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MARCO NORMATIVO 

A Modificación Puntual nº 8 do PXOM do de Tomiño relativa á reconfiguración de espazos públicos e 

usos no Núcleo Urbano de Goián, redáctase dando cumprimento das normativas comunitarias, 

estatais e autonómicas en vigor, expoñendo a continuación o marco normativo básico que lle afecta: 

 Ordenación urbanística e territorial: 

̶ Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tomiño, con aprobación definitiva de 

29/03/2001 (DOG 16.04.2001) 

̶ Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). 

̶ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU). 

̶ Lei 10/1995 do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LOT). 

̶ Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia. 

̶ Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

 Accesibilidade: 

̶ Lei 10/2014 de 3 de decembro de accesibilidade. 

̶ Orden viv/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados. 

̶ Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el  que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

̶ Lei 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 

Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, polo que 

se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade 

e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, e a súa modificación 

polo Decreto 74/2013 de 18 de abril. 

 Prevención Ambiental: 

̶ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

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

Galicia.  

 Conservación da Natureza: 

̶ Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

̶ Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

̶ Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza. 
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̶ Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos coma 

zonas de especial protección dos valores naturais. 

̶ Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 

pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da cartografía onde se 

recollen os límites dos espazos naturais declarados zonas de especial protección dos 

valores naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril. 

 Patrimonio Cultural 

̶ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

̶ Lei 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. 

̶ Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de 

Galicia (DOG nº 206 do 23/10/2008). 

̶ Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 

Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 06/08/1997). 

 Augas: 

̶ Real decreto 1332/2012, de 14 de setembro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da 

Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa (PHGC). 

̶ Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia. 

̶ R.D.L. 1/2001, de 20 de junio, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas.  

̶ R.D. 849/1986, de 11 de abril, por lo que se aprueba el reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

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

galegos (DOG, de 17/07/2006). 

̶ Lei 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidade das augas das rías de Galicia e 

de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas. 

 Estradas: 

̶ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

̶ Ley 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia, modificada pola Lei 6/2015 de 7 de 

agosto. 

̶ Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 

septiembre. 

 Contaminación acústica: 

̶ Decreto 106/2015 de 9 de xullo sobre contaminación acústica de Galicia. 

̶ Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, de ruido (BOE, 23/10/2007) en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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̶ Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

̶ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Emisións atmosféricas 

̶ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

̶ Ley 8/2002, de 18 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. 

 Residuos: 

̶ Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 

el interior del territorio del Estado. 

̶ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

̶ Ley 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia. 

 Verteduras: 

̶ Lei 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidade das augas das rías de Galicia e 

de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas. 
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Anexo 2.-      FICHAS INDIVIDUAIS DOS ELEMENTOS 

QUE SE INCORPORAN AO CATÁLOGO DE 

EDIFICIOS E ELEMENTOS A CONSERVAR 

DO PXOM DE TOMIÑO 



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_001 CLAVE PLANO: S1-07

1954

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

LOCALIZACIÓN

PARROQUÍA NÚCLEO

Mercado de Abastos GOIÁN Goián

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN

Fachadas

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

OBSERVACIÓNS

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 3. 

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)
Deberá conservarse a tipoloxía e volumetría orixinal.

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

Singular exemplo de arquitectura civil racionalista. Edificio composto por varios corpos diferenciados que se adaptan á configuración do soar e a relación coas 
edificacións colindantes. Destaca a solución do corpo poligonal de esquina dunha altura, en formación de soportais, flanqueada por dóus corpos verticais a modo 
de torreóns, adosados ao corpo principal da edificación de tres plantas e cuberta a dúas augas. Os distintos volumes vanse graduando de xeito que o edificio 
adquire unha singular presencia dende a perspectiva lexana da rua, á vez que se relaciona co espazo público máis próximo, presentando distintas fachadas, nun 
complexo exercicio de integración de escala e volumetría.

PÚBLICA

Avenida Ordóñez, nº 32-34

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

518838 , 4643830

ESTADO DE CONSERVACIÓNNIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL NON INTEGRAL BO



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_001 CLAVE PLANO: S1-07

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_002 CLAVE PLANO: S1-06/07

1907

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

Elementos pétreos senlleiros
Enreixados de fundición dos balcóns
Galerías e carpinterías de madeira

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

OBSERVACIÓNS

Edificación recollida no libro "Casas de Indianos. Pontevedra", coordinada por F. Bores Gamundi (ed. Xunta de Galicia).
A ordenanza de aplicación corresponde a equipamentos de titularidade privada

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN

PRIVADA

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 3. 

CATALOGADO LOCAL

518658 , 4643937

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ORDENANZA DE APLICACIÓN

NON INTEGRAL REGULAR

Edificio de corte tradicional composto de tres ocos en cada andar ao que se lle engadiu un corpo de galería que mellora a funcionalidade da casa.
A parte primitiva está feita de cantería na que se marcan o zócolo, os cercados dos ocos –arcos escarzanos con clave marcada--. O beiril e os esquinais que, como 
é frecuente, semellan columnas incrustadas con capitel.
Perdeuse o despezamento das ventás ao facer obras de reforma, pero non se perdeu o enreixado de ferro fundido dos balcóns, O aumento ten unha falsa 
fachada, a ton coa da casa, onde se abre unha porta que dá paso ao xardín a través do espazo baixo a galería. Desta peza é notable o deseño dos montantes 
das ventás.

Casa de Secundino Troncoso GOIÁN Goián

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

Avenida Ordóñez, nº 7

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)
Non se permiten adicións en altura sobre a edificación principal, que deberá 
conservar a tipoloxía e volumetría orixinal.

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PARROQUÍA NÚCLEO



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_002 CLAVE PLANO: S1-06/07

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_003 CLAVE PLANO: S1-07

1919

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

Elementos pétreos senlleiros, e enfoscados de fachada
Enreixados  dos balcóns e demais elementos de fundición.
Carpinterías de madeira.
Portalón e muro de peche de pedra da Avda Ordóñez

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

OBSERVACIÓNS

Edificación recollida no libro "Casas de Indianos. Pontevedra", coordinada por F. Bores Gamundi (ed. Xunta de Galicia).

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN

PRIVADA

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 1.A

CATALOGADO LOCAL

518895 , 4643849

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ORDENANZA DE APLICACIÓN

NON INTEGRAL BO

Edificación residencial de planta cadrada .de reducidas dimensións que sobresae pola composición e ornamentación da fachada principal.  
Tres arcos de medio punto no baixo e tres arcos rebaixados no primeiro andar case enchen a fachada de ocos e cercados. Se engadimos os poderosos esquinais, a 
imposta e o vigoroso beiril apenas queda pano cego. A nudez da parede inferior e a cor escura do enreixado dos balcóns fan destacar o branco da parede do 
primeiro andar. Claves nos arcos, balaustres e celosías no sotabanco e os capiteis nos esquinales contribúen a aumentar o movemento da fachada deste edificio 
pequeno, aínda que a cuberta mansarda semella estiralo para arriba.

Casa de Omar Troncoso GOIÁN Goián

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

Avenida Ordóñez, nº 29

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)
Non se permiten adicións en altura sobre a edificación principal, que deberá 
conservar a tipoloxía e volumetría orixinal.

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PARROQUÍA NÚCLEO



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_003 CLAVE PLANO: S1-07

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_004 CLAVE PLANO: S1-07

1935

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

Elementos pétreos senlleiros
Galerías e carpinterías de madeira

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

OBSERVACIÓNS

Edificación recollida no libro "Casas de Indianos. Pontevedra", coordinada por F. Bores Gamundi (ed. Xunta de Galicia).

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN

PRIVADA

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 1.A

CATALOGADO LOCAL

518837 , 4643854

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ORDENANZA DE APLICACIÓN

NON INTEGRAL BO

Casa construída con muros de pedra, presuntamente de cachotería , xa que os elementos labrados que quedan vistos sobresaen do pano cego. Mais estes 
elementos teñen moito interese: os arcos amosan as súas doelas deixando entre elas anchas escopetas; os esquinais suxiren a existencia de agullas e tranqueiros; as 
galerías están soportadas por canzorros. O pano cego está totalmente azulexado como vén sendo frecuente na zona.

Casa de Pío Troncoso GOIÁN Goián

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

Avenida Ordóñez, nº 25

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CIVILARQUITECTURA

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa) As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PARROQUÍA NÚCLEO



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_004 CLAVE PLANO: S1-07

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_005 CLAVE PLANO: S1-06

1907

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

LOCALIZACIÓN

PARROQUÍA NÚCLEO

Casa de Juán Troncoso GOIÁN Goián

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN

Edificación recollida no libro "Casas de Indianos. Pontevedra", coordinada por F. Bores Gamundi (ed. Xunta de Galicia).

Elementos pétreos senlleiros
Enreixados de fundición dos balcóns
Galerías e carpinterías de madeira

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

OBSERVACIÓNS

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 1.A

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)
Non se permiten adicións en altura sobre a edificación principal, que deberá 
conservar a tipoloxía e volumetría orixinal.

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

Interesante exemplo da arquitectura indiana no que destaca polos seus elementos compositivos a fachada principal, que amosa catro ocos en cada un dos 
andares coa particularidade de que os centrais están xuntos. No baixo cada porta ten o seu arco, como corresponde, de trazado rebaixado con clave que é, ao 
tempo, modillón de soporte do balcón ou galería do primeiro andar. Arriba, os ocos centrais son portas-balcón acollidas por un único arco, tamén rebaixado e con 
clave; a composición da fachada complétase no primeiro andas con dúas galerías a ambos lados. A bufarda que lle dá luz ao baixo cuberta ten na súa porta un 
arco angular e todo o cerco está arrodeado dun bonito relevo. 
Azulexos vermello e verdes dan color a esta fachada en contraste coa lateral que amasa a cachotería no baixo e a pintura do andar superior.
É salientable o enreixado dos balcóns formado por pezas de ferro fundido.

PRIVADA

Avenida Ordóñez, nº 2

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

518606 , 4643935

ESTADO DE CONSERVACIÓNNIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL NON INTEGRAL BO



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_005 CLAVE PLANO: S1-06

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_006 CLAVE PLANO: S1-06

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

Elementos pétreos senlleiros
Enreixados de fundición do balcón

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

OBSERVACIÓNS

ESTADO DE CONSERVACIÓNNIVEL DE PROTECCIÓN

LOCAL NON INTEGRAL MALO

Casa no nº1 da Avda. Ordóñez GOIÁN Goián

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 1.A

PRIVADACATALOGADO

DESCRICIÓN

ORDENANZA DE APLICACIÓN

DATA CONSTRUCIÓN

518628 , 4643960

29N)

Avenida Ordóñez, nº 1

Edificación residencial de esquina, de planta rectangular e dous andares, con cuberta a dúas augas que sobresae pola súa rotundidade volumétrica e a 
singularidade da súa ubicación en esquina. A fachada principal presenta ocos remarcados en pedra con arcos escarzanos, sendo verticais en forma de porta de 
acceso na planta baixa (interrompendo un tratamento de zócalo de pedra) e rectangulares no primeiro andar, presentando unha porta de aire e balcón voado 
con baranda de forxa enriba do que semella ser a porta orixinal de acceso de cada fachada. A vivenda presenta alteracións do estado orixinal, con algún oco de 
planta baixa parcialmente tapado e coa substitución da carpintería exterior de madeirta orixinal por aluminio anodizado e persianas de pvc. Presenta dous 
tratamentos diferenciados no revestimento exterior das fachadas, sendo de azulexos azuis na fachada principal, en contraste coa lateral que amosa pintura nos 
dous andares.

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa) As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

Eliminación dos elementos engadidos á fachada.
Substitución das carpinterías metálicas e persianas existentes.

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

PARROQUÍA NÚCLEO



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_006 CLAVE PLANO: S1-06

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_007 CLAVE PLANO: S1-07

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

LOCALIZACIÓN

PARROQUÍA NÚCLEO

Casa na Praza A. Fernández GOIÁN Goián

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN

Esdificación destinada a equipamento público.

Elementos pétreos senlleiros
Enreixados de fundición dos balcóns

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

OBSERVACIÓNS

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 3

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa) As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

Eliminación dos galpóns adosados á edificación.

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

Edificación tradicional de dous andares e planta rectangular, con cuberta a dúas augas, no que destaca polos seus elementos compositivos a fachada principal 
tripartita, que amosa ocos verticais en forma de porta de acceso na planta baixa, rematados con arcos escarzanos con clave marcada en cada un dos andares e 
fiestras balconeiras no primeiro andar, protexidas con barandas de forxa, e cun balcón voado no oco central marcando o acceso. A planta baixa mostra a 
cantería espida na que se marcan o zócalo, os cercados dos ocos e os esquinais, en contraste co branco da parede do primeiro andar. A fábrica de mampostería 
irregular dos entrepanos denota que en orixe estivo encalada toda ela. A claridade volumétrica vese alterada por corpo lateral adosado dunha planta que 
conforma unha terraza, e que presenta elementos descontextualizados como a varanda e o oco de acceso do establecemento comercial da planta baixa.

PRIVADA

Praza de Antonio Fernández nº 6

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

518786 , 4643891

ESTADO DE CONSERVACIÓNNIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL NON INTEGRAL REGULAR



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_007 CLAVE PLANO: S1-07

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_008 CLAVE PLANO: S1-07

1903

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Casa na Praza A. Fernández GOIÁN Goián

LOCALIZACIÓN

Praza de Antonio Fernández nº 2-3 518808 , 4643874

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

Interesante exemplo de vivendas xemelgas adosadas, nunha planta rectangular, de dous andares e cuberta a dúas augas, con patios laterais con acceso 
independente dende a rúa. Fachada simétrica tripartita que sitúa ocos rectangulares na planta baixa e portas de aire con arcos escarzanos e clave na planta 
superior, unidos cada tres con un balcón voado con varanda de forxa. Cantería remarcando os ocos, liña de forxado, zócalo, esquinais e cornixa, deixando vista a 
cantería irregular do primeiro andar, orixinalmente encalada ou pintada como a planta superior. A carpinteía orixinal foi substituída, aínda que cun correcto criterio 
de intervención e presentando un bo estado de conservación. Destaca a composición formal de fachada e as proporcións do conxunto. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

CATALOGADO LOCAL

Elementos pétreos senlleiros
Enreixados de fundición dos balcóns

NON INTEGRAL REGULAR PRIVADA

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 3

OBSERVACIÓNS

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa) As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_008 CLAVE PLANO: S1-07

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_009 CLAVE PLANO: S1-06

1909

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

LOCALIZACIÓN

PARROQUÍA NÚCLEO

Casa de Troncoso GOIÁN Goián

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN

Edificación recollida no libro "Casas de Indianos. Pontevedra", coordinada por F. Bores Gamundi (ed. Xunta de Galicia).

Fachadas, incluídos os elementos ornamentais.
Carpinterías e vidreiría.
Escaleira e balaustrada da fachada principal
Portóns de acceso á finca dende a Avda do Brasil

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

OBSERVACIÓNS

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 1.A

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)
Non se permiten adicións en altura sobre a edificación principal, que deberá 
conservar a tipoloxía e volumetría orixinal.

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

Notable casa pola cantidade de elementos clásicos que, no seu conxunto, veñen sendo un paradigma de eclecticismo.
Na fachada, de arriba a abaixo, vemos un frontón partido que acolle como remate unha piña; baixo esta, unha fiestra con arco apuntado que ten no vértice unha 
figuración vexetal en forma de palmeta; esta fiestra ten un antepeito de balaústres. A ambos os lados do frontón, un sotabanco calado con óculos rematado con 
vasos. O beiril está formado por unha moldura curvilínea reforzada con tacos a modo de axedrezado; a porción central do beiril semella estar sostida por catro 
semicolumnas de capitel xónico que acollen os tres ocos principais: a porta de entrada á casa e dúas grandes ventás, todos tres con arco semicircular e visible 
clave. Simetricamente e por fóra das semicolumnas, senllas ventás rematadas con frontón triangular. O acceso á vivenda faise por medio de escaleira de dous 
tramos afrontados que desembarcan nun descanso diante da porta. Baixo este, un oco de iluminación do soto. Non faltan vidros tinguidos ou porcións de parede 
con azulexo, seguindo a tradición local. No interior vense artesonados de gran calidade compositiva e material nos distintos teitos, aínda que en deficiente estado 
de conservación.

PRIVADA

Avenida do Brasil, nº 32

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

518522 , 4643887

ESTADO DE CONSERVACIÓNNIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL NON INTEGRAL REGULAR



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_009 CLAVE PLANO: S1-06

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_010 CLAVE PLANO: S1-06

1912

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Casa de Lorenzo GOIÁN Goián

LOCALIZACIÓN

Avenida do Brasil, nº 39 518465 , 4643816

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

Casa-caixa palas súas dimensións e forma. Composición simétrica na que arriba e abaixo os ocos se corresponden en situación e mesmo en forma, non así en 
tamaño. Todos os bordos, interiores e exteriores, están reforzados con pedra labrada: zócalo, cercados, esquinais, sotabanco. Tamén se marca a liña de imposta e 
as claves dos arcos se resaltan. Dous corpos voados, se cadra antigas galerías, flanquean o balcón central.

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

CATALOGADO LOCAL

Elementos pétreos e ornamentais das fachadas
Enreixados  do balcón e demais elementos de fundición.
Carpinterías de madeira.
Portalón e muro de peche de pedra da Avda do Brasil

NON INTEGRAL BO PRIVADA

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 1.A

OBSERVACIÓNS

Edificación recollida no libro "Casas de Indianos. Pontevedra", coordinada por F. Bores Gamundi (ed. Xunta de Galicia).

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)
Non se permiten adicións en altura sobre a edificación principal, que deberá 
conservar a tipoloxía e volumetría orixinal.

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_010 CLAVE PLANO: S1-06

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_011 CLAVE PLANO: S1-06

1914

TIPO DE BEN ÁMBITO PROPIEDADE

OBRAS PROHIBIDAS OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)
Non se permiten adicións en altura sobre a edificación principal, que deberá 
conservar a tipoloxía e volumetría orixinal.

As derivadas do nivel de protección.(art. 4,3,2 da Normativa)

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ORDENANZA 1.A

Elementos pétreos senlleiros, e enfoscados de fachada
Enreixados  dos balcóns e demais elementos de fundición.
Carpinterías de madeira.

Casa de planta cadrada e cuberta a oito augas na que vemos a fábrica de cachotería nos panos cegos e a pedra labrada en cercados, esquinais, imposta e 
beiril. Esta casa foi desprovista do recebo orixinal recentemente e repintada de cor branca cando anteriormente era toda de cor vermella inglesa. Mantense a 
configuración inicial de fiestras e porta.

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

CATALOGADO LOCAL NON INTEGRAL BO

Edificación recollida no libro "Casas de Indianos. Pontevedra", coordinada por F. Bores Gamundi (ed. Xunta de Galicia).

OBSERVACIÓNS

DESCRICIÓN DATA CONSTRUCIÓN

PRIVADA

ORDENANZA DE APLICACIÓN

DENOMINACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Casa de Manuel González GOIÁN Goián

Avenida do Brasil, nº 26 518598 , 4643967

COORDENADAS UTM (ETRS89, FUSO 29N)

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACIÓN



CLASE 
ELEMENTO:

TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC_011 CLAVE PLANO: S1-06

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TOMIÑO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ARQUITECTURA CIVIL



 

MODIFICACIÓN  PUNTUAL Nº 8 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL RELATIVA Á RECONFIGURACIÓN DE 

ESPAZOS PÚBLICOS  E  USOS  NO NÚCLEO URBANO DE GOIÁN,  CONCELLO DE TOMIÑO 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA.  TOMO I.  MEMORIAS 

 

  

 

 

Anexo 3.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DO ÁMBITO DA MP 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 DO
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN

MUNICIPAL RELATIVA Á
RECONFIGURACIÓN DO ESPAZO

PÚBLICO E USOS NO NÚCLEO
URBANO DE GOIÁN,

CONCELLO DE TOMIÑO

DOCUMENTO PARA
APROBACIÓN INICIAL

PLANO Nª

TÍTULO DE PLANO

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA

ANEXO III

X Y X Y X Y X Y
518.942  4.644.146  518.607  4.643.921  518.882  4.644.238  518.936  4.644.183  
518.946  4.644.125  518.594  4.643.933  518.882  4.644.236  518.938  4.644.160  
518.955  4.644.083  518.602  4.643.947  518.882  4.644.233  518.941  4.644.149  
518.959  4.644.065  518.615  4.643.956  518.883  4.644.230  518.942  4.644.146  
518.960  4.644.058  518.624  4.643.965  518.883  4.644.227  518.931  4.644.139  
518.962  4.644.047  518.629  4.643.969  518.885  4.644.215  518.930  4.644.139  
518.963  4.644.037  518.660  4.643.991  518.886  4.644.210  518.930  4.644.139  
518.963  4.644.029  518.666  4.643.995  518.886  4.644.210  518.929  4.644.139  
518.963  4.644.027  518.675  4.644.002  518.886  4.644.209  518.928  4.644.139  
518.963  4.644.021  518.689  4.644.011  518.789  4.644.167  518.926  4.644.139  
518.962  4.644.013  518.704  4.644.019  518.769  4.644.216  518.926  4.644.139  
518.960  4.643.992  518.708  4.644.021  518.768  4.644.219  518.926  4.644.139  
518.954  4.643.960  518.831  4.644.098  518.774  4.644.221  518.925  4.644.139  
518.952  4.643.947  518.863  4.644.118  518.811  4.644.235  518.923  4.644.139  
518.952  4.643.946  518.894  4.644.137  518.820  4.644.237  518.923  4.644.139  
518.946  4.643.948  518.903  4.644.143  518.826  4.644.238  518.923  4.644.139  
518.910  4.643.965  518.905  4.644.144  518.831  4.644.239  518.922  4.644.139  
518.908  4.643.943  518.906  4.644.144  518.837  4.644.240  518.920  4.644.139  
518.898  4.643.939  518.907  4.644.144  518.844  4.644.240  518.920  4.644.139  
518.886  4.643.936  518.908  4.644.144  518.882  4.644.238  518.920  4.644.139  
518.883  4.643.935  518.910  4.644.144  518.919  4.644.139  
518.867  4.643.931  518.911  4.644.143  518.917  4.644.140  
518.869  4.643.922  518.912  4.644.143  518.917  4.644.140  
518.860  4.643.923  518.915  4.644.141  X Y 518.917  4.644.140  
518.822  4.643.925  518.915  4.644.141  518.892  4.644.189  518.915  4.644.141  
518.821  4.643.925  518.915  4.644.141  518.892  4.644.189  518.915  4.644.141  
518.821  4.643.924  518.915  4.644.141  518.895  4.644.177  518.915  4.644.141  
518.820  4.643.923  518.917  4.644.140  518.900  4.644.170  518.915  4.644.141  
518.818  4.643.923  518.917  4.644.140  518.905  4.644.165  518.912  4.644.143  
518.817  4.643.923  518.917  4.644.140  518.905  4.644.164  518.912  4.644.143  
518.817  4.643.921  518.919  4.644.139  518.904  4.644.163  518.911  4.644.143  
518.816  4.643.919  518.920  4.644.139  518.903  4.644.162  518.910  4.644.144  
518.815  4.643.918  518.920  4.644.139  518.903  4.644.161  518.908  4.644.144  
518.813  4.643.917  518.920  4.644.139  518.886  4.644.151  518.907  4.644.144  
518.813  4.643.916  518.922  4.644.139  518.858  4.644.134  518.906  4.644.144  
518.812  4.643.916  518.923  4.644.139  518.820  4.644.110  518.905  4.644.144  
518.812  4.643.915  518.923  4.644.139  518.820  4.644.110  518.903  4.644.143  
518.811  4.643.913  518.923  4.644.139  518.808  4.644.138  518.894  4.644.137  
518.811  4.643.912  518.925  4.644.139  518.808  4.644.138  518.863  4.644.118  
518.811  4.643.906  518.926  4.644.139  518.804  4.644.148  518.831  4.644.098  
518.811  4.643.904  518.926  4.644.139  518.801  4.644.154  518.708  4.644.021  
518.812  4.643.903  518.926  4.644.139  518.798  4.644.161  518.704  4.644.019  
518.812  4.643.902  518.928  4.644.139  518.796  4.644.161  518.689  4.644.011  
518.813  4.643.901  518.929  4.644.139  518.793  4.644.159  518.675  4.644.002  
518.815  4.643.900  518.930  4.644.139  518.789  4.644.167  518.666  4.643.995  
518.815  4.643.898  518.930  4.644.139  518.886  4.644.209  518.660  4.643.991  
518.816  4.643.897  518.931  4.644.139  518.892  4.644.189  518.629  4.643.969  
518.816  4.643.895  518.942  4.644.146  518.624  4.643.965  
518.815  4.643.890  518.809  4.643.967  518.615  4.643.956  
518.808  4.643.890  518.818  4.643.997  518.602  4.643.947  
518.807  4.643.887  518.811  4.643.999  X Y 518.594  4.643.933  
518.806  4.643.888  518.780  4.644.008  518.809  4.643.967  518.588  4.643.938  
518.804  4.643.883  518.761  4.643.985  518.801  4.643.937  518.608  4.643.959  
518.799  4.643.868  518.746  4.643.967  518.797  4.643.938  518.619  4.643.968  
518.794  4.643.854  518.739  4.643.959  518.794  4.643.930  518.630  4.643.977  
518.793  4.643.851  518.754  4.643.947  518.790  4.643.932  518.646  4.643.990  
518.791  4.643.845  518.749  4.643.933  518.787  4.643.922  518.662  4.644.001  
518.777  4.643.849  518.786  4.643.921  518.786  4.643.921  518.664  4.644.002  
518.760  4.643.853  518.787  4.643.922  518.749  4.643.933  518.676  4.644.010  
518.750  4.643.857  518.790  4.643.932  518.754  4.643.947  518.689  4.644.018  
518.736  4.643.865  518.794  4.643.930  518.739  4.643.959  518.700  4.644.026  
518.739  4.643.870  518.797  4.643.938  518.746  4.643.967  518.824  4.644.103  
518.739  4.643.871  518.801  4.643.937  518.761  4.643.985  518.820  4.644.110  
518.739  4.643.871  518.809  4.643.967  518.780  4.644.008  518.858  4.644.134  
518.745  4.643.884  518.811  4.643.999  518.886  4.644.151  
518.741  4.643.886  518.818  4.643.997  518.903  4.644.161  
518.743  4.643.891  518.809  4.643.967  518.903  4.644.162  
518.743  4.643.891  518.904  4.644.163  
518.740  4.643.892  518.905  4.644.164  
518.741  4.643.895  518.905  4.644.165  
518.745  4.643.905  518.907  4.644.168  
518.750  4.643.918  518.908  4.644.171  
518.751  4.643.920  518.911  4.644.173  
518.733  4.643.922  518.913  4.644.175  
518.733  4.643.920  518.916  4.644.177  
518.729  4.643.907  518.920  4.644.178  
518.726  4.643.898  518.923  4.644.179  
518.726  4.643.897  518.927  4.644.178  
518.724  4.643.893  518.928  4.644.178  
518.719  4.643.884  518.929  4.644.179  
518.719  4.643.883  518.930  4.644.179  
518.716  4.643.879  518.932  4.644.179  
518.680  4.643.904  518.936  4.644.183  
518.620  4.643.944  

AREA TIPO (F) 

AREA TIPO (D) 

AREA TIPO (E) 

AREA TIPO (A1) AREA TIPO (A1) 
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ANÁLISE  DA INCIDENCIA PAISAXÍSTICA DA ORDENACIÓN NA CUNCA VISUAL 

DA IGREXA DE SAN CRISTOVO DE GOIÁN 

A resolución de 02/06/2016 do Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental  pola que se 

resolve non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria a Modificación 

puntual n° 8 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tomiño relativa á reconfiguración 

de espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián estableceu a necesidade de integrar no 

planeamento, para evitar ou minimizar posibles efectos ambientais adversos das actuacións derivadas 

da MP, unha serie de determinacións recollidas na proposta de resolución como resultado da análise 

realizada polo Servizo de Avaliación Ambiental de Plans e Programas segundo os criterios do anexo V 

da Lei 21/2013 e das respostas recibidas das distintas administracións durante o período de consultas. 

Entre elas, en razón do informe emitido polo Instituto de Estudos do Territorio, unha referida á 

necesidade de que as fichas  que establezan a ordenación detallada do solo urbano non 

consolidados ( no documento que agora se redacta unificadas na AR-4) deberán incorporar as 

medidas necesarias para contribuír á Integración paisaxística da nova ordenación (en coherencia co 

artigo 68.1 da LSG), favorecendo unha transición harmónica das edificacións cos espazos libres e os 

elementos do patrimonio cultural da contorna, indicando nomeadamente que o uso residencial 

proxectado na proximidade da igrexa de San Cristovo de Goián  residencial interfire na cunca visual 

da igrexa parroquial de San Cristovo (incluída no inventario do patrimonio arquitectónico de interese 

histórico-artístico do concello de Tomiño), polo que haberá de terse en canta a volumetría e tipoloxías 

construtivas para minimizar os posibles impactos visuais e acadar a integración paisaxística do novo 

desenvolvemento residencial. 

Ao noso xuízo, toda vez que a modificación puntual incorpora xa a ordenación detallada deste 

ámbito de solo urbano non consolidado, debe ser esta a que adopte directamente as medidas 

necesarias, sen necesidade da súa remisión á correspondente ficha de planeamento, cuxa 

virtualidade sería, precisamente establecer as determinacións a seguir polo instrumento que con 

posterioridade establecera a ordenación detallada do ámbito, o que xa fai a MP. 

A efectos de dar cumprimento a esta determinación da resolución, as determinacións da ordenación 

detallada en relación coa disposición da volumetría da edificación referida, realizouse durante o 

proceso de deseño unha análise da incidencia, do que neste documento extráctanse as conclusións 

mais relevantes. 

A presente análise ten por obxecto, por tanto, determinar as condicións de visibilidade do da Igrexa 

de San Cristovo de Goián para identificar e avaliar a incidencia que sobre a súa cunca visual puideran 

producir as edificacións resultantes da ordenación detallada do ámbito AR-4 que incorpora a presente 

MP. 

Este estudo realízase utilizando Sistemas de Información Xeográfica (SIG). Por esta denominación de 

SIG enténdese un conxunto de recursos que permiten a construción de bases de datos xeográficas, é 

dicir, bases de datos nas cales a información se atopa georreferenciada espacialmente, o cal permite 

que dita información poida ser representada na maior parte dos casos baixo a forma de mapas. 

A tecnoloxía SIG permite a análise espacial da información contida no seu seo, de tal modo que é 

posible xerar información derivada a partir dunha serie de datos de partida. Noutras palabras, as 
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ferramentas SIG fan posible unha maior comprensión do territorio ao permitir converxer e superpoñer 

gran cantidade de información de moi diversa natureza e analizala no seu conxunto. 

Para a realización deste estudo elaboráronse modelos dixitais do terreo (MDT) a partir do procesado 

dos ficheiros dixitais con información altimétrica da nube de puntos LiDAR, distribuídos en ficheiros en 

formato LAZ (formato de compresión de ficheiros LAS) de 2x2 km de extensión, obtidos do centro de 

descarga do Centro Nacional de Información Xeográfica do Ministerio de Fomento. As nubes de 

puntos foron capturadas mediante voos con sensor LiDAR cunha densidade de 0,5 puntos/m2, e 

posteriormente clasificadas de maneira automática e coloradas mediante RGB obtido a partir de 

ortofotos do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de píxel de 25 o 50cm. 

Sistema geodésico de referencia ETRS89 e proxección UTM no fuso correspondente a cada ficheiro. 

Alturas ortométricas. 

Un modelo dixital do terreo (MDT) pode imaxinarse como unha “maqueta dixital” de alta precisión que 

describe con exactitude a forma e dimensións do territorio en toda a súa extensión, que a través da 

utilización de ferramentas informáticas, permite determinar con gran precisión a conca  visual da 

actuación proxectada, é dicir,  o ámbito territorial desde o que esta resulta visible, e determinar os 

elementos do territorio que condicionan esa conca. 

Para a análise da visibilidade do ámbito realizáronse dous MDT do ámbito de estudo, un do estado 

actual, sen a volumetría proxectada para a análise da conca visual da igrexa  da calidade da visión 

dende os puntos máis significativos, e outro con no que se introduce a modelización virtual das 

edificacións para determinar a súa incidencia na visibilidade  de aquela. 

Identificación dos puntos de observación. conca visual da Igrexa de San Cristovo. 

Defínese como conca visual da actuación o conxunto dos puntos do territorio desde os que esta 

resulta visible. Constitúe o ámbito de estudo do presente documento. 

A cunca visual da actuación determínase por medio de aplicacións SIX sobre o MDT. O proceso sería o 

equivalente para situar un potente foco de luz sobre o conxunto dos puntos da superficie da igrexa e 

comprobar os puntos do territorio circundante nos que a luz incide directamente. Neste caso 

analizáronse dúas situacións sobre o MDT sen cobertura vexetal: Unha situando un punto de luz no 

cumio do campanario, punto de máis visible da igrexa; e unha segunda creando unha liña de luz 

sobre a coroación das fachadas norte e leste (as de visión máis aberta cara a zona na que se 

dispoñen as novas edificacións. A suma das imaxes resultantes permite identificar os puntos do territorio 

desde os que serían visibles  os muros da igrexa. 

A partir da identificación da cunca visual identificáronse unha serie de puntos singulares de 

observación correspondente a espazos públicos significados de visión da igrexa, neste caso a zona do 

arboredo que se pretende integrar no parque público e o percorrido pola Avda. do regatiño, non 

existindo dende este vento outros puntos de visión significativos.  

A continuación realízase a mesma análise co modelo coa volumetría da edificación prevista. 

Comparando as zonas “iluminadas” podemos medir a “sombra” que proxecta a edificación, e dicir, a 

parte do territorio que perdería a visión (e qué tipo de visión) da igrexa, ou o que é o mesmo, nos 

permite medir a afección ou a incidencia da edificación sobre a cunca  visual da igrexa.   

O resultado da análise realizada é o que segue: 
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Cunca visual da igrexa de San Cristovo (campanario). Situación actual 
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Cunca visual da igrexa de San Cristovo(cornixa fachadas norte e leste). Situación actual 
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Cunca visual da igrexa de San Cristovo (campanario). Modelo coa proposta 



 

MODIFICACIÓN  PUNTUAL Nº 8 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL RELATIVA Á RECONFIGURACIÓN DE 

ESPAZOS PÚBLICOS  E  USOS  NO NÚCLEO URBANO DE GOIÁN,  CONCELLO DE TOMIÑO 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA.  TOMO I.  MEMORIAS 

 

  

 

 

Cunca visual da igrexa de San Cristovo (cornixa fachadas norte e leste). Modelo coa proposta 



 

MODIFICACIÓN  PUNTUAL Nº 8 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL RELATIVA Á RECONFIGURACIÓN DE 

ESPAZOS PÚBLICOS  E  USOS  NO NÚCLEO URBANO DE GOIÁN,  CONCELLO DE TOMIÑO 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA.  TOMO I.  MEMORIAS 

 

  

 

A vista dos resultados da análise cabe concluír  que a afección que a volumetría da edificación 

proxectada (que trata de cinguirse o máis posible pechando a visión da fronte inacabada das 

edificacións existentes (medianeira e traseiras do edificio situado ás costas da igrexa) limítase a un 

pequeno treito da Avda. do Regatiño. Treito no que, por outro lado o PXOM vixente permitiría o peche 

de toda a fronte ata o auditorio cunha fileira de vivendas unifamiliares que provocaría, con toda 

seguridade un impacto moito máis acusado sobre a cunca visual analizada. 
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Anexo 5.-              INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO 



XUNTA DE GALICIA San Lázaro s/n 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, 
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

Concello de Tomiño 

Praza do Seixo, s/n 

36740 "J;omiño (Pontevedra) 

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA 
REXISTRO DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Dala 08/0612016 11:00:14 

SAlDA 7161/ RX 815249 

111111111111111111111\lllllllllllll '1111 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA. REMISIÓN DO INFORME AMBIENTAL ESTRÁTEXICO 

Nome do plan: Modificación puntual número 8 do Plan xeral de ordenación municipal, relativa á 
configuración dos espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián, Concello de Tomiño 

Promotor: Concello de Tomiño 

Órgano substantivo: Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 

Expediente: 2016AAE1850 

Código web: 1773/2016 

Achégolle Resolución da Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pala que se formula o 

informe ambiental estratéxico relativo á Modificación puntual número 8 do Plan xeral de ordenación 

municipal, relativa á configuración dos espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián, Concello 

de Tomiño (Pontevedra). 

Remitese !amén un ha copia dos comentarios e informes recibidos durante o periodo de consultas ao 

que se someteu o documento ambiental estratéxico e o borrador da Modificación e que corresponden 

aos seguintes organismos: 

• Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 

• Instituto de Estudos do Territorio 

• Dirección Xeral do Patrimonio Cultural 

• Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica 

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2016 CONCELLO DE TOMIÑO 

Data: 10/06/2016 13:08:00 

Rexistro: 2016/3812 

Rexistro Xeral de Entrada 

Carlos Calzadilla Bouzón 

Subdirector xeral de Avaliación Ambiental 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 
Secretaría Xeral de Ca!idade e Ava!iación Ambiental 

San Lázaro s/n 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA yol1c1o 

RESOLUCIÓN DO 02 DE XUiiiO DE 2016 POLA QUE SE FORMULA O INFORME AMBIENTAL 
ESTRATÉXICO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 8 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL DO CONCELLO DO TOMIIiiO RELATIVA Á RECONFIGURACIÓN DE ESPAZOS 
PÚBLICOS E USOS NO NÚCLEO URBANO DE GOIÁN 

Expediente 2016AAE1850, Código web 1773/2016 

O Servízo de Avalíacíón Ambiental de Plans e Programas, da Subdirección Xeral de Avaliacíón 
Ambiental, formulou a proposta que a continuación se transcribe: 

ANTECEDENTES 

O Concello de Tomiño dispón dun plan xeral de ordenación municipal (PXOM) que foi aprobado 
definitivamente o dla 29.03.2001, e posteriormente, foi obxecto de varias modifícacíóns puntuais. 

2 O día 07.03.2016 recíbiuse na Secretaria Xeral de Calídade e Avaliación Ambiental un escrito do 
subdirector xeral de Urbanismo relativo ao inicio da tramitación da Modificación puntual número 8 
do PXOM de Tomiño, relativa á configuración dos espazos públicos e usos no núcleo urbano de 
Goián. Achegaba a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, o 
documento ambiental estratéxico e o borrador da modificación presentados polo Concello de 
Tomiño, de conformídade co artigo 29 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avalíacíón 
ambiental. O día 09.03.2016 ínicíouse un periodo de consultas previo á emisión do informe 
ambiental estratéxico, de acordo co previsto no artigo 30.2 da Lei 21/2013. 

3 O 19.03.2016 entrou en vigor a Leí 2/2016, do 10 de febreíro, do solo de Galicía, a cal establece 
no punto 3 da súa disposición transitoria segunda que os plans en tramitación que non 
alcanzasen a aprobación inicial deben adaptarse plenamente a ela. 

4 O día 30.03.2016 a Secretaría Xeral de Calídade e Avalíación Ambiental recibiu un escrito do 
Concello de Tomíño no que solícita reiniciar o procedemento de avaliacíón ambiental estratéxíca 
simplificada ao abeiro da nova Lei 2/2016, xustífícando que a documentación achegada 
anteriormente axústase ás súas determínacións. 

5 O día 30.03.2016 iniciouse un novo período de consulta pública dos documentos recibidos a 
través da sede electrónica desta Secretaria Xeral, o cal finalizou o dla 30.05.2016. Ao mesmo 
tempo consultouse aos membros do Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible e á Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo1

, entre outras 
administracións públicas. 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS 

1 A Lei 2/2016, do 1 O de febreiro, do solo de Galicia, integra no procedemento de aprobación dos 
instrumentos de planeamento urbanístico o proceso de avaliación ambiental estratéxica previsto 
na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avalíación ambiental. 

2 O artigo 46.2.a) da Lei 2/2016 sinala que deben someterse ao procedemento simplificado de 
avaliación ambiental estratéxica as modificacións menores dos instrumentos de planeamento 

1 preceptivo segundo os artigos 83.5. e 60.4. da Lei 2/2016. 

Informe ambiental estratéxico: Modificación puntual núm.a do PXOM do Concello de Tomiño 
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San Lázaro s/n 
XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERiA DE MEDIO AMBIENTE 
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Secretaría Xeral de Calidade e Avalíación Ambiental 

mencionados no punto 1 do mesmo artigo, como son os plans xerais de ordenación. Segundo o 
seu artigo 83.5, as modificación de planeamento xeral seguirán as disposicións relativas á 
tramitación e aprobación dos plans xerais. 

3 O artigo 60.4 da dita Lei establece que o órgano ambiental, tras validar a documentación 
presentada polo promotor, someterá o borrador do plan e o documento ambiental estratéxico ás 
consultas do órgano competente en materia de urbanismo, das demais administracións públicas 
afectadas e das persoas interesadas, que se pronunciarán no prazo de dous meses. 

4 O artigo 31.2. da Lei 21/2013 establece que órgano ambiental emitirá o informe ambiental 
estratéxico, tendo en conta o resultado das consultas realizadas e de conformidade cos criterios 
establecidos no seu anexo V. Neste informe o órgano ambiental poderá determinar que o plan ten 
efectos significativos no ambiente, e polo tanto debe someterse a avaliación ambiental estratéxica 
ordinaria, ou ben que non presenta efectos significativos podendo aprobarse nos termos que o 
propio informe estableza. 

5 A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental é o órgano ambiental que exerce as 
competencias e funcións en materia de avaliación dos efectos de determinados plans e 
programas no ambiente, segundo o Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece 
a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. 

CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS 

1. Características da Modificación puntual 

Ámbito de actuación: Comprende a parte central do núcleo urbano de Goián, pertencente á parroquia 
de San Cristovo de Goián, clasificado no PXOM de Tomiño como solo urbano consolidado. 

Concretamente, abrangue os terrees delimitados polo triángulo comprendido entre as Avenidas de 
Brasil (estrada P0-552 Tui-A Guarda), Ordóñez e do Regatiño (excluidos os soares xa edificados 
arredor da rúa Valle lnclán) e unha porción de terreo ao norte da P0-552, entre esta e o camiño do 
Regatiño. 

Situación actual do ámbito 

Informe ambienta! estratéxico: Modificación puntual núm.B do PXOM do Concello de Tomiño 
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XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 
Secretarfa Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

Superficie do ámbito: 6,88 hectáreas. 

San Lázaro s/n 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Obxecto: Introducir as determínacíóns urbanísticas no planeamento víxente para posibilitar a 
recualífícacíón do núcleo urbano de Goián. Preténdese recuperar o papel da "Praza de Goíán" como 
espazo público de referencia e como elemento central da estrutura urbanística da vila, así como 
integrar o espazo da "Alameda" na trama urbana e incorporar alternativas de accesibilidade e 
mobilidade que permitan ordenar o tráfico arredor desta praza. Ao mesmo lempo, promóvese a 
protección e posta en valor do patrimonio arquitectónico da vila, incorporando noves elementos ao 
Catálogo do PXOM. 

Proposta: Segundo o establecido no apartado 3.1 do borrador achegado, a Modificación do PXOM 
contempla: 

a) Modificar a ordenación do ámbito de solo urbano consolidado: 

Reordenar os equipamentos e os espazos libres e zonas verdes públicas do núcleo de Goián. 

o Modificase a delimitación da zona verde da Alameda para conseguir unha maior integración 
desta na trama e articulación coa Praza de Goián e ceas dotacións existentes. lncorpórase 
unha masa de carballos existente ao leste da zona verde procurando a súa conservación. 

o Axústase a delimitación do solo de equipamentos asociado ao polideportivo e do solo 
cualificado como equipamento docente na que se inclúen as instalacións do colexio público 
Antonio Fernández, exclulndo desta delimitación a finca da casa reitoral e reservando o 
espazo necesario para unha posible ampliación das instalacións. 

o Destinase o edificio das antigas escalas de Goián a equipamento dotacional, no que está 
previsto albergar o Museo Antonio Fernández, e a edificación tradicional existente na Praza 
de Goián a equipamento social, como dotación clvico-cultural. 

Incorporar o uso terciario-comercial a través dunha reserva de solo para un equipamento 
comercial. Introducir o uso de equipamentos privados e modificar as tipoloxlas residenciais, 
establecendo novas condicións de ordenación en base a tipoloxias mais compactas. 

Delimitar dúas áreas de reparto de solo urbano non consolidado. A AR-4, de ámbito descontinuo 
e cunha superficie de 17.960 m' e AR-5 con 11.946 m', que contarán con ordenación detallada. 

Mellorar a accesibilidade coa previsión dunha glorieta na intersección da estrada P0-552 e a 
avenida do Regatiño, a dotación de aparcamentos arredor da Praza, a instalación dunha parada 
de autobuses, e a reordenación do espazo viario a carón do colexio público. 

b) Modificar o Catálogo do patrimonio cultural do PXOM incorporando catre edificacións residenciais 
exemplos de arquitectura indiana, unha edificación existente na praza -que se destinará a 
equipamento público- e o edificio da praza de abastos, representativo da arquitectura realista. 

e) Modificar a normativa do PXOM no referido á regulación dos usos dotacionais. 

Informe ambiental estratéxico: Modificación puntual núm.S do PXOM do Concello de Tomiño 
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Proposta de ordenación 

2. Características ambientaís da área probablemente afectada 

O Concello de Tomiño localizase ao suroeste da provincia de Pontevedra, e forma parte da comarca 
do Baixo Miño. Limita ao norte ca municipio de Baiona e Gondomar, ao leste con Tui, ao oeste con 
Oia e O Rosal e ao sur e sueste co rlo Miño que serve de fronteira con Portugal. Canta cunha 
poboación de 13.662 habitantes segundo datos do INE de 2015. 

O ámbito da MP sitúase no núcleo urbano de Goián, na parroquia do mesmo nome, ao sur do 
municipio. Tras Vilameán- ande se localiza a capital municipal-, Goián é a parroquia mais poboada, 
albergando o 15,1% da poboación do Concello. Trátase dun ámbito urbano, en parte consolidado 
pala edificación. 

Os terreas que conforman o ámbito da MP presentan unha topografía suave, aínda que na zona 
central e suroeste, coincidente coa zona verde, acádanse pendentes que chegan ao 30%. Non 
discorre polo ámbito ningún curso permanente de auga superficial. 

En canto aos valores naturais, na zona central do ámbito localízanse especies de conlferas e 
frondosas, incluidas dentro da zona verde da "Alameda". Lindeira con esta, existe un ha pequena área 
de frondosas caducifolias e matogueira, mentres que na zona norte (coincidente coa AR-4), as 
coníferas mestúranse con eucaliptos. 

Informe ambiental estratéxico: Modificación puntual núm. a do PXOM do Concello de Tomiño 
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O ámbito non coincide con ningunha figura de protección ambiental nin acolle ningún hábitat de 
interese comunitario, segundo a cartografla dispoñible2

. 

Dentro do ámbito e na súa contorna localízanse varios equipamentos, como o pavillón polideportivo 
municipal e o colexio público "Pintor Antonio Fernández" ou a "Praza de Goián", denominada "Praza 
Pintor Antonio Fernández", lindeira coa casa reitoral e coa lgrexa parroquial de San Cristovo (incluida 
no inventario do patrimonio arquitectónico de interese histórico-artfstico do Concello de Tomiño). 
Ademais, o núcleo de Goián canta con varias edificacións con valor patrimonial, non recollidas no 
actual Catálogo do PXOM e que a través da MP se pretenden protexer. 

3. Período de exposición pública e consultas previas 

Durante o período de consultas recibiuse resposta da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, do Instituto de Estudos do Territorio e da 
Dirección Xeral de Pesca Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. De forma resumida manifestaron o 
seguinte: 

Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 

Considera que a mellara da ordenación dos espazos libres e dos equipamentos e a protección do 
patrimonio son razóns que fundamentan o interese público da actuación, esixido no artigo 83.1 da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). 

En canto á ordenación prevista na zona suroeste do ámbito, indica que non atopa fundamento á 
aliñación prevista para Praza do pintor Antonio Fernández e que non queda clara a idoneidade da 
redelimitación da Alameda e do equipamento educativo, dado que incorpora zonas arboradas a novas 
desenvolvementos. 

En cumprimento do artigo 52 da LSG, solicita aclarar ou, no seu caso, emendar, as seguintes 
cuestións: 

Non se xustifica o sistema de obtención do viario que permite a comunicación entre a Praza 
Pintor Antonio Fernández e a Alameda, toda vez que a dita comunicación se realiza a través das 
instalacións do actual equipamento dotacional (art. 52.f). 

Non se grafan os aparcadoiros públicos sinalados nos cadros de superficies (art. 52.g). 

As fichas descritivas das edificacións non acadan un contido mínimo, pois non inclúen unha 
descrición da protección individualizada, elementos que merecen ser obxecto de conservación, 
actuacións permitidas, afeccións xeradas, etc. (art.52.4). 

Non se indican prazos para a aprobación do planeamento de desenvolvemento das novas bolsas 
de solo urbano non consolidado (art. 52.k). 

Deberá xustificarse a delimitación como solo urbano non consolidado das áreas de reparto AR-4 e 
AR-5 e as fichas urbanísticas que establezan a súa ordenación detallada, deberán recoller as 
determinacións establecidas no artigo 54. 1 da LSG .. 

Requlrese adaptar a documentación á LSG, indicando os arligos que se pretenden modificar e a 
proposta de ordenanzas modificadas. Ademais, deberá completarse a información gráfica e incluir o 
estudo económico e a estratexia de actuación, así como as fichas dos elementos catalogados, un 
informe ou memoria de sustentabilidade económica, e unha xustificación da coherencia da proposta 
coas Directrices de ordenación do territorio (DOT). 

2 Mapa do "Atlas de los hábitats naturales y seminaturales de España", elaborado polo Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente. 

Informe ambiental estratéxico: Modificación puntual núm. S do PXOM do Conce!lo de Tomiño 
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Por último, en canto á tramitación do expediente, indica que -unha vez aprobado inicialmente o 
proxecto de modificación- o Concello trasladará a documentación ao órgano competente en materia 
de urbanismo, e deberá solicitar os informes sectoriais non autonómicos que resulten preceptivos de 
conformidade coa lexislación vixente. Unha vez aprobado provisionalmente, remitirá o expediente 
completo, debidamente dixilenciado á consellería para a resolución da aprobación definitiva. 

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural 

Sinala que, de acorde á determinación 9.3 das DOT, calquera actuación sobre o territorio debe 
atender a súa compatibilidade cos bens do patrimonio cultural e require da identificación, 
recoñecemento e análise da posíbilidade de integrales como un elemento mais da actuación. Ao 
respecto, os traballos de prospección deberán ser exhaustivos e minuciosos, xa que o contido do 
Catálogo do PXOM de Tomiño amasa bastantes deficiencias, e debe estenderse a toda a contorna do 
ámbito. Solicita que se analice a posibilidade de incorporar ao Catálogo outras edificacións con valor 
patrimonial, así como elementos etnográficos, como muros tradicionais e arborado autóctono de 
interese. Completaranse as fichas de cada elemento segundo esixe o artigo 81.3 da Leí 2/2016 e 
delimitarase a contorna de protección. Ademais, deberá revisarse a normativa do PXOM que regula a 
protección do patrimonio cultural incorporando diferentes cuestións, como a necesidade de informe 
ou autorización en materia de patrimonio cultural nos ámbitos protexidos, a definición dos distintos 
niveis de protección, dos tipos de obras permitidas, etc. 

En relación coa ordenación da MP, sinala que -coa información dispoñible nesta fase- non se pode 
valorar o impacto que suporá o desenvolvemento da AR-5 sobre os bens protexidos e a súa 
contorna. Polo tanto, na ficha do sector concretaranse as condicións para unha ordenación 
respectuosa cos valores patrimoniais, que deberá incorporar as correspondentes medidas protectoras 
e correctoras nunha parcela fortemente vinculada á igrexa e á reitoral. Asl mesmo, require da 
modificación das aliñacións establecidas no vixente PXOM de maneira que ningunha das edificacións 
protexidas queden fóra de ordenación, como acontece coa casa indiana na esquina do cruce entre a 
Avda. Ordóñez e a estrada P0-552. 

Sínala, que unha vez aprobada a MP, deberá solicitar o informe vinculante previsto na Leí 8/1995, 
do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia. 

Instituto de Estudos do Territorio 

Informa que o emprazamento sitúase dentro da comarca paisaxística "Costa Sur-Baixo Miño Litoral", 
que forma parte da grande área paisaxlstica "Costa Sur-Baixo Miño". 

Considera que a MP proposta favorecerá a mellara da imaxe e configuración da paisaxe urbana do 
núcleo de Goián. A recuperación e protección de edificacións de valor patrimonial, así como a 
delimitación da contorna da Alameda (coa incorporación do bosquete de carballos situado ao leste), 
favorecen a conectividade entre as dotacións existentes e os espazos públicos. Ademais, a limitación 
do tránsito rodado nas inmediacións da "Praza" repercute positivamente na procura dunha contorna 
urbana de calidade. No entanto, o espazo nomeado como AR-5 e destinado a uso residencial interfire 
na cunea visual da lgrexa parroquial de San Cristovo (incluida no inventario do patrimonio 
arquitectónico de interese histórico-artístico do Concello de Tomiño), polo que haberá de terse en 
canta a volumetría e tipoloxias construtivas para minimizar os posibles impactos visuais e acadar a 
integración paisaxística do novo desenvolvemento residencial .. 

Dirección X eral de Pesca, Acuicultura e 1 nnovación Tecnolóxica 

Indica que non é previsible que as actuacións comprendidas na MP supoñan un impacto nas 
actividades da súa competencia. 

Informe ambiental estratéxico: Modificación puntual núm.S do PXOM do Conce1lo de Tomiño 
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4. Efectos ambientais previsibles. Análise segundo os criterios do anexo V da Lei 2112013 

A MP achegada afecta ás determlnacións da ordenación urbanlstica no ámbito do núcleo urbano de 
Galán e comprende unha superficie de 6,88 ha. Contempla a modificación da ordenación vixente no 
PXOM, a proposta de determinacións urbanlsticas para o desenvolvemento de dúas áreas de reparto, 
a modificación do Catálogo do patrimonio cultural e a regulación dos usos dotacionais. 

A reordenación da configuración dos espazos públicos e dos usos existentes no núcleo urbano, 
supón o establecemento do marco para a futura autorización de proxectos, entre os que se inclúe a 
urbanización das novas áreas de reparto delimitadas (AR-4 e AR-5) para as que a MP establecerá a 
súa ordenación detallada. No entanto, a proposta non inflúe neutros plans ou programas, nin se 
considera pertinente para a integración de consideracións ambientais nin para a implantación da 
lexislación en materia de medio ambiente. 

Entre outros aspectos, a ordenación proposta promove a protección de edificacións con valor 
patrimonial, aumenta a superficie destinada a zonas verdes, e establece limitacións ao tránsito 
rodado, accións que repercutirán positivamente na procura dunha contorna urbana de calidade. 

Como principais efectos ambientais negativos considéranse os derivados do desenvolvemento da 
AR-4 (asociado ao equipamento comercial) en canto á mobilidade e o consumo de recursos, asl 
como o cambio da tipoloxla de vivendas proposto no AR-5 (de vivenda unifamiliar a quinteiro pechado 
ou bloque aberto), que poderla implicar unha afección sobre a paisaxe e o patrimonio cultural, ao 
interferir na cunea visual da lgrexa parroquial de Galán. Polo tanto, será necesario establecer as 
medidas oportunas para acadar un ha integración axeitada deste novo desenvolvemento residencial. 

Á vista do exposto, non cabe esperar que se produzan efectos ambientais significativos derivados da 
Modificación puntual, tendo en canta que a proposta non supón cambios importantes con respecto á 
ordenación do PXOM vixente, que se trata dun ámbito en parte urbanizado, e que os efectos sobre o 
consumo de solo, a paisaxe, o patrimonio cultural ou a mobilidade poderán serán controlados a través 
da adopción das medidas precisas. 

PROPOSTA 

Tendo en canta o indicado nos apartados anteriores e na análise realizada segundo os criterios do 
anexo V da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, propoño non someter ao 
procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria a Modificación puntual n° 8 do Plan xeral 
de ordenación municipal do Cancel/o de Tomiño relativa á reconfiguración de espazos públicos e 
usos no núcleo urbano de Goián. No entanto, establécense as seguintes determinacións: 

Deberá xustificarse a idoneidade da ordenación proposta en canto as aliñacións previstas na 
Praza de Galán, asl como a redelimitación da Alameda e dos equipamentos educativos, 
aten den do ao sinalado pola Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Ademais, 
deberán terse en canta o resto de consideracións recollidas no seu informe. 

As fichas que establezan a ordenación detallada do solo urbano non consolidados (AR-4 e AR-5) 
deberán incorporar as medidas necesarias para contribuir á Integración paisaxística da nova 
ordenación (en coherencia co artigo 68.1 da LSG), favorecendo unha transición harmónica das 
edificacións cos espazos libres e os elementos do patrimonio cultural da contorna. No caso da 
AR-5, a volumetrfa e tipoloxías construtivas que se establezan, deberá contribuir a minimizar os 
posibles impactos visuais sobre a cunea visual da igrexa de Goián. Así mesmo, na configuración 
das zonas verdes, promoverase a conservación das masas arboradas de interese e o uso de 
especies autóctonas. 

Informe ambiental estratéxico: Modificación puntual núm.B do PXOM do Concello de Tomiño 
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Deberán integrarse as observacións sinaladas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural 
respecto á incorporación doutros elementos no Catálogo, á modificación das aliñacións das 
edificacións protexidas e ás condicións de intervención sobre os elementos patrimoniais. 

Deberán adoptarse as medidas necesarias para contribuir a unha mobilidade eficiente que 
garanta a accesibilidade da poboación aos novos usos e equipamentos previstos, en especial ao 
equipamento comercial, promovendo o uso de modos de transporte alternativos ao vehículo 
privado. 

lncluirase a zonificación acústica do ámbito, segundo esixe o artigo 5.2 do Decreto 10612015, 
do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, en coherencia co disposto no Real 
Decreto 136712007, do 19 de outubro, pola que se desenvolve a leido ruido. Deberán adoptarse 
as medidas necesarias para lograr a compatibilidade do novo uso terciario previsto cos usos 
residenciais existentes, a efectos de calidade acústica entre as distintas áreas acústicas. 

Santiago de'.pompostela, 02 de xuño de 2016 
Conforme: 
O subdirector de Avaliación Ambiental 

Carlos Calzadilla Bouzón 

---------------~ ... ------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUCIÓN 

De conformidade coa proposta anterior, resolvo non someter ao procedemento de avaliación 
ambiental estratéxica ordinaria a Modificación puntual n° 8 do Plan xeral de ordenación municipal 
do Gonce/lo de Tomiño relativa á reconfiguración de espazos públicos e usos no núcleo urbano de 
Goián. Non obstante, para evitar ou minimizar posibles efectos ambientais adversos integraranse no 
planeamento as determinacións que se indican na proposta transcrita. 

Este informe ambiental estratéxico tarase público no Diario Oficial de Ga/icia e na páxina web da 
Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (www.cmati.xunta.es); remitirase ao 
Concello de Tomiño para a súa consideración na tramitación da Modificación puntual. 

Esta resolución perderá a súa vixencia e cesará na produción dos efectos que lle son propios se, 
unha vez publicada no Diario Oficial de Ga/icia, non se aprobase a Modificación puntual no prazo 
máximo de catro anos dende a súa publicación. 

Contra esta resolución non procederá recurso algún, sen prexulzo dos que procedan en vía 
administrativa ou xudicial fronte ao acto, no seu caso, de aprobación da Modificación puntual. 

, 02 de xuño de 2016 

r~ali~jadle e Avaliación Ambiental 

Informe ambiental estratéxico: Modificación puntual núm.a do PXOM do Concello de Tomiño 
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INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL 1\IÚIVI.ll DO PXOM DE TOMIÑO, I~ELATIVA Á 
RECONFIGURACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E USOS NO NÚCLEO URBANO DE GOIÁN, PARA OS 
EFECTOS DO TRÁMITE DE CONSULTAS PREVISTO NO ARTIGO 60.4 DA LEIDO SOLO DE GALICIA 

No período de consultas, a Secretaría Xeral de Calldade e Avallaclón Ambiental solicita a 
emisión do Informe previsto no artlgo 60.4) da l.el 2/2016, do 10 de febrelro, do solo de 
Galicla (LSG) en relación coa modificación puntual núm. 8 do PXOM de Tomiño, relativa á 
reconfiguración dos espazos públicos e usos no núcleo urbano de Galán, 

Analizada a documentación achegada, redactada por Enxenería e Anállse Mediamblental. 
SL en decembro 2015, e vista a proposta da Subdirección Xeral de Urbanismo, resulta: 

l. ANTECEDENTES 

1. O Concello de Tomiño dispón, na actualldade, dun Plan Xeral de Ordenación 
Municipal. aprobado definitivamente o 29.03.2001 (BOP do 15.05.2001 ). 

2. O 07.03.2016 o concello solicita reiniciar o procedemento de avallaclón ambiental 
estratéxlca simplificada da modificación puntual núm. 8 do PXOM, relativa á 
reconfiguración dos espazos públicos e usos no núcleo urbano de Galán. 

3. O 09.03.2016 a SXCAA Inicia o trámite de consultas no procedemento de avallaclón 
ambiental estratéxlca simplificada (exp.: 2016AAE 1850). 

11. OBXECTO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Segundo o establecido no apartado 3.1 o obxecto da modificación puntual é: 

a) Modificar a ordenación dun ámbito de solo urbano consolidado, no senso de: 

reordenar os equlpamentos e espazos públicos do núcleo de Galán e conectalos entre 
si. Recuallffcase e amplfase o espazo da Praza de Galán e mellórase a súa articulación 
coa Alameda e co resto da trama viaria; axústase a delimitación e cualificación dos 
solos dotaclonals do colexlo e a casa reltoral; redefínese o espazo da Alameda e 
modifícase o viario para mellorar a accesibllidade e a dotación de aparcamento. 

reordenar o tráfico para mellorar os accesos ao núcleo de Galán, coa previsión dunha 
glorieta na Intersección da estrada P0-552 e a avenida do Regatlño. 

modificar a asignación de usos en delerminados ámbitos e as condlclóns de 
ordenación das áreas cualificadas con ordenanzas de edificación unifamiliar; 

dellmilar dúos novas áreas de reparto. 

b) Modificar o calálogo do PXOM Incorporando edlflcaclóns do ámbito e o contorno. 

e) Modificar a Ordenanza 3 de equlpamentos, para adecuar a regulación dos 
equlpamentos públicos e Introducir unha regulación especfflca para os equlpamentos 
de titularldade privadas; e modificar a Ordenanza 1 de edificación en qulntelro 
pechado e a Ordenanza 2 de edificación unifamiliar, para Incorporar como usos 
compaHbles os dotacionals, 



XUNTfl DE GfiLICifl 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 
Secretaria Xeral de Ordenación 
do Territorio e Urbanismo 

111. INFORIVIE 

111.1 TRAIVIITACIÓN 

Edificio Administrativo San Gaetano, sfn 
157D1 Santla¡¡o de Compostela 

l. Ao abeiro da disposición transitoria 2.0
, aparlado 3, da Lei 2/2016, do lO de febrelro, do 

solo de Gallcla, deberán actualizarse e revisarse as determlnacláns, en coherencia coa 
lexislación estatal e autonómica vixent·e. 

2. Conforme ao establecido no ar1igo 25.3. do I<D LexislaUvo 7/2015, do 30 de outubro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabillt·ación urbana, a 
documentación que se expoña ao público deberá lncluír un resumo executlvo con: 

a) Delimitación dos ámbitos nos que a ordenación proxectada al1·era a vlxente, cun 
plano da súa situación, e o alcance da dlta alteración. 

b) No se u caso, os ámbitos nos que se suspendan a ordenación o u os procedementos 
de execución ou de Intervención urbanística e a duración da dilo suspensión. 

111.2 CONSIDERACIÓNS SOBRE O IVIODELO DE ORDENACIÓN 

l. Cánto ao Interese público da actuación, eslxldo no artigo 83.1 da LSG, a mellara da 
ordenación dos espazos libres e dos equlpamentos e a protección do patrimonio son 
razóns que ao abelro do devandlto artlgo poden fundamentar a modificación. 

2, En relación coa ordenación prevista na zona suroeste do ámbito, xustlficarase a súa 
viabiiidade, no que atlnxe ao aproveltamento real das soluclóns propostas, cánto que: 

non se atopa fundamento ao establecemento dunha alineación para a Praza do 
pintor Antonio Fernández, separándoa do reslo dos espazos libres públicos; 

non queda clara a ldoneldade da redelimltaclón da Alameda e do equipamento 
educativo, toda vez que se incorporan zonas arboradas a novos desenvolvementos. 

111.3 CLASIFICACIÓN E DETERIVIINACIÓNS NAS DISTINTAS CLASES DE SOLO 

111.3. 1 Determlnaclóns de carácter xeral 

1, En cumprimento do art. 52 da LSG, observáronse certas dlsfuncións que cómpre aclarar 
axeltadamente, ou no seu caso, emendar: 

Non se xustlfica o sistema de obtención do viario que permite a comunicación entre 
a Praza Pintor Antonio Fernández e a Alameda, toda vez que a dlta comunicación se 
realiza a través das inslalaclóns do actual equlpamen·~o dotaclonal (arl. 52.f LSG). 

Non se grafan os aparcadolros públicos sinalados nos cadros de superficies (art. 52.g) 

As fichas descritlvas das casas non acodan un contldo mínimo, pols non lnclúen unha 
descriclón da protección individualizada, elemenlos que merecen ser obxecto de 
conservación, actuaclóns permitidas, afección xeradas, etc. (art. 52.h) da LSG) 
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Non se slnalan prazos para a aprobación do planeamento de desenvolvemento das 
novas bolsas de solo urbano non consolidado ( arL 52.k) da LSG) 

111. 3.2 Clasificación e determinaclóns do solo urbano 

l. Xustlficarase que a clasificación dos terreas, lncluídos nas áreas de reparto AFI-4 e Al<-5, 
como solo urbano non consolidado axústase aos requisitos do art. 17 .b) da LSG. 

2. Segundo o apartado 3.1.2. as determlnacións para o desenvolvemenlü das áreas de 
reparto recóllese nas fichas urbanfsticas que se Incorporan ao artigo 4.2.4 da normativa 
do PXOM. Non constan na documentación achegada as dltas fichas urbanfsHcas. Non 
obstante. se a MP pretende conter a ordenación detallada dos ámbitos de 
desenvolvemento debe establecerse univocamente, inciufndo as determlnacións 
establecidas no art. 54.1 da LSG. En calquera caso deberanse completar as 
determinacións correspondentes aos ámbitos de solo urbano non consolidado. 

111.4 DOCUMENTACIÓN 

1. A Modificación deberá adaptar o seu contldo á lei 2/2016 do solo de Galicia. 

2. No proxecto non se achegan os artlgos das Normas Urbanísticas que se pretenden 
modificar nln a proposf·a de ordenanzas modificadas. 

3. Na documentación gráfica debe Integrarse toda a Información que resulte necesaria 
nas distintas series dos planos de ordenación para vincular a clase, categoría, 
cualificacións e llmif·acións sectorlals a cada terreo, de xeito que se incorporen as 
afeccións de acordo coas lndicaclóns dos correspondentes Informes sedorlals. 

4. Non consta o estudo económico nln a estratexla de actuación, de acordo co 
establecido no art. 59 da LSG, no que se avalfe o custo das actuacións previstas. 

5. Non se lnciúen as fichas dos novos elementos catalogados, nas que se recollerán como 
mínimo, os datos ldentlficativos, localización e delimitación do ámbito de protección, 
descrlclón gráfica das súas caracterfstlcas construtlvas, estado de conservación e as 
determinaclóns pro a súa conservación, rehabilitación, mellara ou recuperaclóns. 

6. Non consta memoria para xustlflcar a coherencia e conformldade coas determlnacións 
e criterios establecidos polo Decreto 19/2011 pola que se aproban as Directrices de 
Ordenación do Territorio (en adianle DOT) segundo a súa determinación 1.4. 

7. Non consta o Informe ou memoria de sustentabllldade económica, de acordo co 
establecido no art. 58 da LSG. 

111.5 TRAMITACIÓN 

l. Unha vez aprobado Inicialmente o proxecto de modificación o concello trasladará a 
documentación ao órgano autonómico competente en mai'Bria de urbanismo para os 
efectos do artigo 60.7, en relación co 83.5, da LSG. 
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2. O concello deberá solicitar, no momento en que corresponda, os Informes sectorlals non 
autonómicos que resulten preceptivos de conformldade coa lexlslación vlxente (arllgo 
60.8 en relación co 83.5, da LSG). 

3, Unha vez aprobada provisionalmente a modificación o expediente completo, 
debidamente dlllxenclado, será remitido a est·a consellerfa para a resolución sobre a súa 
aprobación definitiva (artlgo 60.13 e 16, en relación co 83.5 da LSG). 
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INFORME NO PERfODO DE CONSULTAS NO TRÁMITE DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 
SIMPLIFICADA 

Expediente IET: P-16-106 
Denominación: Modificación puntual núm. 8 do PXOM relativa á reconfiguración de espazos públicos e usos no núcleo urbano 
de Galán 
Concellos: Tomiño (Pontevedra) 
Expediente AAE: 2016AAE1850 

A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental somete a consulta do Instituto de Estudos do 

Territorio o borrador e o documento ambiental estratéxico, da modificación puntual núm. 8 do Plan xeral 

de ordenación municipal do concello de Tomíño, de conformidade coa Lei 21/2013, do 9 de decembro, 

de avaliación ambiental. 

En virtude do punto dous da disposición adicional segunda do Decreto 244/2011, do 29 de decembro, 

polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio, este asume 

as competencias en materia de paisaxe. 

En relación ca Catálogo das Paisaxes de Galicia, o emprazamento sitúa se dentro da comarca paisaxística 

"Costa Sur-Baixo Miño Litoral", que forma parte da grande área paisaxístíca "Costa Sur-Balxo Miño". 

A modificación puntual afecta ás determinacións da ordenación urbanística no ámbito do núcleo urbano 

de Goíán e comprende unha superficie de 6,88 ha. O referido proxecto contempla a modificación da 

ordenación do ámbito, a proposta de determínacións urbanísticas para o desenvolvemento de dúas 

áreas de reparto, a modificación do catálogo do patrimonio cultural do PXOM e a regulación dos usos 

dotacionais. Con estas actuacións preténdese valorizar o espazo público recuperando o papel principal 

da "Praza de Goián" como espazo público de referencia das actividades urbanas e como elemento 

central da estrutura urbanística da vila, integrar o espazo da Alameda na trama urbana e incorporar 

alternativas de accesibilidade e mobilidade que permitan ordenar e reducir o tráfico arredor da "Praza". 

Dende o punto de vista paisaxfstico considérase que a modificación puntual proposta favorecerá á 

mellara da imaxe e configuración da paisaxe urbana do núcleo de Goián. A recuperación e protección de 

edificacións de valor patrimonial, a delimitación da contorna da Alameda coa incorporación do bosquete 

de carballos localizados ao leste, o cal aumenta a superficie reservada a zonas verdes e favorece a 

conectividade entre as dotacións existentes e os espazos públicos, así como a limitación do tránsito 

rodado nas inmediacións da "Praza", repercuten positivamente na procura dunha contorna urbana de 

calidade. Porén, o espazo nomeado como ARS e destinado a un uso residencial interfire na cunea visual 

da igrexa parroquial de San Cristovo (incluida no inventario do patrimonio arquitectónico de interese 

histórico-artístico do concello de Tomiño), polo que haberá de terse en canta a volumetría e tipoloxías 

construtivas para minimizar os posibles impactos visuais e acadar a integración paisaxistica do novo 

desenvolvemento residencial caben inventariado. [" -~ -~--.: .•. ·· ~· ,-;,"':,, .. ;.;.·¡ 
;~,, 1 lll \!/, P.\1 L i,~,tJ,,,,,I 
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Edificio Athninistrativo San Gaetano 

15781 Santiago de Compostela 
Teléfono 981 54 62 86- Fax 981 54 62 88 

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio 
San Lázaro, s/n, 15781 
Santiago de Compostela 

ASUNTO: RESPOSTA DA DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E 
----- -lNNOV-A€IéN-'FE€NObéXl€A-AOTRÁ:MI'fEDE-€0NSUbT-ASDO PROEEDEMENTO 

DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXlCA 

Con data do 31 de marzo de 2016, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental comunica 
por correo electrónico á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e l!movación Tecnolóxica da 
Consellería do Mar, o inicio do trámite de consultas cotTespondente ao procedemento de avaliación 
ambiental estratéxica do seguinte plan: 

Procedemento de avaliación ambiental : simplificado 
Nome do plan: Modificación puntual núm. 8 do Plan Xeral de Ordenación Municipal relativa á 
reconfiguración de espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián 
Promotor: Concello de Tomiño 
Órgano substantivo: Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 
Expediente: 2016AAE1850 
Código web: 1773/2016 

No con-eo indican que se envíen as observacións oportunas en relación aos posibles efectos 
ambientais significativos do proxecto sectorial para a toma da decisión sobre o sometemento ao 
procedemento de avaliación ambiental estratéxica e, de selo caso, a elaboración do documento de 
referencia. 

Informámoslle que respecto das actuacións comprendidas no dito proxecto non se prevé que teñan 
impacto nas actividades competencia desta Dirección Xeral, establecidas no Decreto 168/2015, do 
13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar (DOG n° 221 do 
19/11/2015). REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA 

REXJSTRO DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN [lO TERfmORIO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Dt.la OS/05/201610:04;HI 

San~iago de Compostela, 27 d~ abril de 2016 . , .. ENj~Tiiligii(liiúrm•ÍIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
O d¡rector xeral de Pesca, AcUicultura e Innovacwn Tecno1oxlc., 

Juan Carlos Maneiro Cadillo 

/\ 
P{!xina l de 1 
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.,_)H~IICio 
D)racdón Xeral do Palrimonlo Cultural 

OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
EN RELACIÓN CO TRÁMITE DE CONSULTAS NO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA DA MODIFICACIÓN PUNTUTAL NÚM. 8 DO 
PXOM RELATIVA Á RECONFIGURACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E USOS NO 
NÚCLEO URBANO DE GOIÁN, CONCELLO DE TOMIÑO 

DATOS DO EXPEDIENTE 

Trámite: 
Documento: 

Consulta no procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada 
Borrador e documento ambiental estratéxico (DAE) da modificación 
puntual (MP) núm. 8 do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do 
concello de Tomiño 

Ámbito: Ámbito de solo urbano consolidado do núcleo urbano de Goián e, en 
relación coa modificación da normativa do PXOM, o conxunto do municipio 

Autor: Enxe1'íería e análise medioambiental (EAM) 
Promotor: Concello de Tomiño 
Expediente: 967/2016 
Data da solicitude: 30.03.2016 

MARCO LEGAL 

- Decreto do 22 de abril de 1949 sobre os castelos españois. 
-Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, pedras 

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

- Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do Estado os 
"hórreos" ou "cabazos" antigos existentes en Galicia e Asturias. 

- Real Decreto 2159/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de 
Planeamento para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e 
Ordenación Urbana (RP). 

- Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español (LPHE). 
-Resolución do 14 de maio de 1991, da Consellerla de Ordenación do Territorio e Obras 

Públicas, pola que se aproban as normas complementarias e subsidiarias de planeamento 
da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra (NCSPP). 

- Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG). 
- Lei 3/1996, do 1 O de maio, de protección dos camiños de Santiago (LPC). 
- Decreto 199/1997, do 1 O de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia (LOUG). 
- Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos. 
- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia 
- Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de 

Galicia. 
-Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de 

ordenación do territorio. 
- Decreto 20/2011, do 1 O de febreiro, polo que se a proba definitivamente o Plan de 

Ordenación do Litoral de Galicia. 
- Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 
- Lei 10/2015, do 26 de maio, para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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ya1tc1a 

-Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana. 

- Lei 2/2016, do 1 O de febreiro, do solo de Galicia. 

INTRODUCIÓN 

O instrumento de ordenación urbanlstica municipal de Tomiño é o Plan xeral de ordenación 
municipal (PXOM), aprobado definitivamente o 29.03.2001. 

En virtude do previsto no artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 1 O de febreiro, do solo de Galicia, o 
30.03.2016 acórdase pala Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental "someter a 
consulta pública o DAE e o borrador da modificación puntual núm. 8 do PXOM relativa á 
reconfiguración de espazos pllblicos e usos no núcleo urbano de Goián. As administracións 
públicas afectadas, o público interesado e o público en xeral poden formular as observacións 
e suxestións que estimen oportunas en relación aos posibles efectos ambientais 
significativos, así como ao contido e alcance que debería ter o estudo ambiental estratéxico 
no caso de que se decida someter ao proceso de avaliación ambiental ordinaria (artigo 31.a 
da Lei 21/2013)." De acordo co artigo 5 da mesma lei, enténdese por "administracións 
públicas afectadas" as que leñen competencias nunha serie de materias entre as que se 
inclúen os bens materiais e o patrimonio cultural. 

No marco do Estatuto de Autonomía de Galicia (artigo 27), correspóndelle á Comunidade 
Autónoma galega a competencia exclusiva en materia do patrimonio histórico, artfstico, 
arquitectónico, arqueolóxico, de interese de Galicia. En base á dita competencia formúlanse 
as seguintes observacións e suxestións á MP nllm. 8 do PXOM de Tomiño relativa á 
reconfiguración de espazos pllblicos e usos no n(¡cleo urbano de Goián: 

1 Descrición do ámbito e obxecto da MP 

A MP propón modificar a ordenación establecida polo PXOM no ámbito de solo urbano 
consolidado delimitado no borrador. O ámbito delimitado está situado na parte central do 
núcleo urbano de Goián, parroquia de San Cristovo de Goián, e ten unha superficie total de 
6.88 hectáreas. 

Porén, a MP tamén propón modificar a normativa urbanística do PXOM, a cal é de aplicación 
en todo o termo municipal. 

Asemade, a MP propón a modificación do catálogo do PXOM para incluir no mesmo sete 
edificacións, das cales tres están situadas dentro do ámbito delimitado e as outras catro no 
seu entorno inmediato. 

2 O patrimonio cultural no ámbito da actuación 

Un dos obxectivos da MP é a modificación do catálogo do patrimonio cultural do PXOM. 
Segundo expón o borrador: 

Modificase o Catálogo do PXOM coa incorporación, a efectos da s(la protección, de unha serie de 
edificacións situadas no ámbito da MP ou na slia contorna, que constitúen elementos importantes na 
configuración da escana urbana do núcleo de Goián. Entre elas catro edificacións residenciais que 
constitúen singulares exemplos de arquitectura indiana característica de parte da comarca do Baixo 
Miño (A Guarda, O Rosal e Tomiño) como consecuencia da tradición da emigración ó Brasil, sobre 
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todo a partir da segunda metade do século XIX. lnclúense, ademais, no catálogo a edificación 
existente na praza, que a MP destina a equipamento público, cun estilo que enlaza coa tradición das 
casas indianas, e o edificio da praza de abastos, singular exemplo de arquitectura racionalista. 

A proposta de incorporación de noves elementos ao catálogo baséase, na súa meirande 
parte, na información extraída do libro Casas de indianos. Pontevedra, publicado no ano 2009 
pola Xunta de Galicia. Esta publicación constitúe unha boa fonte de información para 
identificar os elementos do patrimonio cultural que existen no ámbito. Porén, a dita 
información é insuficiente e incompleta. Cómpre levar a cabo o mandato das DOT na súa 
determinación 9.3: 

Calquera actuación sobre o territorio debe atender á súa compatibilidade cos bens do patrimonio 
cultural que se vexan afectados, o que require a súa identificación, o recoñecemento das súas 
caracterlsticas e das súas relacións co territorio e a análise das posibilidades de integrales como un 
elemento máis da actuación. 

Os traballos de análise referidos incorporarán unha prospección, entendida como a exploración e 
recoñecemento sistemático do ámbito de estudo, para a detección de elementos do patrimonio 
cultural non identificados no Inventario de patrimonio cultural de Galicia, con especial incidencia 
sobre o patrimonio etnográfico e arqueolóxico. 

Estes traballos de recoñecemento deberán ser exhaustivos e minuciosos, pesto que o contido 
do catálogo do PXOM vixente amosa bastantes deficiencias en canto á identificación dos 
elementos do patrimonio cultural. Ademais das edificacións propostas no borrador, haberá 
que analizar a procedencia de incorporar ao catálogo outras edificacións con valor 
patrimonial, asl como elementos etnográficos ou arborado autóctono. A continuación 
preséntanse afg(ms exemplos a estudar: 
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y:altelo 

A MP, en relación coas incorporacións ao catálogo, non se limita ao ámbito delimitado. 
Algunhas das edificacións identificadas sitúanse no contorno do ámbito. Considéranse 
oportunas estas incorporacións en tanto en canto os elementos do contorno e as 
intervencións nos mesmos afectan aos bens catalogados que si se atopan dentro do ámbito 
delimitado. Mais no momento en que se asume este criterio por parte do equipo redactor (e 
non o de delimitar un ámbito para a MP que incorpore todos estes bens), cómpre estender os 
traballos de prospección a todo o contorno do ámbito e identificar tódolos elementos que, 
pala súa relación de proximidade cos bens situados no ámbito da MP, poidan afectar á súa 
percepción ou ao seu contorno de protección. 

Por outra banda, as fichas descritivas presentadas no anexo 1 do DAE son as extraldas do 
libro Casas de indianos. Pontevedra. Cabe lembrar que, segundo o artigo 81.3 da Lei 2/2016 
do solo de Galicia, "o catálogo conterá unha ficha individualizada de cada elemento 
catalogado na que se recollerán, como mínimo, os seus datos identificativos, localización e 
delimitación do seu ámbito de protección, descrición gráfica das súas características 
construtivas, estado de conservación e determinacións para a súa conservación, 
rehabilitación, mellara ou recuperación". Deberase elaborar unha ficha para cada un dos 
elementos a incorporar ao catálogo que conteña toda a información esixida pala normativa 
urbanística. No plano que se incorpore á ficha, deberase delimitar o contorno de protección 
do ben. A delimitación dos bens catalogados deberá ter en canta que estes bens están 
constituidos tanto polo propio ben como por aqueles elementos sen os que o ben quedaría 
descontextualizado, polo que con carácter xeral, deberá recollerse e protexerse tamén a 
parcela que os contén e os elementos que lle sexan propios. A delimitación dos contornos de 
protección elaborarase en base a un dos seguintes criterios segundo establece o Decreto 
232/2008, do 2 de outLJbro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia: 

Delimitación individualizada: en base ao estudo do contorno do ben establecerase unha 
delimitación que deberá seguir as pegadas físicas existentes no territorio próximo (límites 
de parcelas, camiños, muros, cómaros, ... ). Poderán tomarse como punto de partida as 
distancias establecidas para a delimitación xenérica. 

Delimitación xenérica: mediante unha poligonal paralela ao limite exterior do ben a unha 
distancia de 50, 100 o u 200 metros segundo se trate de patrimonio etnográfico, 
arquitectónico ou arqueolóxico respectivamente. 

Darase preferencia á delimitación individualizada sobre a xenérica. En todo caso para os 
bens de maior valor cultural esixiranse contornos individualizados. Cando se superpoñan 
contornos de protección de diferentes bens deberá grafitarse tan só a súa envolvente. 
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O apartado 4.3.2 da normativa do PXOM regula a protección do patrimonio cultural. Pasto 
que a MP introduce cambios na normativa do PXOM, cómpre revisar este apartado dedicado 
á protección do patrimonio cultural e incorporar as seguintes cuestións: 

- Establecerase a necesidade de informe ou autorización da consellería competente en 
materia de patrimonio cultural nos ámbitos protexidos. 

- Especificarase que os bens incluidos no catálogo, con independencia da ordenación que 
lles afecte, non quedarán en ningún caso suxeitos ao réxime de fora de ordenación, sen 
prexuízo de que os engadidos que presenten e que os desvirtúen queden fora de 
ordenación. 

- lncluirase na normativa que as determinacións que conteñen as fichas do catálogo leñen 
carácter normativo e que constitúen, xunto co apartado de protección do patrimonio 
cultural, o marco normativo específico de protección do patrimonio cultural establecido 
polo plan. 

- Definiranse os distintos niveis de protección para os bens do patrimonio cultural de 
carácter arquitectónico e etnográfico que se corresponderán cos seguintes, sen prexuizo 
da posible existencia de subniveis: protección integral, protección estrutural e protección 
ambiental. 

- Definiranse os tipos de obras permitidas nos elementos protexidos e nos seus contornos 
de protección que se axustarán ás seguintes: conservación, restauración, consolidación, 
rehabilitación, reestruturación e ampliación. 

3 Relación do patrimonio cultural coa ordenación 

No centro do núcleo de Goián atópase a igrexa parroquial e, xunto a ela, a casa reitoral. A 
parcela baleira de grande superficie vinculada a estes dous bens inventariados constitúe un 
espazo de importante significado na memoria colectiva. Estes terreas, ligados á actividade da 
igrexa e da casa reitoral, están cualificados polo PXOM na súa parte máis próxima á reitoral 
como espazo libre de uso e dominio pt:1blico e, o resto, ten outorgada a ordenanza 2C. A MP 
propón manter a franxa de terreo lindeiro coa reitoral e co pavillón polideportivo como espazo 
libre, namentres que delimita unha área de reparto (AR5) no resto da parcela. O DAE, no seu 
apartado 3.2.1.f) indica que "as determinacións urbanísticas para o desenvolvemento destas 
áreas de reparto recóllense nas correspondentes fichas urbanisticas que se incorporan ó 
artigo 4.2.4 da normativa do PXOM". Coa información dispoñible nesta fase da redacción da 
MP non se pode valorar o impacto que suporá o desenvolvemento desta AR5 sobre os bens 
protexidos e o seu contorno. Deberá ser a ficha da AR5 a que concrete as condicións para 
unha ordenación respectuosa cos valores a preservar e que incorpore as correspondentes 
medidas protectoras e correctoras nunha parcela fortemente vencellada á igrexa e á reitoral. 

A nova ordenación proposta no borrador incorpora como parte da mesma dúas das 
edificacións do patrimonio cultural identificadas para garantir a súa conservación: a 
edificación indiana que a MP prevé destinar a equipamento público e a edificación tradicional 
existente na praza de Goián que pasa a destinarse a dotación civico-cultural, cualificando o 
solo como equipamento. 

Porén, cómpre modificar as aliñacións establecidas polo vixente PXOM ele maneira que 
ningunha das edificacións protexidas quede en situación de fora ele ordenación. Un claro 
exemplo clesto é o da casa indiana na esquina do cruce entre a avenida Ordóñez e a estrada 
P0-552. 
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O promotor deberá facer as correccións oportunas na modificación puntual núm. 8 do PXOM 
relativa á reconfiguración de espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián, dando 
cumprimento ás anteriores observacións e suxestións. 

Unha vez aprobada inicialmente a MP núm. 8 do PXOM, deberase solicitar o informe 
vinculante desta conselleria previsto no artigo 32 da LPCG, para o que se deberá achegar o 
plan debidamente dilixenciado. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 DO PXOM 

A Modificación Puntual nº 8 do PXOM de Tomiño foi aprobada inicialmente por acordo do Pleno da 

Corporación municipal  de 08.09.2016, cumpridos os tramites establecidos no artigo 60 da LSG. 

De conformidade co establecido no artigo 60.6 da LSG, a documentación da MP foi sometida a 

información pública polo prazo de dous meses, publicándose os correspondentes anuncios no Diario 

Oficial de Galicia (DOG núm. 180 do 21.09.2016) e no xornal  Atlántico Diario do día  19.09.2016.   

Segundo consta na certificación expedida pola Secretaria Xeral do Concello de Tomiño con data 

08.03.2017, durante o período de información pública da Modificación Puntual aprobada inicialmente 

non se presentou alegación algunha. 

O Concello de Tomiño remitiu á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (SXOTU) a 

documentación do expediente da Modificación Puntual para os efectos do establecido no artigo 60.7 

da LSG. Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 60.8 da LSG solicitouse a emisión dos 

restantes informes sectoriais preceptivos. 

Con data 07.03.2017 a xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de MAOT remitiu ao Concello 

de Tomiño o Informe emitido con data 23.02.2017 pola DXOTU relativo ao resultado do trámite previsto 

no artigo 60.7 da LSG sobre a modificación puntual, con indicación dos informes sectoriais solicitados e 

achegando copia dos informes emitidos no prazo legalmente establecido a tal efecto. Os informes 

sectoriais emitidos foron os seguintes: 

ORGANISMO INFORME SOLICITADO DATA EMISIÓN

Axencia Galega de Infraestruturas

Consellería de Infraestruturas e Vivenda
artigo 23.2  Lei 8/2013

Estradas de Galicia 27.12.2016

Instituto de Estudos do Territorio

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 7.2  Lei 7/2008

Protección da Paisaxe de Galicia 24.01.2017

Augas de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 39 Lei 9/2010

Augas de Galicia 13.02.2015

Dirección Xeral de Ordenación Forestal. 

Consellería do Medio Rural.

artigo 66   Lei 7/2012

Montes de Galicia 19.01.2017

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 47.2   Lei 10/2008

Residuos de Galicia 11.11.2017

Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas

Consellería do Economía, Emprego e Industria

artigo 14.2   Lei 3/2008

Ordenación de la minería de Galicia 16.02.2017

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

Consellería de Cultura, Educación e O.U.

artigo 34.2   Lei 5/2016

Patrimonio cultural de Galicia NON EMITIDO EN PRAZO

Secretaría Técnica do Patrimonio

Consellería de Facenda

artigo 101 Lei 5/2011

Patrimonio da C.A. de Galicia 17.10.2016  

Segundo consta no informe da DXOTU o informe solicitado á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural non 

foi recibido no prazo legal establecido, que remataba o día 03.02.2017.  Dito informe foi emitido pola 

DXPC extemporaneamente con data 22.02.2017. 

Así mesmo, no referido informe da DXOTU dáse conta do trámite de audiencia concedido aos 

concellos limítrofes: 
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CONCELLOS LIMÍTROFES TRÁMITE DE AUDIENCIA DATA EMISIÓN

Concello de BAIONA

Concello de GONDOMAR 24.01.2017

Concello de OIA 13.02.2015

Concello de O ROSAL

Concello de TUI  

Dentro do prazo establecido deron contestación ao trámite de audiencia os concellos de Oia e 

Gondomar, non formulando alegación algunha á modificación puntual do PXOM de Tomiño 

proxectada. Os concellos de Baiona, O Rosal e Tui non deron contestación algunha. 

Por outra banda, a solicitude do concello de Tomiño foron emitidos os restantes informes sectoriais 

preceptivos, non dependentes da comunidade autónoma: 

ORGANISMO INFORME SOLICITADO DATA EMISIÓN

Deputación Provincial de Pontevedra

12.12.2016

Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicación. 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Soc. Inf.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

artigo 35.2 Lei 9/2014

Comunicaciones electrónicas 17.10.2016

Dirección General de Política Energética y Minas

Secretaría de Estado de Energía

Ministerio de Industria, Energía y Turismo artigo 154 RD 1955/2000 27.10.2016

Confederación Hidrógráfica Miño-Sil

Art.25.4 RDL 1/2001  

Texto Refundido Ley de Aguas. 02.11.2016  

De todos os informes emitidos, unicamente o foi en sentido desfavorable o emitido pola Axencia 

Galega de Infraestruturas, sen prexuízo das observacións realizadas en algún outro informe para a súa 

consideración no documento final da modificación puntual. 

A Axencia Galega de Infraestruturas emitiu con data 30.05.2017 un novo informe en sentido favorable  

dando por boas as correccións e consideración introducidas en razón do anterior informe 

desfavorable, polo que neste momento o documento para aprobación provisional da Modificación 

Puntual nº 8 do PXOM de Tomiño conta con todos os informes preceptivos emitidos en sentido 

favorable. 

A análise sintética do contido dos informes emitidos, da contestación e  xustificación, no seu caso, das 

correccións introducidas no documento para aprobación definitiva da Modificación Puntual nº 8 do 

PXOM de Tomiño para dar cumprimento ás determinacións contidas nos devanditos informes 

sectoriais, figura recollida no apartado 14 “INTEGRACIÓN DAS DETERMINACIÓNS DOS INFORMES 

SECTORIAIS”  da memoria xustificativa da MP. 

 

DOCUMENTACIÓN ANEXA. 

Incorpórase ao presente anexo copia dos informes sectoriais recibidos xunto coa certificación 

expedida pola Secretaria Xeral do concello de Tomiño do resultado da información pública do 
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expediente de Modificación Puntual nº 8 do PXOM de Tomiño relativa á reconfiguración de espazos 

públicos e usos no núcleo urbano de Goián. 
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Informe sectorial con respecto á Modificación Puntual n° 8 do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal sobre a Rede Autonómica de Estradas de Galicia 

Concello: Tomiño. 

ANTECEDENTES 

O Concello de Tomiño remitiu, o documento para aprobación inicial , con entrada nesta administración o 
10 de abril do 2017, da Modificación Puntual n° 8 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, relativa á 
reconfiguración de espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián , á Axencia Galega de 
lnfraestruturas para o seu informe sectorial con respecto á afección á Rede de Estradas Autonómicas de 
Galicia, segundo o requirido no artigo 60 da Leí 2/2016, do 10 de febreiro do Solo de Galicia e no artigo 
23.2 da Leí 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

• Lei 2/2016, de 1 O de febreiro, do Solo de Galicia. 

• Lei 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia. 

• Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de 
Galicia. 

ESTRADAS AFECTADAS 

As estrada autonómicas que discorren polo ámbito da modificación puntual ó que se retire este informe 
son as que se amosan na seguinte táboa: 

Clave Red e Denominación PK, Lonxitude 

P0-552 PB Vigo (Av. Do Alcalde Portanet) - Tui (N-550) 56+690 57+100 410 m 

Total 410 m 

Cabe indicar, que o treito urbano da estrada afectada pola modificación puntual, conta cunha alternativa 
viaria de titularidade autonómica , con maior nivel de servizo; polo que poderá ser susceptible de cesión 
deste treito do viario, dende a Xunta de Galicia ao Concello de Tomiño. 

OBXETO E ALCANCE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Analizada a documentación da modificación Puntual do PXOM do Concello de Tomiño no ámbito do 
núcleo urbano de Goián, respecto ás estradas de titularidade autonómica, se deducen os seguintes 
aspectos: 

• Incorpora un cambio de clasificación dunha parcela, con fronte á P0-552 no seu extremo sur, de 
solo urbano consolidado a urbano non consolidado. 

• Eliminase a glorieta que se propoñía na anterior documentación presentada , que se situaba ao 
nordés do ámbito da modificación puntual. 

• Proponse a redución da aliñación de viario coa incorporación ao catálogo municipal de varias 
construcións no encontro da Avenida do Brasil e a Avenida Ordóñez. 
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INFORME 

A vista da documentación recibida e trala análise da mesma, dedúcense os seguintes puntos: 

Realizase un cambio de clasificación da parcela de solo urbano consolidado, con ordenanza 
de aplicación de edificación unifamiliar illada (grao A) e edificabilidade máxima 0,5 m2/m2 a 
solo urbano non consolidado, incluida dentro da área de reparto AR-04, con ordenanza de 
aplicación número 4, de uso Industrial/Terciario cunha edificabilidade de 1 ,4m2/m2

, situado 
adxacente á estrada autonómica P0-552. 

Na documentación da modificación puntual n°8 de Concello de Tomiño presentada, indicase 
na memoria, que a edificabilidade máxima neste ámbito destinado a uso industrial ou terciario, 
acadará un máximo de 1.979 m2. 

Polo tanto , tendo en canta esta limitación, tamén se incorporará as específicacións da 
ordenanza 4, incluida na normativa no instrumento de planeamento, onde se lle atribúe unha 
edificabilidade de 1 ,4m2/m2

, que para o solo urbano non consolidado AR-04, a 
edificabilidade máxima non superará os 1.979 m2. 

Cumpre indicar, que parece que existen incoherencias entre as distintas partes do documento, 
no que o aproveitamento tipo se refire. lsto deberá ser aclarado previo á aprobación do 
instrumento de planeamento. 

Así mesmo, tamén deberase de incorporar á ficha urbanística do AR-04, que o acceso a 
estrada autonómica deberá cumprir o especificado na normativa víxente en materia de 
accesos. 

Na fase posterior, e previo a execución das obras do AR-04, deberase incluir no proxecto de 
urbanización un estudo da capacidade de tráfico, que permita analizar a repercusión do 
desenvolvemento deste ámbito no entorno da estrada autonómica P0-552; e analizar a 
viabilidade de acceso á estrada autonómica, incluíndo o deseño detallado da súa tipoloxía, de 
acordo a normativa vixente en materia de accesos. 

O citado Proxecto deberá ser autorizado pola Delegación Provincial da Axencia Galega de 
lnfraestrututras en Pontevedra. 

Por último, a catalogación das vivendas supón a redución da aliñación de v1ano na 
intersección entre a avenida de Brasil e a avenida Ordóñez, en relación á ordenación 
actualmente vixente. Esta diminución da aliñación de viario xustifícase no documento 
presentado, en base ao establecido no informe sectorial da Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural, que lle atribúe a estas edificacións, un carácter característico, exemplos da 
arquitectura indiana na provincia de Pontevedra. 
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Á vista de todo o que antecede, infórmase favorablemente con respecto á afección da Modificación 
Puntual no 8 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tomiño sobre a Rede Autonómica 
de Estradas de Galicia , condicionado á realización dos cambios indicados no apartado anterior. 

Este informe retírese ó documento para aprobación provisional, remitido por parte do concello, con data 
de entrada do 10 de abril de 2017. 

Calquera cambio posterior, previo á súa aprobación definitiva , do instrumento de planeamento urbanístico 
municipal deberá ser sometido de novo ó informe da administración autonómica, incluso cando veñan 
derivados da información pública ou doutros informes sectoriais. 

Do mesmo xeito, e ó abeiro , do artigo 23.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia, tamén 
deberán ser sometidas ó informe da administración autonómicas as modificacións do instrumento de 
planeamento urbanístico municipal posteriores á súa aprobación definitiva. 

Débese entender como informado desfavorablemente calquera cambio posterior realizado sobre o 
instrumento de planeamento urbanístico sen que fose sometido a informe da administración autonómica, 
cando lle afecte , directa ou indirectamente, á ordenación urbanística proposta nas estradas autonómicas 
existentes ou planificadas. 

Santiago de Compostela , a 30 de maio 2017. 

ción e Proxectos 

e lnfraestruturas 
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Anexo 7.-          ANÁLISE E DIAGNOSE DA SITUACIÓN 

EXISTENTE EN MATERIA DE RESÍDUOS 
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1.  INTRODUCIÓN 

En resposta ao informe sectorial emitido pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental ao 

documento da MP aprobada inicialmente, achegase a continuación a análise e diagnóstico da 

situación existente en materia de residuos no concello de Tomiño, para dar cumprimento ao disposto 

no artigo 21.3 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, e xustificar a adecuación da 

Modificación Puntual ás determinacións dos plans en materia de residuos aprobados pola Xunta de 

Galicia. 

Os datos que forman parte do mesmo, foron facilitados polo propio concello de Tomiño. 

2.  ANÁLISE DA SITUACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

2.1. DEFINICIÓN DE RESIDUO DOMÉSTICO 

O artigo 3 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, define residuo doméstico 

como: 

“Residuos domésticos: residuos xerados nos fogares como consecuencia das actividades 

domésticas. Considéranse tamén residuos domésticos os similares aos anteriores xerados en 

servizos e industrias. 

Inclúense tamén nesta categoría os residuos que se xeran nos fogares de aparatos eléctricos e 

electrónicos, roupa, pilas, acumuladores, mobles e aparellos así como os residuos e entullos 

procedentes de obras menores de construción e reparación domiciliaria. 

Terán a consideración de residuos domésticos os residuos procedentes de limpeza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas e praias, os animais domésticos mortos e os vehículos 

abandonados.” 

2.2. TIPOLOXÍA DE RECOLLIDA SELECTIVA E DATOS DE XERACIÓN DE RESIDUOS 

o concello de Tomiño ten actualmente implantada a recollida selectiva de fracción resto, envases, 

papel e cartón, vidro, aceite usado e pilas, así como recollidas baixo demanda (con solicitude previa) 

de mobles, enseres e voluminosos. Existen tamén plans de compostaxe comunitario, en colaboración 

coa Deputación de Pontevedra, nos núcleos urbanos de Seixo e Goián, con dous centros integrados 

de 21 unidades modulares de compostaxe, con capacidade para aproximadamente 400 fogares. 

O Concello de Tomiño está adherido actualmente ao modelo SOGAMA, enviando os residuos 

recollidos ao complexo medioambiental situado en Cerceda, na provincia de A Coruña, a través da 

planta de transferencia de O Rosal. Non existen actualmente vertedoiros e as actividades agrícolas 

que xeran plásticos teñen contratos con xestores autorizados para a recollida e tratamento 

adecuados destes materiais. 
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Os principios que rexerán a xestión de residuos de competencia municipal a medio prazo serán 

explicitados e detallados no PMRTRD e tenderán á cumprir os obxectivos da Lei 22/2011, aprobada 

como transposición da Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de 

Novembro de 2008 pola que se derrogan directivas anteriores e se integran nunha única norma 

denominada “Directiva marco de residuos”. No artigo 22 da Lei 22/2011 establécese como obxectivo 

cara o ano 2020 o reciclado dun mínimo do 50% en peso dos residuos xerados. Dadas as actuais 

porcentaxes de recollida selectiva e reciclaxe, só se pode acadar este obxectivo se asumimos o 

tratamento en orixe (autocompostaxe, compostaxe) ou a recollida selectiva de biorresiduos. O 

Concello de Tomiño asume o principio de proximidade que defende a Estratexia Europea de residuos 

e apostará decididamente redución da fracción resto redución en orixe e compostaxe e así se 

recollerá no PMRTRD e nos plans deseñados e aplicados nos vindeiros anos. 

2.3. ORDENANZA MUNICIPAL DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

O Concello de Tomiño conta cunha ordenanza de Convivencia, Residuos e Limpeza Viaria (BOP de 11 

Marzo de 2008) e cunha Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polos Servizos de Recollida, Tratamento 

e Eliminación de Residuos (BOP de 23 de Decembro de 2016). A recente aprobación da ordenanza 

fiscal, así como a necesidade de adaptación ó marco legal vixente e a obxectivos máis ambiciosos de 

redución e separación, fai precisa unha nova redacción da ordenanza de residuos, que actualmente 

está en proceso de elaboración. 

Non hai previsto o establecemento dun sistema de xestión para residuos comerciais non perigosos e 

residuos domésticos xerados polas industrias. Non existe punto limpo no termo municipal, pero o 

Concello ten en trámite convenios cos puntos limpos dos Concellos de O Rosal e Tui, cunha dimensión 

suficiente para admitir residuos de Tomiño e permitir a optimización no uso das instalacións. 

2.4. RESIDUOS XERADOS E CUSTOS DE XESTIÓN NO ÁMBITO DO CONCELLO 

En Tomiño recóllense aproximadamente 4.200 toneladas/ano de fracción resto, 82 toneladas/ano de 

envases, 74 toneladas/ano de papel e cartón e 155 toneladas/ano de vidro.  En cifras por habitante, 

estariamos nuns niveis aproximados de 300 kg/habitante/ano de fracción resto, 6 kg/habitante/ano de 

envases, 5 kg/habitante/ano de papel e cartón e 12 kg/habitante/ano de vidro (datos de 2016).   

Nos últimos anos as cantidades recollidas non teñen experimentado variacións significativas, e 

agárdase que a tendencia se manteña nos vindeiros anos. Neste senso, o Concello de Tomiño está 

deseñando, coa asistencia técnica da Deputación de Pontevedra, un Plan Municipal de Recollida e 

Tratamento de Residuos Domiciliarios (PMRTRD), co obxectivo de (a) implantar extensamente a 

compostaxe, tanto comunitaria como a autocompostaxe, para diminuír a cantidade recollida, 

transportada e tratada da fracción resto, e (2) incrementar as cifras de recollida selectiva do resto das 

fraccións (envases, papel e cartón e vidro). 

A xestión do servizo público de recollida dos residuos domésticos e comerciais en Tomiño e o seu 

transporte á planta de transferencia, é realizada pola empresa URBASER S.A. (FIRION INVESTMENTS)  a 

través de contrato, baixo a modalidade de concesión asinado o 11 de Marzo de 2008. O custe deste 
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servizo no ano 2016 foi de 355.348 € (I.V.E inc.), incluíndo todas as fraccións de recollida selectiva 

(menos aceite usado e pilas) e a recollida de voluminosos baixo demanda. 

Os custos de transporte dos residuos da planta de transferencia de O Rosal ó complexo 

medioambiental de CERCEDA e o tratamento posterior dos mesmos, ascendeu no ano 2016 a 320.534 

€ (I.V.E inc.), cun custo por tonelada de aproximadamente 74 € (I.V.E inc.).. 
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