-la súa superficie para os efectos de determina-la 
máxima edificabilidade, se é o caso.

Beirís Lonxitude máxima, 1 metro.

Por tanto, estudada a normativa vixente, a única opción posible é modificar as NSMP para 
habilitar parcelas de solo urbano ou de núcleo rural para a execución da residencia de 
anciáns ou ben executar a residencia en solo rústico de acordo co previsto na LSG ( PED). 
Doutra banda, dado o tamaño da dotación para levar a cabo, enténdese que a solución de 
solo de núcleo rural non se adapta ás necesidades desta, pois a tipoloxía edificatoria destas 
edificacións, de elevado tamaño, non encaixa tipolóxicamente co resto das construcións 
propias do núcleo rural. Ademais as parcelas existentes de solo non urbanizable posúen 
maiores dimensións, o que levará unha xestión máis sinxela.

Por tanto, a solución máis factible será establecer a dotación en solo rústico, pero preto do 
asentamentos de poboación, solo urbano ou núcleo rural con boa accesibilidade, 
beneficiándose así dos accesos ás infraestruturas municipais.

3.2.7.- Patrimonio cultural

O igual que en boa parte da xeografía galega, os achádegos arqueolóxicos reflicten a 
antigüidade do poboamento destas terras. Son de destacar os conxuntos de gravados 
rupestres de Viascón e San Xurxo de Sacos. A identificación e localización de tódolos 
elementos arqueolóxicos existentes no termo municipal será un dos obxectivos do PXOM.

Como elemento etnográfico importante do concello está a Rapa das Bestas de Cuspedriños.

Os elementos do patrimonio histórico-artístico do concello de Cotobade recollidos no 
inventario das Normas Subsidiarias e Complementarias Provinciais son os seguintes:

3.2.7.1.- Arquitectura relixiosa:

• Igrexa parroquial (Almofrei)

• Igrexa parroquial (Augas Santas)

• Igrexa parroquial (Borela)

• Igrexa parroquial (Carballedo)

• Igrexa parroquial (Caroi)
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• Igrexa parroquial (Corredoira)

• Igrexa parroquial (Loureiro)

• Igrexa parroquial (Rebordelo)

• Igrexa parroquial (Sacos, S. Xurxo)

• Igrexa parroquial (Sacos, Sta. María)

• Igrexa parroquial (Tenorio)

• Igrexa parroquial (Valongo)

• Igrexa parroquial (Viascón)

• Capela do Carme de Cuspedriños (Sacos, S. Xurxo)

• Capela do Neno Xesús (Caroi)

• Capela de Nª Sª de Lourdes (Borela)

• Capela de San Xosé das Penelas (Aguasantas)

• Capela de San Roque (Carballedo)

• Capela de Santa Lucía (Aguas Santas)

• Capela da Virxe dos Remedios de Fetáns (Sacos, S. Xurxo)

• Ermida da Carballeira de San Xusto (Sacos, S. Xurxo)

• Mosteiro Benedictino (Tenorio)

3.2.7.2.- Arquitectura Civil:

• Casa da Braña (Carballedo)

• Casa do Deán de Lorenzos (Rebordelo)

• Casa de Famelga (Augas Santas)

• Casa Grande (Augas Santas)

• Restos casa priorado das Penelas (Augas Santas)

• Casa rectoral (Augas Santas)
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• Casa rectoral (Borela)

• Casa rectoral (Tenorio)

• Casa rectoral (Valongo)

• Casa rectoral (Viascón)

• Casa do Val (Rebordelo)

• Pazo de Bermúdez de Castro (Sacos, S. Xurxo)

3.2.7.3.- Pontes:

• Ponte de Almofrei (Almofrei)

• Ponte Borela (Borela)

• Ponte de San Xurxo (Sacos)

3.2.7.4.- Fontes:

• Fonte Augas Santas (Augas Santas)
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Capela de N. Sra. Do Carme (Cuspedriños)
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Capela de S. Roque (Carballedo)
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Antigo mercado (Cuspedriños)

3.2.7.5.- Cruceiros e petos de ánimas

Nas Normas Subsidiarias Municipais de Planeamento de Cotobade recóllense, ademais, os 
seguintes cruceiros e petos de ánimas:

1 Parroquia de Almofrei:

• Cruceiro, na Xesteira

• Cruceiro da igrexa, en Laxe

2 Parroquia de Aguasantas:

• Peto, no Barazal

• Cruceiro, nas Boliñas

• Cruceiro, en Calvelle

• Cruceiro, en Cerraxe
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• Peto, en Cerraxe

• Cruceiro, en Famega

• Peto, en Famega

• Crucerio, no Fental

• Peto de ánimas, en Godela

• Peto, no Igrexario

• Cruceiro, no Igrexario

• Cruceiro da capela, no Igrexario

• Cruceiro do Souto, no Igrexario

• Cruceiro, en Trebello

• Peto, en Baliño

3 Parroquia de Borela:

• Cruceiro da praza, en Borela

• 2 cruceiros en Borela

• Cruceiro peto, en Borela

• Cruceiro do Regueiro, na Graña

• Cruceiro do Naval, na Graña

• Peto dos Carballinos, en Pazos

4 Parroquia de Carballedo:

• Cruceiro da Capela de San Roque, en Berberote

• Cruceiro, na Igrexa

• Cruceiro do Souto, en Paraños

• 3 cruceiros, en Trabazo

5 Parroquia de Caroi:



Plan Especial de Dotacións para situar unha residencia da terceira idade en Cerdedo-Cotobade

46 de  88 oficina de arquitectura, urbanismo & 
planificación, s.l.p.

• Cruceiro de San Marcos, no Coto

• Peto de ánimas, no Coto

• Cruceiro Grande, na Igrexa

• 4 Cruceiros, na Igrexa

• Cruceiro, na Laxe

6 Parroquia de Corredoira:

• Cruceiro da Portela, no Casal

• Cruceiro, no Lombo

• Cruz dos Pardilleiros, no Meixueiro

• Cruceiro do Abelar, no Outeiro

• Cruceiro, en Pedrapicada

7 Parroquia de Loureiro:

• Cruz do Batán, no Bantán

• Cruceiro do Campo da Festa, no Igrexario

• Cruceiro de Gorgullón, no Igrexario

• Cruceiro, no Igrexario

• Cruceiro, en Ribalta

• Cruceiro dos Barreiros, en Vilalen

• Peto de Vilalen, en Vilalen

8 Parroquia de Sta. María de Sacos:

• Cruceiro de Baixo, en Vila de Riba

• Cruceiro de Riba, en Vila de Riba

9 Parroquia de S. Xurxo de Sacos:

• Cruceiro e peto de Cuspedriños
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• Cruceiro de San Marcos, en Cutián

• Cruceiro do Barral, en Cutián

• Cruceiro, en Fentáns

10 Parroquia de Tenorio:

• Cruceiro, na Rascadeira

• Cruceiro do Souto, en Tralasmos

• Cruceiro do Mosterio, en Covas

• Cruceiro da praza, en Covas

• Cruceiro, en Vilanova

• Peto das ánimas, en Vilanova

11 Parroquia de Valongo:

• Peto de ánimas do Carballal, no Campo

• Cruceiro, na Casanova

• Peto, na Casanova

• Fonte peto do Atrio, no Igrexario

• Cruceiro, no Igrexario

12 Parroquia de Viascón:

• Peto de Quintán (Abandonado)

3.2.8.- Conclusións da información urbanística

Como se pode observar polos datos obtidos, actualmente existe un claro envellecemento da 
poboación no municipio de Cerdedo-Cotobade. Esta situación é extensible aos concellos do 
contorno, polo que sumado á falta de equipamentos deste tipo, fai aínda máis necesaria a 
execución deste tipo de dotacións.

Ademais, da análise do plan vixente, non se considera viable situar este equipamento en solo 
urbano ou de núcleo rural, sendo necesario buscar unha localización en solo non urbanizable, 
preto dos principais asentamentos da poboación.
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Por tanto, tal e como establece ou artigo 70 da Lei 2/2016:

“… En ausencia de planeamento xeral municipal, ou cando este non contivera as previsións 
detalladas oportunas, poderán aprobarse plans especiais unicamente coa finalidade de 
protexer ámbitos singulares, rehabilitar e mellorar o medio rural ou establecer 
infraestruturas e dotacións urbanísticas, sempre que estas determinacións non esixan a 
previa definición dun modelo territorial …”

Óptase por utilizar a figura do plan especial como medio para a implantación do novo 
equipamento en solo rústico.
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4.- MEMORIA XUSTIFICATIVA

4.1.- Interese público e obxectivos do PED

De acordo aos datos socioeconómicos expostos sobre a tendencia demográfica do municipio, 
é entendible o interese do concello de Cerdedo-Cotobade na implantación de equipamentos 
que aborden as problemáticas derivadas dunha poboación envellecida, como as residencias 
para a terceira idade. Ademais, a práctica inexistencia deste tipo de dotacións no municipio 
(tan só tense constancia da existencia dunha residencia dunhas 18 prazas en Cerdedo) fai da 
intervención unha necesidade máis que unha oportunidade. Desde un punto de vista laboral, 
unha residencia deste tipo ofrecerá ademais un bo número de postos de traballo no que o 
sector servizos ocupa a máis da metade da poboación activa.

Por iso, o obxectivo principal deste documento será a execución dunha residencia para a 
terceira idade na contorna da Chan, un dos principais asentamentos do termino municipal. 
Da mesma maneira, estableceranse unha serie de parámetros a cumprir sobre a futura 
dotación, como poden ser:

• Establecer unha localización e un emprazamento do futuro equipamento, 
entendendo a relación de leste co territorio, tanto a escala municipal como local.

• Dimensionar e establecer de maneira orientativa os servizos do equipamento, tanto 
en concepto como en superficie, de maneira que se cumpran satisfactoriamente as 
necesidades existentes no municipio.

• Dispoñer os medios ou estratexias de implantación da edificación no territorio 
existente, diminuíndo os efectos negativos derivados da execución da nova 
edificación.

4.2.- Proposta de alternativas

Preséntanse 3 alternativas viables:

Alternativa 0

Como primeira alternativa preséntase a de non levar a cabo o plan. Deste xeito manteríase a 
situación actual das parcelas obxecto da actuación e do núcleo en si, pero perderíase unha 
oportunidade para a execución dun equipamento que levaría unha mellora para a poboación, 
non só do núcleo da Chan, se non do municipio, ao entenderse o equipamento como unha 
dotación territorial.
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Alternativa 1

Como alternativa 1 exponse a implantación da residencia no núcleo da Chan. Debido á 
estrutura territorial de Cotobade, a residencia dará cobertura a varios asentamentos do 
territorio. Por iso búscase un cunha posición central respecto ao municipio.

Derivado da imposibilidade de implantar un equipamento en solo urbano e non urbanizable 
de núcleo rural (debido ás ordenanzas existentes na actualidade) óptase por establecelo 
nunha suma de parcelas clasificadas como solo rústico, pero anexas ao núcleo. Para iso, 
segundo a lei 2/2016, requírese a elaboración dun plan especial de infraestruturas e 
dotacións.

Ademais das necesidades xa expresadas que presenta a poboación sobre este tipo de 
equipamentos, existen unha serie de factores que fortalecen esta alternativa:

• Localización nun núcleo consolidado do territorio, cunha posición xeográfica central 
respecto ao resto do municipio.

• Existencia dun aparcadoiro próximo (Modificación puntual en trámite).

• Existencia no núcleo doutros equipamentos públicos, e por tanto existencia de 
infraestruturas capaces de asimilar o novo centro.

• Existencia de parcelas de gran superficie, ao levarse a cabo un proceso de 
concentración parcelaria.

Alternativa 2

Como alternativa 2 exponse a implantación da residencia no núcleo de Tenorio. Este núcleo 
posúe unha posición máis próxima á urbe de Pontevedra, e por tanto moito máis 
influenciada pola dinámica residencial da capital provincial.

Óptase por establecer o equipamento coa mesma estratexia que a alternativa 1, en solo 
clasificado como rústico pero anexas ao núcleo de poboación de Pontevedra.

Os factores principais a ter en conta nesta alternativa son:

• Localización nun núcleo consolidado do territorio, cunha posición próxima á capital 
provincial.

• Equipamento situado nunha zona con maior dinámica residencial, ao dispoñerse 
próximo ao núcleo de Pontevedra.

• Conexión con Pontevedra mediante a nacional N-541
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1 A alternativa “0” non se considera viable pois suporía a non execución da residencia 
para para a terceira idade, prevista polo propio concello e que levará unha mellora para os 
veciños de Cerdedo-Cotobade.

2 Como alternativa 1 expúñase a implantación da residencia no núcleo da Chan. Como 
factores positivos atopabamos:

• Localización nun núcleo consolidado do territorio, cunha posición xeográfica central 
respecto ao resto do municipio.

• Existencia dun aparcadoiro próximo (Modificación puntual en trámite).

• Existencia no núcleo doutros equipamentos públicos, e por tanto existencia de 
infraestruturas capaces de asimilar o novo centro.

• Existencia de parcelas de gran superficie, ao levarse a cabo un proceso de 
concentración parcelaria.

3 Como alternativa 2 expúñase a implantación da residencia no núcleo de Tenorio. 
Como factores positivos viamos:

• Establecer a residencia en chan de núcleo rural.

• Localización nun núcleo consolidado do territorio, cunha posición próxima á capital 
provincial.

• Equipamento situado nunha zona con maior dinámica residencial, ao dispoñerse 
próximo ao núcleo de Pontevedra.

• Conexión con Pontevedra mediante a nacional N-541

Valorando as alternativas 1 e 2, atopamos unha serie de factores que nos fan declinar a 
balanza pola alternativa 1. 

• Situación xeográfica do núcleo fronte ao resto do municipio. Enténdese que unha 
posición máis centrada posúe unha mellor situación en orde a atender as necesidades dunha 
dotación de escala municipal.

• Tamaño das parcelas dispoñibles. A concentración parcelaria levada a cabo na 
parroquia de Carballedo dá como resultado unhas parcelas próximas ao asentamento da 
Chan dunhas dimensións máis acordes á dotación que se pretende implantar.
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• A localización en solo rústico sumado á existencia de máis equipamentos no 
asentamento, dá como resultado un menor impacto derivado da diferenza de escalas entre a 
dotación e a tipoloxía residencial existente.

4.3.- Dimensionado da residencia de anciáns

Para a determinación das necesidades da dotación estúdanse varios exemplos de 
equipamentos equivalentes da contorna. Os datos máis relevantes son estes:

Residencia Plazas S.const.
(m2)

S.const.
/Plaza
(m2)

S. parc.
(m2).

S.parc.
/Plaza
(m2)

Contorno Ano

Volta do Castro. Santiago de C. 150 10.308 68,72 6.482 43,21 Urbano 2007
Santa Olalla. Boqueixón 110 4.530 41,18 8.137 73,97 Rural 2004
Magdalena. Boimorto 38 2.090 55,00 1.805 47,50 Urbano 2012
Os Tercios. Touro 52 1.636 31,46 5.972 114,85 Rural 2002
Mapfre Quavitae Santiago 156 9.523 61,04 4.090 26,22 Urbano 2005

4.3.1.- Dotación prevista

Analizando os diferentes exemplos enténdese que a residencia máis acorde en 
funcionamento sería a residencia de Santa Olalla en Boqueixón. Está situada nun contexto 
rural, conta con 110 prazas de residentes, dispón dunha superficie de parcela de 8.137 m2 na 
que hai edificados 4.530 m2. A modo de esquema, os servizos dos que dispón segundo a súa 
páxina web serían: 

• Habitacións con baño

• Apartamentos de dúas habitacións, salón, cociña e baño

• Salas de estar

• Salas de terapia

• Ximnasio de rehabilitación

• Comedor

• Cafetería

• Xardín privado
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• Lavandería

• Cociña

• Enfermería

• Tanatorio

• Capela

• Aparcadoiro

Este programa en concreto pode servir como guía para a redacción do proxecto da nova 
residencia. Os servizos que se entende que son necesarios son:

• Espazo libre peonil exterior

• Aparcadoiro

• Recepción

• Zonas comúns e salas de estar

• Comedor

• Cafetería

• Cociña 

• Servizos de hixiene e limpeza (oficios, lavandaría…)

• Habitacións/apartamentos

• Enfermería 

• Ximnasio

Porén, tendo en conta que a intención do Concello é a de levar a cabo nunha concesión 
administrativa para a construción e xestión do centro, enténdense que, de cara á 
convocatoria do concurso, deberá preverse unha actuación máis discreta, coa finalidade de 
conquerir un maior número de empresas que poidan acceder á licitación.

As residencias para a terceira idade agrúpanse en diferentes niveis segundo o número de 
prazas, variando con elas o grao de servizos asistenciais prestados.
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TIPO Nº de prazas
Miniresidencia 13 a 59 prazas

Residencia 60 a 120 prazas
Grandes Centros asistenciais Máis de 120 prazas

Tendo en conta que tanto as residenciais como os grandes centros asistencias esixen un nivel 
de prestacións que poden limitar o número de empresas que asistan á adxudicación do 
centro, estímase que se debería plantexar unha miniresidencia no rango alto do número de 
prazas, é dicir, 59.

4.4.- Proposta de situación

As parcelas nas que se pretende levar a cabo a residencia están en solo rústico de protección 
agrícola, aínda que se superpoñen lixeiramente cunha pequena superficie de solo urbano, o 
que non resulta impedimento para a execución do presente plan especial. Óptase pola 
situación da residencia de anciáns na contorna do núcleo da Chan en base ás seguintes 
consideracións:

• Localización nun núcleo consolidado do territorio, cunha posición xeográfica central 
respecto ao resto do municipio.

• Posición estratéxica dentro do núcleo; o suficientemente próxima para establecer 
unha relación directa cos seus espazos urbanos, pero nos límites entre o agrícola e o 
urbano, reducindo o impacto negativo derivado da diferenza de escala entre as 
tipoloxías de equipamento e residencial existente.

• Existencia de superficie suficiente para a dotación.

• Existencia dun aparcadoiro próximo (Modificación puntual en trámite).

• Existencia no núcleo doutros equipamentos públicos, e por tanto existencia de 
infraestruturas capaces de asimilar o novo centro.

• Existencia de parcelas de gran superficie, ao levarse a cabo un proceso de 
concentración parcelaria.

Establecendo un número de prazas para a dotación de 59 residentes, establecemos un valor 
de metros cadrados construídos necesarios por praza. Para iso utilizamos as testemuñas dos 
que dispoñemos localizados en contornas rurais, xa que dispoñerán duns condicionantes 
semellantes ao novo equipamento.
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Da táboa do apartado anterior despréndese que a superficie construída por praza, nas 
últimas actuacións abala entre os 55 e os 60 m2 por praza, polo que a actuación prevista 
deberá contar cunha edificabilidade que rolde os 3.200 a 3.500 m2.

Establecendo unha edificabilidade de 0,5 m2/m2 (ocupación do 20% e alturas de baixo, unha 
planta e baixo cuberta), necesitariamos unha superficie total de parcela de 6.400 a 7.000, o 
que nos daría un relación de 108 a 118 m2 de superficie de parcela por praza, moi próximos 
aos que nos atopamos de media nas testemuñas de residencias situadas en ámbitos rurais.

Residencia Plazas S.const.
(m2)

S.const.
/Plaza(m2)

S. parc.
(m2).

S.parc.
/Plaza(m2)

Santa Olalla. Boqueixón 110 4.530 41,18 8.137 73,97

Os Tercios. Touro 52 1.636 31,46 5.972 114,85

Media 38,06 87,09

As parcelas escollidas para a implantación do novo equipamento son as correspondentes ós 
predios 01298, 01312, 01321 e 01320 do polígono 508. A suma da superficie destas parcelas 
é de 8.262 m2.

A elección destas parcelas vén dada por dispoñerse de maneira limítrofe co asentamento, a 
superficie adecuada das parcelas para as esixencias requiridas, a súa proximidade a outros 
equipamentos existentes e a facilidade de conexión coas infraestruturas urbanas existentes.
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Fotografía aérea da Chan-A Cuqueira.
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Delimítase un ámbito cunha extensión superficial de 8.262 m2 lindante coa delimitación do 
solo urbano enfronte da Casa Consistorial e a Casa de Cultura, nunha zona con moi boa 
accesibilidade e facilidade de conexión coas infraestruturas de servizos urbanos.

4.5.- Integración da dotación cos elementos valiosos do territorio

4.5.1.- Relación do ámbito coa contorna edificado

O termo municipal de Cotobade caracterízase por unha estrutura territorial polinuclear de 
carácter asimétrico. Os asentamentos localízanse nos vales dos ríos ou nas ladeiras de 
pendentes máis suaves. Dáse unha escasa concentración urbana, de poboación e tecido 
construído no asentamento da Chan e da Cuqueira con só o 1,66% do total da poboación do 
concello e o 1,79% das vivendas construídas. A súa localización, no nó de conexión das 
estradas autonómicas da rede secundaria e provinciais, e afastada da estrada nacional N-541 
(conexión con Pontevedra) fixo que non sufrira a presión urbanística nos derradeiros anos. O 
seu crecemento materializouse dunha maneira dispersa vinculada coa disposición dos 
equipamentos existentes. 

A estrutura urbanística do conxunto do solo urbano de núcleo rural da Chan e A Cuqueira 
está condicionada polos viarios existentes, sendo máis propia dun asentamento xurdido ó 
longo de vías de comunicación que dun asentamento tradicional galego.

O límite sur do asentamento desenvólvese ó longo da estrada autonómica da rede 
secundaria PO-233 que neste punto discorre en paralelo ó río Almofrei. Trátase dunha zona 
urbanizada ó longo desta estrada na que predominan vivendas unifamiliares illadas e 
parcelas vacantes de edificación. Na zona central o asentamento é atravesado polo rego Val 
da Pereira.
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A partir da estrada PO-233 o asentamento desenvólvese en paralelo a dúas estradas: a EP-
0403 para io asentamento da Chan e a PO-232 para o asentamento da Cuqueira.

O asentamento da Chán conta con dúas zonas claramente diferenciadas; un núcleo orixinario 
perfectamente conservado, cunha arquitectura tradicional de valor relevante desenvolvido 
en torno a un rueiro tradicional que parte da estrada provincial, e unha zona de recente 
urbanización vinculada á estrada provincial, vacante de edificación na súa meirande parte na 
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que os elementos máis salientables son os equipamentos municipais: a Casa do Concello e 
Casa de Cultura.

 

 
Imaxes do asentamento tradicional da Chan

 

 
Imaxes do asentamento da Chan ó longo da estrada

O núcleo da Cuqueira desenvólvese exclusivamente ó longo da estrada PO-232 e resulta todo 
el de recente execución. Os elementos máis salientables son o colexio de público e o 
polideportivo. Este asentamento é lindante co núcleo tradicional de Asperiña. Practicamente 
está carente de edificación.
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A elección do emprazamento do equipamento pretende reducir ao máximo o impacto da 
implantación dunha tipoloxía destas características nun asentamento consolidado de tipo de 
núcleo rural residencial. Por iso establécese a súa localización no límite entre o agrícola e o 
urbano, establecéndose unha relación máis gradual entre as escalas das diferentes paisaxes.

Da mesma forma, a existencia doutros equipamentos de carácter municipal estaba dentro 
dos motivos da elección do asentamento da Chan como lugar de implantación da nova 
residencia.

4.5.2.- Patrimonio cultural

En canto á existencia de elementos arquitectónicos de elevado valor cultural, existe un 
elemento catalogado nas inmediacións das parcelas, a capela de San Roque. De todas as 
maneiras este elemento está suficientemente desligado tanto espacial como visualmente do 
ámbito de estudo, polo que se entende que a actuación non terá repercusión sobre el.
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Por outra banda, analizouse a arquitectura tradicional existente no núcleo, concluíndo que 
carece de elementos diferenciadores coas arquitecturas tradicionais do resto de núcleos do 
termo municipal e dos municipios da contorna, polo que non se considera necesarios 
proceder á súa catalogación. Tampouco se atoparon elementos aos que lle sexa de aplicación 
o disposto nos artigos 88, 91 e 92 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de 
Galicia.

A continuación inclúense fotografías do contorno das parcelas desde la vía de acceso:

Vista da parcela desde a zona norte da vía de acceso
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Vista da parcela desde a zona sur da vía de acceso

De todas as maneiras, considérase que o proxecto da residencia para a terceira idade deberá 
servirse das ferramentas arquitectónicas necesarias para integrar a edificación e o novo 
espazo libre no asentamento existente.

4.5.3.- Paisaxe

A análise pormenorizada da zona na que se atopa a Chan e a Cuqueira aporta os seguintes 
resultados.

• O ámbito ocupa unha zona relativamente cha entre o curso do río Almofrei e os 
montes de Albagueira.

• O espazo marcadamente rural tan so é alterado pola presenza de equipamentos 
como o centro escolar ou o a Casa do Concello que aportan unha escasa urbanidade 
ó contorno.

• O espazo agrícola domina claramente o contorno, no que aldeas de tamaño medio 
colonizan con espazo edificado os espazos intermedios.

• Os núcleos atópanse en continuidade a través das vías de comunicación como pistas 
de concentración parcelaria e, sobre todo, as estradas de titularidade provincial.

• O ámbito no que se pretende a execución do aparcamento, serve de charnela entre o 
espazo edificado diseminado, o espazo agrícola.

• A escasa presenza do espazo edificado, salvo nos asentamentos tradicionais de 
estrutura pechada e tamaño medio, contribúe a minimizar o impacto paisaxístico da 
actuación, a cal tan so é perceptible dende unha relativa distancia de proximidade.
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O ámbito paisaxístico coincidente coas zonas edificadas do espazo agrícola conta cunha 
calidade paisaxística alta pola calidade da súa arquitectura tradicional, posta de manifesto 
nas edificacións principais pero tamén nas numerosas edificacións auxiliares como alpendres, 
hórreos ou peches.

O punto de maior exposición visual da actuación dáse dende o treito de estrada da EP-0403 
que linda coa zona de actuación.

En primeiro termo, a estrada PO-233 e ó fondo o ámbito da actuación.

En primeiro termo a zona da actuación coa zona edificada ó fondo e os montes da Albagueira.



Plan Especial de Dotacións para situar unha residencia da terceira idade en Cerdedo-Cotobade

64 de  88 oficina de arquitectura, urbanismo & 
planificación, s.l.p.

 

As parcelas obxecto de actuación dende a Casa do Concello. 
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As parcelas obxecto de actuación dende a zona tradicional do núcleo da Chan.

Como se explicou no apartado de contorna, a elección do emprazamento do equipamento 
pretende reducir ao máximo o impacto da implantación dunha tipoloxía destas 
características nun asentamento consolidado de tipo de núcleo rural residencial. Por iso 
establécese a súa localización no límite entre o agrícola e o urbano, establecéndose unha 
relación máis gradual entre as escalas das diferentes paisaxes.

4.6.- Proposta de delimitación

O ámbito anteriormente proposto atópase situado en solo rústico, lindante co solo urbano 
(de feito inclúe unha pequena superficie de solo urbano).

Dada a súa posición será necesario asegurar a accesibilidade universal así como as axeitadas 
conexións coas redes de servizos e viarios de solo urbano de cara a conquerir unha 
funcionalidade suficiente da dotación.

A tal efecto analizáronse as posibilidades de conexión coas redes de servizos urbanísticos, as 
cales discorren polo treito urbano da estrada provincial EP-0401. Tamén este vial será o 
principal de acceso ó ámbito.

Dende este vial principal en solo urbano parten dous camiños de concentración parcelaria, 
un ó norte e outro ó sur, que serven de comunicación ó ámbito do plan especial. Estes dous 
camiños teñen o seu inicio no solo urbano, marcando para eles as NNSSP un ancho entre 
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aliñacións de 8 m. Tendo en conta que a día de hoxe carecen de urbanización básica procede 
incluír o ancho entre aliñacións no treito de solo urbano coa finalidade de garantir a 
urbanización axeitada e a accesibilidade universal á residencia.

Para o vial da zona norte proponse unha sección de 8 m que distribúa un carril de 3,40 m 
para circulación rodada, unha beirarrúa para tráfico peonil de 2 m de ancho un carril bici 
dunha soa dirección de 1,60 m de ancho e unha banda axardinada constituída por un 
alcorque corrido de 1,0 m de ancho que se destinará a plantación de árbores para minimizar 
o impacto da actuación no contorno.

No vial da zona sur tan so se propón unha sección composta de un carril bici dunha soa 
dirección de 1,60 m de ancho e un carril de 3,40 m para un ancho total de 5 m.

Polo oeste proponse rematar a actuación xerando un espazo no que se sitúe un aparcamento 
público. A sección plantexada será de 13,5 m cunha beirarrúa de 2 m un carril bico de 1,60 m, 
banda de aparcamento en espiña e carril dunha soa dirección de 3,40 m.

Tendo en conta estas cuestións o ámbito queda conformado como se indica no plano PE-03 
da presente modificación puntual.

O ámbito delimitado conta cunha superficie total de 10.668 m2 dos cales 662 m2 
corresponden a solo urbano coa cualificación de viario e 307 m2 a solo urbano coa 
cualificación de ordenanza 1 (solo urbano de núcleo rural). A restante superficie (9.699 m2) 
atópase clasificada como solo rústico, ó cal, por aplicación do disposto na LSG lle 
corresponde a categoría de solo rústico de especial protección agropecuaria.
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4.7.- Proposta de ordenación

A ordenación do ámbito delimitado dividirase en dúas zonas, unha adicada a viario e outra 
adicada a parcela da residencia.

Dos 10.668 m2 indicados no apartado anterior 3.654 estarán adicados a viario e 7.014 a 
parcela da residencia propiamente dita.

O viario quedou definido no apartado anterior de cara a xustificar a forma e dimensións do 
ámbito. Como comentario compre indicar que se plantexa un vario rodado e un viario ciclista 
que bordea a actuación polo este, norte e oeste, con conexións co sistema viario do solo 
urbano. O vario peonil conformado cunha beirarrúa desprégase polo viario este e norte, a 
partir do cal se realizarán os accesos ó centro.

A parcela da residencia, pola súa parte, zonifícase en dous ámbitos, un adicado á edificación, 
na que se delimita unha área de movemento desta, e un destinado a espazo libre de 
edificación. A ocupación máxima da edificación calcularase sobre o total da parcela da 
residencia (zona de movemento da edificación e espazo libre de edificación) e non 
sobrepasará o 20% fixado pola LSG.

Sobre os 7.014 m2 de parcela de residencia a ocupación non poderá sobrepasar, polo tanto, 
os 1.403 m2.

O espazo libre de edificación, da parcela da residencia estará adicados a axardinamento e 
elementos que contribúan ó desenvolvemento de actividades de lecer ó aire libre. Fixarase 
unha plantación mínima de árbores nestes espazo, coa finalidade de minimizar o impacto da 
edificación no contorno no que se integra.

Considerando a posibilidade de executar unha edificación de baixo, planta alta e 
aproveitamento baixo cuberta, a edificabilidade máxima ascenderá a 3.508 m2, o que supón 
unha edificabilidade de 0,50 m2/m2.

Asemade poderase executar unha planta soto ou semisoto que será destinada a 
aparcamento e instalacións da residencia.

Tal e como se indicou plantéxase a execución dunha minirresidencia de 59 prazas. A 
repercusión de superficie edificada por praza de residencia ascende a 59 m2, estando na 
media das executadas recentemente.
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4.8.- Estrutura da propiedade

O ámbito no que se pretende situar o novo equipamento público e o viario de acceso afecta 
a un total de 9 parcelas cuxos datos son os seguintes:

Parcela Referencia catastral Superficie (m2)
01299 36012B508012990000FX 16
01295 36012B508012950000FO 30
01296 36012B508012960000FK 11
01297 36012B508012970000FR  11
01298 36012B508012980000FD 2.106
01312 36012B508013120000FA 1.714
01321 36012B508013210000FL 1.236
01320 36012B508013200000FP 3.100
01319 36012B508013190000FT 73
Viario existente 2.371
TOTAL 10.668
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4.9.- Relación do PED coa lexislación sectorial e urbanística

4.9.1.- NSMP de Cotobade

Dado que non existe actualmente nas NSMP vixentes en Cotobade ningunha ordenanza que 
permita este tipo de dotacións en solo rústico ou en solo de núcleo rural, e as ordenanzas 
establecidas para equipamentos están totalmente colmatadas, óptase por desenvolver a 
residencia mediante a figura do Plan Especial de Infraestruturas e dotacións, establecida na 
Lei 2/2016 do solo de Galicia. Por tanto non se establece ningún cambio nas NSMP, nin de 
clasificación nin na normativa existente.Integración

4.9.2.- Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, DOT

O municipio de Cotobade queda a medio camiño entre a Rexión Urbana das Rías Baixas Vigo-
Pontevedra e o espazo rural. A parroquia de Tenorio é a que sofre a influencia da cidade de 
Pontevedra, chegando a ter transporte metropolitano. Con todo, o resto do municipio 
englóbase na categoría de espazo rural, polo que podemos considerar o municipio de 
Cotobade no seu conxunto dentro deste ámbito. Atendendo á función que desempeñan os 
espazos rurais dentro do conxunto do sistema territorial, e as características que axudan a 
diferenzas os seguintes tipos principais de espazos rurais: integrados, intermedios e 
periféricos. Sendo os integrados os que se sitúan naquelas zonas máis próximas ás áreas 
urbanas de maneira que as dinámicas móstranse claramente marcadas pola súa influencia. 
Caracterízanse por un adecuado acondicionamento territorial e unha considerable presión 
dos usos urbanos (equipamentos, dotacións, infraestruturas, segundas residencias…), as 
actividades primarias manteñen un papel residual, cunha considerable presenza de 
agricultura a tempo parcial, predomina unha base laboral diversificada, como é o caso de 
Cotobade. As estratexias dadas polas DOT platean introducir medidas preventivas e 
correctoras de dispersión e favorecer unha regulación que xere unha transición ordenada, 
especialmente nos bordos urbanos, entre a cidade e o espazo rural. O incremento da 
mobilidade colectiva, as melloras no viario e a xeración de espazos públicos así como 
equipamentos, xunto a pautas correctoras que permitan canalizar e organizar as dinámicas 
difusoras e de asentamento no espazo rural de usos de natureza claramente urbana, deben 
ser referencias fundamentais.

A execución da residencia de anciáns contribúe a diminución da dispersión da poboación de 
idade avanzada que marcan as DOT, así como a xeración equipamentos e espazos públicos.
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4.10.- Dimensionamento das infraestruturas e dotacións

4.10.1.- Infraestruturas de comunicación

O acceso ao asentamento da Chan prodúcese principalmente pola vía de titularidade 
autonómica PO-233, que circula 11,4 km desde a N-541 á parroquia de Carballedo. Segundo 
os datos oficiais, a vía de acceso á Chan posúe a seguinte intensidade media:

• IMD da PO-233: 2.020 vehículos dos que un 2,6% son pesados (53)

Para unha dotación destinada a uns 59 residentes, poderiamos chegar a un aumento do 
tráfico de 60 vehículos para a celebración dalgún acto puntual. Isto sería sempre do lado da 
seguridade, pois estariamos a considerar un 100% da ocupación da residencia e un 100% de 
visitas dos residentes. Tendo en conta estes datos, enténdese que o aumento de tráfico 
producido en a vía autonómica PO-233 non é considerable, e non é problema para unha vía 
como a existente na actualidade.

O acceso desde a vía autonómica á parcela prodúcese a través da rede viaria do asentamento 
da Chan, estrada EP-0403, viario de 2 carrís para circular en ambas as direccións cunhas 
características de firme e ancho de vías suficientes.

Existe pouca dispoñibilidade de aparcadoiro no núcleo, limitándose este a o existente na 
Casa do Concello e diversos espazos urbanos conquistados polos vehículos. Con todo, este 
problema considérase solucionado coa aprobación dunha modificación puntual en trámite 
para a implantación dun aparcadoiro público nas parcelas anexas á residencia, e co unha 
dotación de aparcadoiro propio do novo equipamento.

A tal efecto analizáronse as posibilidades de conexión coas redes de servizos urbanísticos, as 
cales discorren polo treito urbano da estrada provincial EP-0401. Tamén este vial será o 
principal de acceso ó ámbito.

Dende este vial principal en solo urbano parten dous camiños de concentración parcelaria, 
un ó norte e outro ó sur, que serven de comunicación ó ámbito do plan especial. Estes dous 
camiños teñen o seu inicio no solo urbano, marcando para eles as NNSSP un ancho entre 
aliñacións de 8 m. Tendo en conta que a día de hoxe carecen de urbanización básica procede 
incluír o ancho entre aliñacións no treito de solo urbano coa finalidade de garantir a 
urbanización axeitada e a accesibilidade universal á residencia.

Para o vial da zona norte proponse unha sección de 8 m que distribúa un carril de 3,40 m 
para circulación rodada, unha beirarrúa para tráfico peonil de 2 m de ancho un carril bici 
dunha soa dirección de 1,60 m de ancho e unha banda axardinada constituída por un 
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alcorque corrido de 1,0 m de ancho que se destinará a plantación de árbores para minimizar 
o impacto da actuación no contorno.

No vial da zona sur tan so se propón unha sección composta de un carril bici dunha soa 
dirección de 1,60 m de ancho e un carril de 3,40 m para un ancho total de 5 m.

Polo oeste proponse rematar a actuación xerando un espazo no que se sitúe un aparcamento 
público. A sección plantexada será de 13,5 m cunha beirarrúa de 2 m un carril bico de 1,60 m, 
banda de aparcamento en espiña e carril dunha soa dirección de 3,40 m.

Tendo en conta estas cuestións o ámbito queda conformado como se indica no plano PE-03 
da presente modificación puntual.

4.10.2.- Infraestruturas de servizos urbanísticos

4.10.2.1.- Abastecemento de auga

Segundo a EIEL da web da Deputación para abastecer á Carballedo existen 4 depósitos de 2, 
60, 50 e 60 m3. Estes depósitos abastecen ós núcleos de Igrexa, Pazos, Chan, Berberote, A 
Cuqueira e Asperiña.

Estes depósitos son abastecidos por dúas concesións administrativas, a primeira delas 
consistente en sete mananciais e a segunda en tres.

As concesións administrativas para o aproveitamento destes mananciais reúnen as seguintes 
características:

Captación nº 1.

Titular: CC.UU de Pazos-Chan
Orixe das augas: sete mananciais.
Situación xeográfica: 544185, 4704298

544205, 4704248
544284, 4704185
543460, 4704130
543413, 4703945
543497, 4703841
543515, 4703780

Caudal medio equivalente: 1,36 l/sg
Volume máximo anual: 42.924 m3

Captación nº 2.

Titular: CC.UU Chan de Marco
Orixe das augas: tres mananciais.



Plan Especial de Dotacións para situar unha residencia da terceira idade en Cerdedo-Cotobade

72 de  88 oficina de arquitectura, urbanismo & 
planificación, s.l.p.

Situación xeográfica: 544525, 4703425
544574, 4702732
544611, 4702746

Caudal medio equivalente: 0,40 l/sg
Volume máximo anual: 12.571 m3

A totalidade da rede está mallada e os depósitos conectados entre si. Considerando unha 
capacidade diaria segundo as concesións de 152 m3/día pode observarse que existe 
capacidade suficiente nas captación para o abastecemento diario ós depósitos que 
representan unha capacidade total de 172 m2.

A totalidade da rede ten polo tanto unha capacidade de abastecemento de 55.495 m3/ano 
equivalentes a 1,76 l/sg.

A poboación actual (2018) dos núcleos abastecidos é de 190 (A Igrexa 37, Pazos 32, A Chan 
66, Berberote 12, Cuqueira 23, Asperiña 20). Considerando unha dotación de 210 l/hab/día 
(táboa 38 do capítulo 3 do plan hidrolóxico Galicia-Costa) o caudal actual ascende a 39,9 
m3/día ou 14.563 m3/ano.

Na rede existente tamén está abastecido un colexio de educación infantil e primaria, cun 
total de 80 alumnos e 11 mestres. Estímase unha dotación de 50 l/usuario/día. O caudal 
demandado polo CEIP ascende a día de hoxe a 4,55 m3/día ou 1.661 m3/ano.

Estímase ademais que poderían chegar a realizarse entre 40 vivendas a maiores en parcelas 
libres de núcleo rural e solo urbano destes asentamentos. Supoñendo 2 habitantes por 
vivenda (a media actual de habitantes por vivenda é inferior a 2) teriamos uns 80 habitantes 
máis. O incremento de caudal a teito de planeamento ascende a 16,8 m3/día ou 6.132 
m3/ano.

Ás cantidades anteriormente calculadas habería que engadirlle as procedentes da nova 
residencia da terceira idade. Estímase que podería ter unha ocupación dunhas 70 persoas 
(entre residentes e traballadores). Estímase un consumo equivalente ó residencial, é dicir 210 
l/hab/día. O incremento de caudal coa execución da residencia ascende a 14,7 m3/día ou 
5.366 m3/ano.

As suma das cantidades calculadas (poboación existente, mesmo equipamentos, poboación 
residencial futura e poboación da residencia da terceira idade), ascende a 27.722 m3/ano, 
moi inferiores ás concesións administrativas vixentes, que ascenden a 55.495 m3/ano, polo 
que se xustifica plenamente a dispoñibilidade real e efectiva de recursos hídricos a teito de 
planeamento.

4.10.2.2.- Saneamento



Plan Especial de Dotacións para situar unha residencia da terceira idade en Cerdedo-Cotobade

73 de  88 oficina de arquitectura, urbanismo & 
planificación, s.l.p.

A parroquia de Carballedo conta cunha depuradora de pequeno tamaño, que está situada 
preto da Casa do Concello, no lugar de A Chan. A súa capacidade, segundo o indicado na EIEL 
da Deputación de Pontevedra é de 20.377 m3/ano. Os asentamentos conectados a ela son A 
Chan, Berberote, Cuqueira e Asperiña. Por tanto, a poboación total sería de 121 (66 A Chan, 
12 Berberote, 23 Cuqueira, 20 Asperiña).

Con estes datos teriamos un caudal máximo diario de 25,41 m3/día e de 9.275 m3/ano. 

Segundo o apartado anterior o CEIP de Carballedo aporta un caudal á EDAR de 4,55 m3/día 
ou 1.661 m3/ano.

Nos núcleos conexionados coa rede de saneamento poderán chegar a realizarse un total de 
30 novas vivendas. Considerando unha poboación de 2 habitantes por vivenda e unha 
dotación de 210 l/hab/día, os aportes provintes da execución do planeamento a teito do seu 
desenvolvemento ascenden a 12,6 m3/día ou 4.599 m3/ano.

Segundo o apartado anterior a nova residencia da terceira idade aportará un caudal de 14,7 
m3/día ou 5.366 m3/ano.

As suma das cantidades calculadas (poboación existente, mesmo equipamentos, poboación 
residencial futura e poboación da residencia da terceira idade), ascende a 20.901 m3/ano, 
moi inferiores ás capacidade da actual EDAR, que ascenden a 20.377 m3/ano, co que queda 
suficientemente garantida a capacidade da infraestrutura de saneamento existente.

4.10.2.3.- Abastecemento de electricidade

Establécese a previsión de cargas para a subministración de baixa tensión da residencia, para 
comprobar a necesidade de centros de transformación e a capacidade da infraestrutura 
existente para dar abastecemento a este novo equipamento. Asígnaselle 100 W por m2 
construído, entendendo a instalación como un equipamento comercial (ITC- BT-10) desde o 
punto de vista da seguridade. Considerando unha ocupación máxima de 1.403 m2 e unha 
edificabilidade máxima de 3.507 m2, obtemos 351 kW de potencia activa. Para obter a 
potencia aparente resultante asignamos un factor de potencia de 0,7 e obtemos un valor de 
501 KVA.

En principio a partir de 100 kW é obrigatorio a reserva de espazo para a instalación dun 
centro de transformación.

Existe unha liña aérea de media tensión que atravesa o ámbito que deberá ser retranqueada 
e que ben poderá constituír o abastecemento da residencia.

4.10.2.4.- Redes de telecomunicacións
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O asentamento de A Chan dispón da conexión necesaria á rede municipal de 
telecomunicacións.

4.10.3.- Dimensionado da dotación de aparcamento.

Os aparcamento sitúanse no vial norte, en espiña, con zona axardinada a modo de alcorque 
corrido no que integrar plantación de árbores coa que mitigar o impacto da construción.

A residencia está dimensionarase para un total de 59 prazas. Estímase un total de 11 
traballadores simultáneos, para dar servizo ós residentes.

Por cuestións dos traballadores o centro deberá contar con, polo menos 15 prazas de 
aparcamento no seu interior, situadas preferentemente en soto, de cara a liberar a maior 
parte de parcela posible.

Os residentes non necesitarán vehículo privado, pero a eles se vinculan numerosas visitas de 
familiares que se concentrarán fundamentalmente nos fins de semana. Estímase un vehículo 
privado por cada dous residentes, o que daría como resultado unha dotación mínima de 30 
prazas de aparcamento.

4.10.4.- Dotación para arborado.

Acompañando ó viario nos límites nordeste e noroeste plantéxanse alcorques corridos.

A lonxitude das dúas bandas de alcorques ascende a 125 e 110 m respectivamente. Nestas 
bandas, considerando un marco de 5 m poderanse situar un total de 47 árbores.

Na zona de espazo libre de edificación deberase plantar, canto menos unha especie arbórea 
por cada 200 m2, dando como resultado un total de 16 árbores.

Tendo en cota o anterior no conxunto da actuación plantaranse un total de 63 árbores, o que 
da unha repercusión dunha árbore por cada 169 m2.

4.11.- Cadros resumo de superficies

Superficie total do ámbito

Sup. parcelas 
(m2)

Sup viario 
(m2) TOTAL (m2)

Solo urb.. 
Ordenanza 1 

(m2)
Solo urbano. 
Viario (m2) Solo rústico TOTAL (m2)

8.297 2.371 10.668 307 662 9.699 10.668

Zonificación



Plan Especial de Dotacións para situar unha residencia da terceira idade en Cerdedo-Cotobade

75 de  88 oficina de arquitectura, urbanismo & 
planificación, s.l.p.

Superficie parcela residencia (m2) Superficie viario (m2) TOTAL (m2)
7.014 3.654 10.668

Edificabilidade

Superficie 
parcela (m2)

Ocupación 
máxima (%)

Ocupación 
máxima (m2)

Altura 
máxima (m)

Altura 
máxima (nº)

Edificabilidade 
(m2)

Edificabilidade 
(m2/m2)

7.014 20 1.403 7 B+1+BC 3.508 0,50

Ordenación detallada

Superficies zona de viario (m2) Superficies zona de edificación (m2)
Trafico 
rodado 

Tráfico 
ciclista 

Tráfico 
peonil 

Zonas axardinadas 
de viario (1)

Zona destinada a 
edificación

Zona destinada a 
espazo libre privado

1.714 653 585 702 3.823 3.191
3.654 m2 7.014

(1) A zona axardinada de viario inclúe a zona de aparcamentos coa intencións de executala en pavimentos 
permeables que permitan a recarga do ciclo hídrico.
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5.- NORMATIVA 

5.1. Zonificación e usos

O presente plan especial de dotacións distingue dúas zonas: zona de viario e zona de 
residencia da terceira idade.

A zona de viario terá a consideración de viario público de sistema local e cumprirá as funcións 
que lle son propias por razóns do uso, é dicir, tráfico rodado, tráfico peonil, tráfico ciclista e 
zonas axardinadas, segundo a disposición que figura no correspondente plano do presente 
plan especial. A disposicións das bandas asignadas a cada unha das circulacións resulta 
vinculante para a realización do proxecto de urbanización.

As redes de servizos urbanísticos de abastecemento de auga, saneamento de augas residuais 
e pluviais, enerxía eléctrica, alumeado público e telecomunicacións realizaranse baixo as 
diferentes zonas de viario, definindo a súa posición no correspondente proxecto de 
urbanización.

A zona de residencia de terceira idade terá a consideración de equipamento público de 
carácter local e cumprirá as funcións de dotación para a poboación que lle son propias por 
razón do uso ó que se destinará. O uso principal será o de equipamento de residencia da 
terceira idade cos usos complementarios necesarios para o correcto funcionamento do 
centro.

A zona de residencia divídese á súa vez en dúas zonas, zona de movemento da edificación e 
espazo libre privado.

A zona de movemento de edificación destinarase á ubicación da residencia da terceira idade. 
Toda a edificabilidade e ocupación asignada á parcela situarse nesta zona.

De cara a procurar unha mellor integración da edificación no contorno fraccionarase esta de 
xeito que non se xeren volumes de superficie superior a 500 m2 en planta cunha altura 
máxima de soto ou semisoto, planta baixa, planta alta a planta baixo cuberta. Estes volumes 
poderanse unir entre si por medio de pasaxes ou corredores que poderán ser abertos ou 
pechados. A disposición prevista no plano correspondente do presente plan especial resulta 
orientativa.

Se por motivo da actividade resultara necesario superar o volume de referencia, tramitarase 
un estudo de detalle que terá que ser informado polo órgano autonómico competente en 
materia de paisaxe.
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5.2. Condicións da urbanización

A zona de viario divídese nas seguintes bandas de especialización: tráfico rodado, tráfico 
peonil, tráfico ciclista e zonas axardinadas.

A zona de tráfico rodado estará conformada por un carril dun so sentido de circulación e con 
ancho non inferior a 3,40 m. A súa capa de rodadura poderá ser de mestura bituminosa, 
formigón ou material pétreo.

A zona de tráfico peonil estará conformada por un itinerario de ancho non inferior a 2 m, que 
cumpra coa lexislación vixente en materia de accesibilidade e supresión de barreiras 
arquitectónicas. A súa capa superficial poderá ser de pezas prefabricadas, de formigón 
continuo ou de material pétreo.

A zona de tráfico ciclista estará conformada por un carril dun so sentido de circulación e con 
ancho non inferior a 1,60 m.A súa capa de rodadura poderá ser de mestura bituminosa, 
morteiro de resinas ou formigón.

As zonas axardinadas terán anchos variables pero en ningún caso inferior a 1 m e discorreran 
en paralelo ó resto do viario. Incluirán plantación de arborado autóctono en marco de 5 m. 
Poderán existir zonas pavimentadas entre árbores para a execución de prazas de 
aparcamento ou colocación de alumeado público e mobiliario urbano. As zonas 
pavimentadas serán as mínimas imprescindibles para cumprimentar o número de prazas 
previsto no presente plan especial e colocar o mínimo número de elementos de mobiliario 
urbano necesarios. En todo caso para as zonas pavimentadas utilizaranse pavimentos 
drenantes de xunta aberta.

5.3.- Condicións de ocupación

A ocupación limitarase a un 20 % da parcela zonificada como residencia da terceira idade, a 
edificabilidade a 0,50 m2/m2, con planta baixa, primeira e baixo cuberta.

Superficie zona de parcela da 
residencia  (m2)

Ocupación en planta 20% (m2) Edificabilidad 0,50 m2/m2

7.014 1.403 3.507

Permítese a execución dun soto ou semisoto destinado á aparcamento e instalacións propias 
da residencia.

Deberase prever un mínimo de 15 prazas de aparcamento, as cales poderán estar en soto, 
semisoto ou en superficie, na zona de de movemento de edificación.

As condicións de ocupación na parcela se mostran nos planos de ordenación. A disposición 
da edificación que figura neles non resulta vinculante. A edificación desenvolverase de 
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maneira lineal no bordo noroeste da parcela resultante, na zona denominada de movemento 
da edificación, de maneira que se obteñan unhas condicións de orientación semellantes para 
todas as pezas vivideiras e unha relación directa entre estas e o espazo libre privado dentro 
da parcela. Os elementos de servizo así como as prazas de aparcadoiro situaranse ao 
noroeste, zona menos exposta visualmente.

En todo caso o volume fraccionarase de acordo co indicado no apartado 5.1 da presente 
normativa.

En todo caso cumpriranse as condicións máis limitativas impostas na lexislación urbanística 
vixente, en concreto na Lei 2/2016, do solo de Galicia (LSG).

En todo o non contemplado na presente normativa e na LSG estarase ó disposto nas normas 
subsidiarias de planeamento municipal.

5.4.- Condicións volumétricas

A edificación limitarase a planta baixa, primeira e baixo cuberta. A escala da volumetría 
deberá adaptarse ao medio rural do contexto. Intentarase poñer de manifesto a relación 
entre os elementos de agregación da residencia (habitacións) e os elementos de agregación 
do núcleo rural (vivendas), as cales representan a realidade do contexto no que se instaura a 
nova dotación.

Para iso deberanse utilizar as ferramentas formais necesarias que permitan esta relación, xa 
sexa a través da dispersión do programa en bloques de menor superficie, composicións de 
fachada, elementos crebados …

En todo caso cumpriranse as condicións máis limitativas impostas na lexislación urbanística 
vixente, en concreto na Lei 2/2016, do solo de Galicia.

En todo o non contemplado na presente normativa e na LSG estarase ó disposto nas normas 
subsidiarias de planeamento municipal.

5.5.- Condicións estéticas

Sempre que sexa posible, e sen prexuízo da obra arquitectónica, deberanse seguir esta serie 
de pautas:

• Na elección de revestimentos para as fachadas e cubertas utilizaranse materiais que 
harmonicen co medio rural circundante. A tal efecto poderá empregarse a guía de 
cores e materiais elaborada pola consellería competente en materia de ordenación 
do territorio e urbanismo.
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• As cubertas serán inclinadas a dúas augas, sen quebros nos seus faldóns, con 
pendente non superior a 35º. Permítese a formación de cubertas planas e terrazas 
que, en todo caso encaixarán dentro do sólido capaz definido polos planos de 
cubertas.

• Reconstruirase sempre a topografía orixinal, traballando desde o punto de vista 
orográfico no sentido das curvas de nivel.

• Primarase a superficie axardinada sobre a pavimentada.

• No axardinamento empregaranse especies autóctonas e que requiran pouco 
consumo de auga no seu mantemento.

 No espazo libre de edificación deberá plantarse unha árbore de especies autóctonas 
polo menos cada 200 m2.

5.6.- Condicións das infraestruturas asociadas

As condicións establecidas en función das infraestruturas existentes son:

 O sistema de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais 
existente considérase suficiente para liquidar o incremento derivado da implantación 
do novo equipamento. Por este motivo non será necesario máis que realizar os 
entronques a estas nos treitos existente no viario principal (EP-0403)

 A infraestrutura existente de rede eléctrica considérase adecuada. Polo demais, 
estarase no disposto coa compañía subministradora de electricidade.

 Para todas as redes, deberanse executar os enlaces pertinentes desde a 
infraestrutura pública existente ata a acometida da parcela.

 Retranquearase a liña de media tensión existente segundo o indicado nos planos do 
presente plan especial.

5.7.- Condicións do peche da parcela

O peche da parcela realizarase en atención ós tradicionais existentes na zona.

A tal efecto combinaranse treitos de peche de pedra, peche de madeira, e sebes vexetais.

Nas sebes vexetais evitaranse especies alóctonas de tipo ornamental propias de zonas 
urbanizadas. Evitarase a formación de pantalla continuas en todo o perímetro da parcela.
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Buscarase a harmonización do conxunto dos treitos de peche optando por cores que 
suavicen o contraste coa contorna.

5.8.- Servidumes aeronáuticas

A totalidade do ámbito do “Plan Especial de Dotacións para situar unha Residencia da 
Terceira Idade en Cerdedo-Cotobade” atópase incluída nas Zonas de Servidumes 
Aeronáuticas correspondentes ó Aeroporto de Vigo. No plano que se axunta como PE-10, 
represéntanse as liñas de nivel das superficies limitadoras das Servidumes Aeronáuticas do 
Aeroporto de Vigo que afectan a dito ámbito, as cales determinan as alturas (respecto ó nivel 
do mar) que non debe sobrepasar ningunha construción (incluídos todos os seus elementos 
como antenas, pararraios, chemineas, equipos de aire acondicionado, caixas de ascensores, 
carteis, remates decorativos, etc.), modificacións do terreo ou obxecto fixo (postes, antenas, 
aeroxeradores incluídas as súas pas, carteis, etc.), así como o gálibo de viario ou vía férrea. 
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6.- TRAMITACIÓN
O presente PED foi sometida ó procedemento de avaliación ambiental estratéxica.

Con data de 16 de maio de 2018 o órgano ambiental competente acorda non someter ó 
procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria o plan especial de dotacións 
para a residencia da terceira idade de Cerdedo-Cotobade, ó considerar que non se 
producirán efectos significativos no ambiente.

Con carácter previo o PED foi sometido a un proceso de consulta pública entre os días de 21-
02-2018 e 23-04-2018.

Durante este período recibíronse respostas da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, do Instituto de Estudos do Territorio, 
da Axencia Galega de Infraestruturas e da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación 
Tecnolóxica.

A Dirección Xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio indica o seguinte:

- Deberá aclarase a situación urbanística das parcelas pois nos planos se identifica 
unha porción de solo urbano que entra dentro da delimitación do plan especial.

- A documentación do PED axustarse ó sinalado no artigo 183 da LSG e 184 do RLSG.

- Indicarase expresamente o carácter público ou privado da dotación e, de ser o caso, a 
súa identificación como sistema xeral ou local.

- Garantirase a accesibilidade universal de acordo co artigo 183.2.c do RLSG.

- Na regulación da ordenanza deberá incluírse a necesidade de cumprir as condicións 
establecidas no artigo 39 da LSG.

- Deberás describirse as instalacións de servizos urbanísticos existentes, achegando os 
planos correspondentes. Deberán aportarse planos indicativos das conexións da 
actuación cos servizos existentes.

- Achegarase relación de titulares catastrais da totalidade dos terreos afectados.

- Achegarase informe ou memoria de sustentabilidade económica.

O Instituto de Estudos do Territorio indica o seguinte:
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- Deberá estudarse adaptar a edificación á topografía existentes e estudar a opción de 
descompoñer a edificación en dous ous máis corpos de edificación, axustados ó 
volume e ás características e tipoloxía das edificacións tradicionais da zona.

- De preverse sebes vexetais para o cerramento das parcelas, evitaranse especies 
alóctonas de tipo ornamental propias de zonas urbanizadas. Evitarase a formación de 
pantallas continuas en todo o perímetro da parcela. Deberá conservarse sempre que 
sexa posible o arborado autóctona.

- Deberanse recoller medidas específicas correctoras para os tramos de peche, 
buscando harmonización do conxunto e optando por materiais e cores que suavicen 
o contraste coa contorna.

- Recoméndase a utilización de revestimentos nas fachadas e cubertas que 
harmonicen co medio rural circundante.

A dirección xeral e pesca da Consellería do Mar indica que as actuacións comprendidas na 
modificación puntual non é previsible que teñan impacto nas actividades de acuicultura 
mariña ou continental.

Ó respecto das cuestións indicadas pola Dirección Xeral de Urbanismo compre informar que 
procede incluír a documentación adicional solicitada. Así aclararase a superficie de solo 
urbano que entra dentro do plan especial, indicarase expresamente o carácter público do 
equipamento proxectado, independentemente de que a súa xestión se poida efectuar por 
medio privados, incluirase o deseño do viario de acceso de xeito que se garanta a 
accesibilidade universal, as prazas de aparcamento e as conexións coas redes de servizos. 
Achégase relación de titulares catastrais e incorpórase informe de sustentabilidade 
económica.

Ó respecto das cuestións indicadas polo Instituto de Estudos do Territorio compre incorporar 
as disposicións reseñadas no informe na normativa correspondente ó á parcela na que se 
situará a residencia.

Respecto do indicado polos restantes organismo non procede a realización de modificación 
no documento.
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7.- ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO

7.1.- Estratexia de actuación

O plan desenvolverase nunha única etapa que consistirá en:

• Execución das obras de urbanización necesarias (viarios incluídos).

• Edificación da residencia incluso acondicionamento de la parcela.

Con carácter previo se levará a cabo a expropiación das parcelas para a execución da 
residencia e do viario de acceso. Indicar que previo ás obras ou con simultaneidade á 
execución da residencia procederase ó recuamento da liña eléctrica de media tensión.

Para a expropiación dos terreos afectados fíxase un prazo de 5 meses dende aprobado 
definitivamente o presente plan especial.

Ás obras realizaranse por concesión administrativa, segundo a cal a empresa adxudicataria 
asume a execución do centro e a súa xestión durante os prazos que se fixen na concesión.

Para a concesión administrativa fíxase un prazo máximo de 1 ano dende expropiados os 
terreos.

As obras realizaranse nun prazo máximo de dous anos dende aprobada a concesión 
administrativa.

7.2.- Estudio económico

Custes a asumir polo concello

Concepto €
Expropiación 33.188 €
Retranqueo de liña eléctrica 50.000 €
Urbanización 109.620 €
TOTAL ESTIMADO 192.808 €
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Custes a asumir pola concesionaria

Concepto €
Execución residencia (incluso acondicionamento parcela) 3.500.000 €
TOTAL ESTIMADO 3.500.000 €

Análise dos orzamentos municipais

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dereitos liquidados 2.966.517 2.009.810 2.101.881 2.352.140 2.413.208 2.550.389 3.678.634

   Impostos directos 456.006 454.199 508.253 530.884 689.164 647.111 635.447

   Impostos indirectos 35.754 43.862 33.682 30.403 16.814 20.675 18.198

   Taxas e outros ingresos 148.382 159.662 157.766 167.197 174.433 185.584 199.567

   Transferencias correntes 1.392.489 1.114.063 1.280.921 1.457.597 1.460.671 1.470.617 2.313.817

   Ingresos patrimoniais 12.209 5.007 4.356 795 847 717 316

   Alleamento de invest. reais 0 0 0 10.000 165 0 0

   Transferencias de capital 921.677 233.018 116.903 155.265 71.114 225.685 511.289

   Activos financeiros 0 0 0 0 0 0 0

   Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 0 0

Obrigas recoñecidas netas 2.918.366 2.348.310 1.892.272 2.327.086 2.284.428 2.974.455 2.476.191

   Gastos de persoal 797.228 794.144 634.784 742.859 836.872 921.889 875.890

   Gastos en bens correntes 1.046.762 1.063.873 1.056.589 1.089.959 1.002.719 1.012.860 1.040.990

   Gastos financeiros 0 0 0 0 0 0 0

   Transferencias correntes 74.651 58.339 49.809 52.529 56.976 64.765 69.489

   Investimentos reais 999.726 431.954 151.090 312.105 332.861 959.941 489.823

   Transferencias de capital 0 0 0 129.635 55.000 15.000 0

   Activos financeiros 0 0 0 0 0 0 0

   Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 0 0

Tal e como se observa da táboa axunta o presuposto do Concello de Cotobade leva unha liña 
ascendente dende o ano 2011.

Por outra banda a media de investimentos dende 2010 ascende a 525.000 €. O investimento 
deste plan especial a asumir polo concello representa un 37% da media deses investimentos, 
o que se considera totalmente proporcionado.
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7.3.- Informe ou memoria de sustentabilidade económica

Segundo o disposto no artigo 143 do RLSG a o PED conterá un informe de sustentabilidade 
económica para a avaliación do impacto da actuación urbanizadora e da execución da 
dotación nas facendas públicas afectadas polo custo do novo equipamento ou da prestación 
de servizos resultantes e para a análise da suficiencia e adecuación do solo destinado a usos 
produtivos.

A segunda parte non procede por non contemplar novos usos produtivos na MP.

Con respecto á primeira parte, segundo o mencionado artigo o contido será o seguinte:

Esta avaliación estimará o importe total do investimento e os gastos correntes 
públicos necesarios para a execución e o mantemento de todas as infraestruturas e 
equipamentos previstos polo planeamento, tanto os correspondentes aos sistemas 
xerais definidos no plan como aos sistemas locais dimensionados, mediante os 
estándares que o plan estableza. Así mesmo, estimaranse os ingresos públicos que 
puidesen derivar da completa execución das previsións do plan xeral.

Ós efectos do mencionado neste artigo infórmase que o investimento total a asumir pola 
facenda local é o equivalente á expropiación e á execución da obra de urbanización do vial de 
borde as cales ascenden á cantidade total de 192.808 €.

A totalidade dos custes serán asumidos polo concello de Cotobade.

Tendo en conta que se pode levar a cabo unha inversión plurianual, o custe a asumir por 
parte do concello tan so representa un 18% da media de investimentos dos últimos 7 anos.

En canto ó mantemento do novo equipamento, tendo en conta que, tanto a súa execución 
como a xestión do seu funcionamento, realizarse mediante concesión administrativa 
enténdese que non terá repercusión sobre as arcas municipais.

Pola contra a concesión administrativa, en función dos termos nos que se plantexe poderá 
supor mesmo ingresos para as arcas municipais, sen ningún custe adicional
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Ames, novembro 2019

Polo equipo redactor

Juan A. Caridad Graña Isidro López Yáñez

Arquitecto Arquitecto
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PLANOS

Nº TÍTULO ESCALA

I-01 SITUACIÓN 1/15.000

I-02 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL 1/10.000

I-03 SISTEMA VIARIO 1/15.000

I-04 ÁREAS CON ESPECIAIS VALORES PAISAXÍSTICOS OU MEDIOAMBIENTAIS 1/15.000

I-05 USOS DO SOLO (SIOSE) 1/15.000

I-06 UNIDADES DE PAISAXE 1/15.000

I-07 VISIBILIDADE ESTRATÉXICA. VISIBILIDADE DENDE ESTRADAS E NÚCLEOS 1/15.000

I-08 VISIB. ESTRATÉXICA. VISIBILIDADE SENDAS, MIRADOIROS E CAMIÑOS 1/15.000

I-09-1 SERVIZOS URBANÍSTICOS EXISTENTES 1/1.000

I-09-2 ESQUEMA DE ABASTECEMENTO DE AUGAS 1/5.000

PE-01 SITUACIÓN 1/5.000

PE-02 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL 1/5.000

PE-03 ORDENACIÓN VIXENTE 1/2.000

PE-04 PLANO CATASTRAL 1/1.000

PE-05 ORDENACIÓN. COORDINACIÓN COA MP-3 DAS NN.SS.P. 1/1.000

PE-06 COORDINACIÓN COS SERVIZOS URBANÍSTICOS 1/1.000

PE-07 ZONIFICACIÓN 1/1.000

PE-08 ORDENACIÓN DA PARCELA 1/1.000

PE-09 SERVIDUMES AERONÁUTICAS 1/15.000
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ANEXO I. CONCESIÓNS DE AUGAS EN CARBALLEDO

A continuación axúntase as concesións de augas que abastecen o núcleos do contorno no 
que se sitúa o plan especial.

En concreto as seguintes: DH.036.15007; DH.A36.15377


