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A. MEMORIA INFORMATIVA
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1. INTRODUCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES

A empresa BODEGAS ALTOS DE TORONA S.L. (antes Viñedos Vilachán, S.L.), en virtude da
facultade conferida polos artigos 78, 79 e 83.1 da entón vixente Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (en adiante
LOUGA) para formular planeamento de desenvolvemento –facultade hoxe recoñecida polo
artigo 74 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG)--, encargou á empresa
EAU ARQUITECTURA, S.L.P a redacción do Plan Especial de Protección da Finca Altos de
Torona no Concello de Tomiño.
Formulado o Plan Especial foi presentado no Concello de Tomiño para a súa tramitación,
sendo aprobado inicialmente por resolución da Alcaldía-Presidencia de data 13.11.2015 e
sometido a información pública polo prazo dun mes de conformidade co establecido polo
artigo 86 da LOUGA.
O 19.03.2016 entrou en vigor a Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do Solo de Galicia que derrogou
á anterior Lei 9/2002 (LOUGA) que constituía o sustento xurídico da formulación e
aprobación inicial do Plan Especial de Protección. Segundo establece a Disposición
transitoria segunda da Lei 2/2016 LSG, os plans que contaran con aprobación inicial antes
da entrada en vigor da mesma poderán adaptarse integramente a dita Lei ou continuar a
súa tramitación a teor do disposto na Lei 9/2002, aínda que as súas determinacións deberán
adaptarse plenamente á Lei 2/2016. A simple adaptación do contido do plan en tramitación
ás disposicións establecidas na Lei 2/2016 non implicará, por si só, a necesidade de sometelo
a nova información pública, agás cando se pretenda introducir outras modificacións que
alteren substancialmente a ordenación proxectada e non sexan consecuencia da

Este documento que agora se presenta constitúe o Documento para Aprobación Definitiva
do Plan Especial de Protección e de Infraestruturas e dotacións da Finca Altos de Torona,
resultado da adaptación á Lei 2/2016 do Plan Especial de Protección aprobado
inicialmente.

1.2.

TRAMITACIÓN REALIZADA DO PLAN ESPECIAL

Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE)
De conformidade co disposto no artigo 5 apartado d) da Lei 6/2007, do 11 de maio, de
medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, en relación
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co establecido nos artigos 3 e 4 da Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos
de determinados plans e programas sobre o medio ambiente, os plans especiais deberán
ser sometidos ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, cando así o decida o
órgano ambiental. Esta decisión deberá ser motivada, pública e axustada aos criterios
establecidos no anexo II da Lei 9/2006.
A Lei 9/2002 (LOUGA), na súa redacción dada pola Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas
urxentes de modificación da LOUGA, contemplaba no seu artigo 86 respecto da tramitación
do planeamento de desenvolvemento, a integración do procedemento de Avaliación
Ambiental Estratéxica (en adiante AAE), e dispoñendo no seu artigo 86.1.g) que no caso de
que o plan de desenvolvemento debera someterse a avaliación ambiental estratéxica,
seríanlle de aplicación as previsións dos artigos 84.5 e 85.2, 3, 4 e 5 da mesma Lei, respecto
da redacción do Anteproxecto de Planeamento como Documento de Inicio e da
integración da tramitación do procedemento da AAE.
A Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental, derrogou a nomeada Lei 9/2006
nos termos expresados na súa disposición derrogatoria única, debendo considerarse, así
mesmo, o previsto nas súas disposicións transitorias e finais.
Anteproxecto de Planeamento ou Documento de Inicio
O procedemento de AAE comezou coa elaboración do Anteproxecto de Planeamento ou
Documento de Inicio do Plan Especial de Protección da Finca Altos de Torona, que foi
presentado na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 24/03/2014, iniciándose o procedemento co nº
de expediente 2014AAE1690 e código web 1633/2014.

O 25.03.2014 iniciouse o período de consultas, por un prazo de vinte días naturais, ás
Administracións públicas afectadas e ao público interesado para que se fixesen chegar
consideracións e suxestións a través da páxina web da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas. Dito período concluíu o 14.04.2014.
Decisión de Non sometemento a AAE
O 28.04.2014 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental acordou non someter
ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica o Plan Especial de Protección da
Finca Altos de Torona ao entender que co desenvolvemento do mesmo non se agardan
efectos ambientais significativos.
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Aprobación inicial do Plan Especial de Protección
O PEPID foi aprobado inicialmente por resolución da Alcaldía-Presidencia do Concello de
Tomiño de 13.11.2015 e, de conformidade co establecido no artigo 86 da LOUGA, foi
sometido a información pública polo prazo de un mes, publicándose os correspondentes
anuncios no Diario Oficial de Galicia (DOG 10.12.2015) e en dous dos xornais de maior
difusión na provincia (Faro de Vigo e Diario Atlántico, 23.11.2015), e notificándose
individualmente as persoas propietarias dos terreos afectados.
Información pública e informes sectoriais emitidos
Segundo consta na certificación expedida pola Secretaría Xeral do Concello de Tomiño,
durante o prazo de información pública do Plan Especial aprobado inicialmente non se
presentou alegación algunha.
Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 86.b da LOUGA durante o período de
información pública o documento do Plan Especial aprobado inicialmente foi remitido ós
seguintes organismos para a emisión dos preceptivos informes sectoriais:
INFORME SOLICITADO

DATA
SOLICITUDE

DATA
EMISIÓN

Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
Consellería do Economía, Emprego e Industria
Xunta de Galicia

Certificación dereitos mineiros

24.11.2015

01.02.2016

Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes.
Consellería do Medio Rural.
Xunta de Galicia

artigo 2 Lei 3/2007
Prevención incendios forestais

24.11.2015

27.11.2015

24.11.2015

NON CONSTA

24.11.2015

16.12.2015

24.11.2015

NON CONSTA

24.11.2015

NON CONSTA

Servizo de Urbanismo
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestr.
Xunta de Galicia.
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestr.
Xunta de Galicia.

Informe calidade do solo

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura, Educación e O.U.
Xunta de Galicia.

DATA
REXISTRO

20.12.2015

Augas de Galicia

Dirección General de Política Energética y Minas
Secretaría de Estado de Energía
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

artigo 154 RD 1955/2000

25.11.2015

14.12.2015

16.12.2015

Dirección General de Aviación Civil
Secretaría General de Transporte
Ministerio de Fomento (25.11.2015)

Disp. adicional 2ª RDL 2591/1998
modificado por RD 297/2013
Servidumes aeronáuticas

25.11.2015

08.03.2016

11.03.2016

25.11.2015

26.05.2016

31.05.2016

04.12.2015

01.02.2016

04.02.2016

Confederación Hidrógráfica Miño-Sil

Dirección General de Telecomunicaciones y Tecn. Inf.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Soc. Inf.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

artigo 35.2 Lei 9/2014
Comunicaciones electrónicas

No anexo 13 do presente documento recóllense os informes sectoriais emitidos e un informe resumo do resultado da información pública do Plan Especial.
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1.3.

EFECTOS DA ENTRADA EN VIGOR DA LEI 2/2016 NA FORMULACIÓN E TRAMITACIÓN
DO PLAN ESPECIAL

A entrada en vigor da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, impón, segundo
establece a súa Disposición Transitoria segunda, a obriga de adaptar plenamente á mesma
as determinacións dos plans que contaran con aprobación inicial antes da súa entrada en
vigor (19.03.2016), sen prexuízo de que ditos plans podan optar por continuar a súa
tramitación a teor do disposto na anterior Lei 9/2002.
O novo texto legal non introduce innovacións relevantes na regulación dos Plans Especiais
–nomeadamente no que se refire aos Plans Especiais de Protección– respecto da
establecida na LOUGA, cando menos no que afecta ao presente caso. A habilitación para
a súa redacción, antes contida no artigo 68 da LOUGA, recóllese coa mesma literalidade no
artigo 70 da LSG. A delimitación da figura dos Plans Especiais de Protección recollida no
artigo 71 da LSG é a mesma que a que contiña o artigo 69 LOUGA, coa salvidade de que
na nova redacción non hai unha mención expresa, dentro do obxecto dos PEP, á
preservación das áreas forestais e dos espazos produtivos, quedando estes subsumidos no
marco xenérico dos “outros valores análogos”, así como da innovación que supón a
habilitación para delimitar áreas de repartición que a nova lei confírelles aos PEP.
Maior relevancia teñen, aos efectos do presente Plan Especial, as modificacións introducidas
pola Lei 2/2016 no referido ao réxime do solo rústico respecto do establecido na derrogada
LOUGA, que aínda que non teñen especial incidencia nos contidos substantivos do Plan
Especial de Protección aprobado inicialmente nin nas condicións de ordenación e demais
determinacións por este establecidas, si a teñen respecto de cuestións de carácter
instrumental que obrigan a súa adaptación ao novo marco legal.
En efecto, o PEP establece para o ámbito da Finca Altos de Torona unhas condicións de
ordenación que pormenorizan o réxime específico de aplicación impoñendo limitacións ao
clasificación urbanística.

Toda vez que o PXOM de Tomiño, que clasifica a práctica

totalidade do ámbito como Solo Rústico de Protección de Zonas Forestais (agás unha
pequena superficie de 1.111 m2 clasificada como Solo de Núcleo Rural), non estaba
adaptado á LOUGA, este réxime xeral de aplicación viña sendo no momento da
aprobación inicial do PEP, en virtude do establecido pola Disposición Transitoria primeira da
LOUGA, directamente o establecido na LOUGA para o solo rústico.
A Disposición Transitoria primeira da Lei 2/2016 LSG establece que ao Solo Rústico dos
municipios con planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada en
vigor desta lei e non adaptado á LOUGA aplicaráselle o disposto na LSG para o solo rústico,
polo que este haberá de ser o réxime de referencia para o Plan Especial.
modificacións introducidas pola LSG respecto ao anterior réxime do
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A nova lei pretende clarificar as categorías do Solo Rústico especialmente Protexido
definíndoas de conformidade coas proteccións e afeccións establecidas polas lexislación
sectoriais, en función de valores obxectivos regulados nas mesmas, e cos instrumentos de
ordenación do territorio que definen valores obxecto de protección.
No mesmo sentido, a LSG pretende clarificar o réxime dos usos e actividades permisibles no
solo establecendo unha única relación, que desde o punto de vista urbanístico limita do
mesmo xeito o uso do Solo Rústico de Especial Protección, con independencia da súa
categoría, e o do Solo Rústico de Protección Ordinaria, establecendo que as as maiores
limitacións ás que se se deberán ater os Solos Rústicos de Especial Protección nas súas
diferentes categorías serán as que impoñan as correspondentes lexislacións sectoriais
aplicables xa que estas son, precisamente, as encargadas de tutelar os valores obxecto de
protección, esixíndose, por tanto, as correspondentes autorizacións sectoriais.
En canto aos procedementos para implantar os usos admisibles en solo rústico, a LSG
suprime, con carácter xeral, a necesidade de obter autorización urbanística autonómica,
sendo suficiente co título habilitante municipal previa a obtención, en todo caso, das
autorizacións ou informes favorables dos órganos que teñan a competencia sectorial que
corresponda. Respecto desta regra xeral mantéñense, porén, dúas excepcións para usos
nos que considera que a súa implantación debe ser obxecto dunha maior tutela por parte
da Comunidade Autónoma: as construcións destinadas a usos residenciais vinculados ás
explotacións

agropecuarias

e

mais

as

construcións

que

alberguen

actividades

complementarias de primeira transformación de produtos do sector primario. Nestes dous
casos mantense a esixencia da autorización previa autonómica, sen prexuízo das
correspondentes autorizacións ou informes de carácter sectorial.
A LSG establece tamén unha excepción para as construcións destinadas a usos turísticos e
os equipamentos ou dotacións, por considerar que estes usos poden ter un impacto máis
Especial de Infraestruturas e Dotacións. –an
Este último é o aspecto de maior incidencia no PEP aprobado inicialmente por canto no
ámbito do mesmo contémplase a implantación de usos e actividades de enoturismo
vinculadas á explotación vitivinícola da finca Altos de Torona.
En efecto, o artigo 36 LSG –Réxime de usos– establece no apartado 4 que os usos previstos
nas letras o) –Construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan potenciadoras
do medio onde se localicen– e p) do artigo 35 LSG requirirán da aprobación dun plan
especial de infraestruturas e dotacións, sendo preciso obter a autorización ou o informe
favorable do órgano sectorial correspondente no caso de se implantar en Solo Rústico
Especialmente Protexido.
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Os Plans Especiais de Infraestruturas e Dotacións aos que se refire o artigo 36 citado os regula
a LSG no seu artigo 73:
“ Artigo 73. Plans especiais de infraestruturas e dotacións
1. Os plans especiais de infraestruturas e dotacións teñen por obxecto o establecemento e a
ordenación das infraestruturas relativas ao sistema de comunicacións, transportes, espazos
libres públicos, equipamento comunitario, instalacións destinadas aos servizos públicos e
subministracións de enerxía e abastecemento, evacuación e depuración de augas e a
implantación dos usos previstos nos puntos o) e p) do artigo 35.1, de conformidade co disposto
no artigo 36.4.
2. Os plans especiais de infraestruturas e dotacións conterán as determinacións axeitadas á
súa finalidade e, en todo caso, as seguintes:
a)

Delimitación dos espazos reservados para infraestruturas e dotacións urbanísticas e o
seu destino concreto.

b)

Medidas necesarias para a súa adecuada integración no territorio e para resolver os
problemas que xere no viario e nas demais dotacións urbanísticas.

c)

Medidas de protección necesarias para garantir a funcionalidade e accesibilidade
universal das infraestruturas e dotacións urbanísticas.”

En consecuencia, a adaptación á LSG do Plan Especial da Finca Altos de Torona, na
medida en que prevé e regula a implantación de usos e actividades turísticas
(nomeadamente enoturísticas) esixe que teña, ademais do carácter de Plan Especial de
Protección propio da súa finalidade, o de Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións,
integrando as finalidades contidos e determinacións propias destes plans coas do Plan
Especial Protección inicialmente aprobado.
A Disposición Transitoria segunda da LSG establece que os plans aprobados inicialmente
súa tramitación a teor do disposto na Lei 9/2002, aínda que as súas determinacións deberán
adaptarse plenamente á LSG, sen que a simple adaptación do contido do plan en
tramitación ás disposicións establecidas na mesma implique, por si só, a necesidade de
sometelo a nova información pública, agás cando se pretenda introducir outras
modificacións que alteren substancialmente a ordenación proxectada e non sexan
consecuencia da adaptación.
O documento do Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións (PEPID) da Finca
Altos de Torona que agora se presenta a aprobación Definitiva é o resultado da mera
adaptación do Plan Especial de Protección aprobado Inicialmente sen que
modificacións

resultantes

supoñan

alteración

substantiva

algunha

da

as

ordenación

proxectada.
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1.4.

ACTUACIÓNS PREVIAS REALIZADAS NO ÁMBITO DO PEPID

As actuacións previas descritas a continuación, están reflectidas no Anexo nº 7 deste
documento, “Informe de Agrupación y Aclaración de Expedientes referentes a los Viñedos
Vilachán, S.L. (Tomiño. Pontevedra)”.
1.4.1.

Dereito de superficie

Con data do 14.10.2001 a asemblea da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común
(CMVMC) de Tomiño aprobou o establecemento dun dereito de superficie por prazo de
trinta anos sobre 79,54 hectáreas de monte veciñal a favor da empresa Viñedos Vilachán
S.L. para a plantación de viñedo. En virtude deste acordo celebrouse por medio de escritura
pública de 26.02.2002 o correspondente contrato de cesión previo informe favorable da
Consellería de Medio Ambiente de 24.01.2002. Esta cesión de superficie ampliouse
posteriormente a unha superficie de 86,31 Has por medio de sendas modificacións do
contrato de datas 25.10.2005 e 05.04.2006 (acordos da CMVMC de 04.04.2004 e 02.04.2006 e
informes favorables da administración autonómica de datas 11.10.2005 e 15.09.2006
respectivamente). Realízase simultaneamente unha permuta entre Viñedos Vilachán SL e a
CMVMC de Tomiño, e o aluguer a un particular. De todo elo resulta unha superficie total de
uso para Viñedos Vilachán de 93,34 ha, das cales 5,9166 ha son propiedade de Viñedos
Vilachán SL, 1,12 ha son alugadas a un particular (Margarita Bouzada) e o resto son
propiedade do MVMC de Tomiño cedidas a Viñedos Vilachán S.L.
1.4.2.

Cambio de cultivo

Sobre esta finca, que orixinariamente contaba cunha masa espontánea de coníferas e
eucalipto de espesura defectiva procedente en gran parte dun incendio forestal,
realizáronse entre os anos 2001 e 2008 actuacións de roturación do terreo para á
implantación de cultivo agrícola (vitis vinífera, variedade Albariño), por medio das que
plantación que dispón Viñedos Vilachán SL.
As actuacións de cambio de cultivo leváronse a cabo de conformidade co proxecto
redactado polo enxeñeiro técnico forestal D. José Carlos Miniño Rodríguez e coa D.I.A.
formulada con data 12.05.2004 respecto do Estudio de Impacto Ambiental redactado polo
mesmo técnico (D.O.G. nº16 de 26.01.2004). Foron executadas en tres fases:


Fase 1: 26,2 ha.



Fase 2: 29,96 ha.



Fase 3: 22,8 ha.

Tramitada a primeira fase, o servizo de Montes e Industrias Forestais da Consellería de Medio
Rural informou favorablemente, de forma temporal con data 04.07.2001 e definitivamente o
07.11.2001.
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As restantes solicitudes de cambio de cultivo foron tramitadas con datas 10.04.2002 (2ª fase)
e 18.06.2002 (3ª fase).
En xuño de 2007, preséntase un plano definitivo que recolle unha superficie total destinada a
plantación de viñedo de 80,46 has, superficie coincidente cos dereitos de plantación que
dispón Viñedos Vilachán SL.
1.4.3.

Obras realizadas e autorizadas

Por resolución da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de
Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia de data de 25.03.2008
outorgouse a BODEGAS ALTOS DE TORONA S.L. (antes Viñedos Vilachán, S.L.) a autorización
previa da Comunidade Autónoma para a realización (legalización) dos movementos de
terra, construción de depósito de auga e almacén agrícola.
Por resolución da Alcaldía do Concello de Tomiño de data 30.04.2013 outorgouse a
BODEGAS ALTOS DE TORONA S.L. a licenza de obras e de actividade para a construción
dunha adega, cunha superficie total de 4.827,05 m2. Dita licenza contou coa preceptiva
autorización previa da Comunidade Autónoma para usos e actividades construtivas en solo
rústico por resolución da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia de data de
16.06.2010. (expdte 09/106), e co ditame de Incidencia Ambiental ao abeiro do Decreto
133/2008, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, emitido pola servizo de
Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de
Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

1.5.

TRAMITACIÓN AMBIENTAL PREVIA REALIZADA NO ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL

presente Plan Especial no ámbito territorial do mesmo, foron sometidas á seguinte
tramitación ambiental:


Estudo de impacto ambiental. Febreiro de 2003
No mes de febreiro de 2003, realizouse o “Estudio de Impacto Ambiental de la parcela
cedida a Viñedos Vilachán S.L. para cambio de cultivo. Tomiño-Pontevedra” redactado
por D. José Carlos Miniño Rodríguez, Enxeñeiro Técnico Forestal. A superficie total do
proxecto comprendía 79,53 has. A superficie neta de actuación quedou en 60 has
aproximadamente, xa que se resta a superficie destinada a camiños, infraestruturas,
refuxios de fauna e flora natural e marxes de seguridade (Ver Anexo nº 2 deste
documento).
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Declaración de impacto ambiental. 12/05/2004
O órgano ambiental emite con data de 12.05.2004, a “Declaración de Impacto
Ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en data
12.05.2004, relativa ao Proxecto de Implantación dun Viñedo, no Concello de Tomiño
(Vigo), promovido por Mercantil Viñedos Vilachán, S.L. (Clave: 2002/0540)”. O órgano
ambiental considera o proxecto ambientalmente viable, sempre que se cumpran as
condicións expostas na DIA (Declaración de Impacto Ambiental). (Ver Anexo nº 3 deste
documento).



Ampliación do estudo de impacto ambiental. Febreiro de 2005
Como consecuencia da ampliación dos límites e da superficie da parcela orixinal, en
febreiro de 2005, amplíase o ámbito do Estudo de Impacto Ambiental realizado
previamente, realizándose o documento de “Ampliación del Estudio de Impacto
Ambiental de la parcela cedida a Viñedos Vilachán S.L. para cambio de cultivo.
Tomiño-Pontevedra”, redactado por D. José Carlos Miniño Rodríguez, Enxeñeiro Técnico
Forestal. Esta ampliación afecta á superficie total modificada para cambio de cultivo de
93,34 has. (Ver Anexo nº 4 deste documento).



Decisión de non sometemento á avaliación de impacto ambiental da ampliación da
parcela. 15/05/2006
O órgano ambiental emite con data de 15.05.2006, a “Decisión do 15.05.2006 da
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, sobre a necesidade ou non de
Avaliación de Impacto Ambiental do Proxecto de Modificación nos Límites e na
Superficie dunha parcela afectada pola Implantación dun Viñedo, no Concello de
Tomiño(

Pontevedra),

promovido

por

Mercantil

Viñedos

Vilachán,

S.L.

(Clave:

Ambiental. (Ver Anexo nº 5 deste documento).


Autorización da confederación hidrográfica do norte. 24/11/2006
En marzo de 2006, Viñedos Vilachán SL presenta ante a Confederación Hidrográfica do
Norte instancia e documentación (Memoria descritiva e planos das actuacións nas
proximidades do Río Bravos) solicitando a autorización por parte de devandito
organismo.
En Novembro de 2006 a Confederación Hidrográfica do Norte dicta resolución
autorizando a Viñedos Vilachán SL a execución de Movementos de terra e explanación
e apertura de pistas en zona de policía do Río Bravos, en Vilachán (Tomiño). (Ver Anexo
nº 6 deste documento).
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Ditame de incidencia ambiental para actividade de adega. 16/01/2013
Ditame de incidencia ambiental emitido polo Servizo de Calidade e Avaliación
Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de data
23.01.2013 emitido ao abeiro do Decreto 133/2008, de 12 de Xullo, polo que se regula a
avaliación de incidencia ambiental, en relación á solicitude de concesión de licenza de
obras e actividade para a construción dunha adega presentada no Concello de
Tomiño por BODEGAS ALTO DE TORONA S.L. (antes Viñedos Vilachán S.L.) en xaneiro de
2012.
No mesmo, entre outras condicións a cumprir, previa a concesión da autorización
definitiva de apertura da actividade, engádense as seguintes:
• Os pozos de captación de auga posuirán a autorización do organismo de conca da
Confederación Hidrográfica Millo-Sil.
• As características do sistema de tratamento dos vertidos de augas residuais serán as
recollidas na memoria anexa do 08.01.2013, e posuirán a autorización do organismo de
conca da Confederación hidrográfica Millo-Sil.
• A empresa contará, previa a concesión da licenza de actividade definitiva, coas
autorizacións sectoriais e rexistros pertinentes. Cumprirá a lexislación ambiental e
sectorial aplicable, a normativa de seguridade, a relativa ás medidas de autoproteción
e saúde, e a normativa vixente en materia de contaminación acústica. Establecerá as
medidas preventivas recollidas na memoria de actividade.
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1.6.

ESTRUTURA DO DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

O contido e documentación do Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións
(PEPID) da Finca Altos de Torona, establécese de conformidade co disposto nos artigos 70,
71 e 73 da LSG e os artigos 77 e 81 do Regulamento de Planeamento (R D 2159/1978).
Contén as determinacións propias da súa natureza e axeitadas ás súas finalidades,
debidamente xustificadas e desenvolvidas en base á seguinte estrutura:
A. MEMORIA INFORMATIVA
Desenvólvese nos seguintes apartados:
1.

Introdución.

2.

Ámbito do Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións (PEPID).

3.

Réxime urbanístico de aplicación.

4.

Caracterización do ámbito territorial do PEPID.

5.

Valores ambientais da finca Altos da Torona.

6.

Valores produtivos da finca Altos da Torona.

7.

Os espazos de produción do viño e o enoturismo.

B. MEMORIA XUSTIFICATIVA

1.

Oportunidade e conveniencia da redacción do Plan Especial.

2.

Marco legal e competencial.

3.

Obxecto e alcance do Plan Especial.

4.

Criterios para a protección do ámbito do Plan Especial.

5.

Criterios para o desenvolvemento das potencialidades produtivas da finca.

6.

Criterios de ordenación do ámbito do Plan Especial.

7.

Descrición da solución proposta.

8.

Espazos reservados para as instalacións turísticas. Delimitación e medidas de
integración e protección adoptadas

9.

Cumprimento da lexislación urbanística vixente.

10.

Tramitación e conclusión.
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C. CONDICIÓNS DE REGULACIÓN DO PLAN ESPECIAL
Constitúe a parte dispositiva do PEPID, e se desenvolve nos seguintes títulos:
1.

Determinacións de carácter xeral.

2.

Normas particulares das zonas de ordenación.

3.

Condicións de protección medioambiental e paisaxística.

4.

Seguimento do Plan Especial .

D. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIEIRO
Contén a estimación do investimento e os prazos previstos para a execución do PEPID.
D. ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO
Contempla a estrutura documental de ESAITP do Plan Especial, xustificando a inclusión de
todos os apartados do mesmo, tanto no propio documento do Plan Especial de Protección,
como no Documento de Inicio para o procedemento Avaliación Ambiental Estratéxica.
E. PLANOS
Contén a base cartográfica de información elaborada a escala adecuada, así como os
planos de ordenación do Plan Especial.
A información cartográfica está xeorreferenciada no sistema de proxección UTM, sistema de
referencia ETRS89, Fuso 29N.
Planos de información:
PI-01:

Delimitación do ámbito do Plan Especial sobre os Planos de Ordenación 2.14 e
2.15 do PXOM vixente.

PI-02:

Delimitación do ámbito e estrutura da propiedade do Plan Especial sobre a
cartografía.

PI-03:

Delimitación do ámbito do Plan Especial sobre parceiro catastral.

PI-04:

Delimitación do ámbito do Plan Especial sobre parceiro catastral e ortofotografía
aérea.

PI-05:

Afeccións existentes no ámbito do Plan Especial.

PI-06:

Infraestruturas de servizos existentes no ámbito do Plan Especial.

PI-07:

Rede viaria existente no ámbito do Plan Especial.
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Planos de ordenación:
PO-01: Plano de Ordenación do ámbito do Plan Especial sobre os Planos de Ordenación
2.14 e 2.15 do PXOM vixente.
PO-02: Plano de Ordenación.
PO-03: Plano de Ordenación do ámbito do Plan Especial e afeccións existentes sobre
cartografía.
PO-04: Plano de Ordenación do ámbito do Plan Especial e afeccións existentes sobre
ortofotografía aérea.
PO-05: Plano de Zonificación Acústica do ámbito do Plan Especial.

C. ANEXOS


ANEXO 1. MARCO LEGAL DE REFERENCIA
Contén a listaxe da principal normativa de aplicación, sen prexuízo de aplicar a restante
normativa vixente na materia que non estea reflectida na mesma.



ANEXO 2. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. FEBREIRO DE 2003
Contén o “Estudio de Impacto Ambiental de la parcela cedida a Viñedos Vilachán S.L.
para cambio de cultivo. Tomiño-Pontevedra” realizado en febreiro de 2003 por D. José
Carlos Miniño Rodríguez, Enxeñeiro Técnico Forestal.



ANEXO 3. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 12/05/2004
Contén a “Declaración de Impacto Ambiental formulada pola Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental en data 12 de maio de 2004, relativa ao Proxecto de
Implantación dun Viñedo, no Concello de Tomiño (Vigo), promovido por Mercantil



ANEXO 4. AMPLIACIÓN DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. FEBREIRO DE 2005
Contén a “Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental de la parcela cedida a
Viñedos Vilachán S.L. para cambio de cultivo. Tomiño-Pontevedra” realizado en febreiro
de 2005 por D. José Carlos Miniño Rodríguez, Enxeñeiro Técnico Forestal.



ANEXO 5. DECISIÓN DE NON SOMETEMENTO A AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DA
AMPLIACIÓN DA PARCELA. 15/05/2006
Contén a “Decisión do 15 de maio de 2006 da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental, sobre a necesidade ou non de Avaliación de Impacto Ambiental do
Proxecto de Modificación nos Límites e na Superficie dunha parcela afectada pola
Implantación dun Viñedo, no Concello de Tomiño( Pontevedra), promovido por
Mercantil Viñedos Vilachán, S.L. (Clave: 2002/0540)”.
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ANEXO 6. PLAN DE CONTROL, SEGUIMENTO E VIXILANCIA AMBIENTAL RESPECTO DA DIA DE
12/05/2004. XUÑO DE 2007
Contén o “6º Plan de Control, Seguimiento y Vigilancia Ambiental en la parcela Viñedos
Vilachán S.L. respecto de la DIA formulada con fecha del 12 de mayo de 2004”,
realizado en xuño de 2007 por D. José Carlos Miniño Rodríguez, Enxeñeiro Técnico
Forestal.



ANEXO 7. INFORME DE AGRUPACIÓN E ACLARACIÓN DE EXPEDIENTES REFERENTES AOS
VIÑEDOS VILACHÁN S.L. (TOMIÑO. PONTEVEDRA). XUÑO DE 2007
Contén o “Informe de Agrupación y Aclaración de Expedientes referentes a los Viñedos
Vilachán, S.L. (Tomiño. Pontevedra)”, realizado en xuño de 2007 por D. José Carlos
Miniño Rodríguez, Enxeñeiro Técnico Forestal. Reflíctese o informe e os planos dos Anexos
do mesmo.



ANEXO 8. PLAN DE ACCIÓN DE CONSERVACIÓN DA FINCA ALTOS DE TORONA. 2012
Contén o “Plan de Acción de Conservación Finca Altos de Torona”, realizado no ano
2012, por AmBioDiv-Valor Natural. Ambiente, Natureza e Sustentabilidade, Lda.
Este documento de Plan de Acción de Conservación, é de especial importancia, pois
xustifica a preservación dos valores ambientais do ámbito obxecto deste Plan Especial.



ANEXO 9. AUTORIZACIÓN AUTONÓMICA PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA ADEGA.
16/06/2010
Contén a Resolución do 16 de xuño de 2010, do Servizo de Urbanismo da Xefatura
Territorial de Pontevedra da C.M.A.T.I., autorizando a construción dunha adega no
monte Galelo, Vilachán, Santa María de Tomiño (Expdte. 09/106).
ANEXO 10. DICTAME DE INCIDENCIA AMBIENTAL PARA ACTIVIDADE DE ADEGA.
16/01/2013
Contén o Ditame de Incidencia Ambiental para actividade de Adega, emitido polo
Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura Territorial de Pontevedra da
C.M.A.T.I., con data do 16/01/2013.



ANEXO 11. LICENZA DE ACTIVIDADE E DE OBRAS. 30/04/2013
Contén a Licenza de Actividade e de Obras para a construción dunha Adega, emitida
polo Concello de Tomiño con data do 30/04/2013.



ANEXO 12. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL
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Contén a listaxe de puntos coas coordenadas X e Y en sistema de referencia UTM ETRS89
29N, as cales definen o ámbito de delimitación do Plan Especial.
ANEXO 13. INFORME DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Contén o informe - resumo do resultado da información pública do Plan Especial e dos
informes sectoriais solicitados.
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2. ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL
2.1.

LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO DO PEPID.

O ámbito do Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións o constitúe a finca
Altos de Torona, situada na aba de monte Galelo, situado na parroquia de Tomiño, no
concello do mesmo nome. O concello de Tomiño está situado ao sur da provincia de
Pontevedra, no centro da comarca do Baixo Miño. O ámbito extrema co núcleo rural de
Vilachán.
A estes montes accédese dende os camiños veciñais que dende Tomiño e da estrada de Tui
soben polo val cara a serra do Argallo, que se estende de norte a sur, paralelo ao Océano

Localización. Ámbito do PEID da finca Altos de Torona en cor vermello.

A propiedade xurídica dos montes denominados xenericamente como montes GALELO Y DE
BARRO, segundo estipula a " Lei 13/89 de Montes Veciñais en Man Común" pertence á
Comunidade de Montes Veciñal en Man Común da parroquia de Tomiño, situándose no
interior do municipio de Tomiño. Inscrito como tal na carpeta ficha do Rexistro de montes
veciñais en man común, coa clave PO 54-1-1, sendo a data da súa clasificación o 21 de
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Xuño de 1979 polo Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común. Circunscrito no
partido xudicial de Tui.
Sobre esta finca, que orixinariamente contaba cunha masa espontánea de coníferas e
eucalipto de espesura defectiva procedente en gran parte dun incendio forestal,
realizáronse entre os anos 2001 e 2008 actuacións de roturación do terreo para á
implantación de cultivo agrícola (vitis vinífera, variedade Albariño), por medio das que
resulta destinada á plantación de viñedo un total 80,46 has, coincidente cos dereitos de
plantación que dispón BODEGAS ALTO DA TORONA SL.
A restante superficie ata o total do ámbito está destinada a accesos, infraestruturas, refuxios
da fauna e da flora natural e marxes de seguridade.
2.2.

DELIMITACIÓN DO ÁMBITO.

O ámbito do Plan Especial o constitúe a finca Altos de Torona, cunha superficie total do
ámbito de 93,34 has, destinada á explotación vitivinícola pola sociedade BODEGAS ALTO
DA TORONA S.L. Desta superficie 5,9166 has. son propiedade de BODEGAS ALTO DA TORONA
S.L., 1,12 has. están alugadas a un particular (Margarita Bouzada) e o resto son propiedade
do MVMC de Tomiño e atópanse cedidas aos BODEGAS ALTO DA TORONA S.L.
A listaxe de coordenadas dos puntos que delimitan o ámbito do Plan Especial, en sistema de

Delimitación do ámbito do PEPID (en cor vermello).

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

25

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 25 a 175

referencia UTM ETRS89 29N, inclúese no Anexo Nº 11 deste documento.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

26

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 26 a 175

Delimitación da Plan Especial sobre ortofotografía do PNOA.
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3. RÉXIME URBANÍSTICO DE APLICACIÓN
3.1.

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL

Dentro dos instrumentos de planificación autonómicos vixentes de carácter supramunicipal
enmarcados na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia
(DOG do 05/12/1995) están:


Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), aprobadas definitivamente mediante o
Decreto 19/2011, de 10 de febreiro (DOG 22/02/2011).



Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL), aprobado definitivamente mediante o
Decreto 20/2011, do 10 de febreiro (DOG 23/02/2011).

3.1.1.

As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)

As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) son o instrumento que, no marco da Lei
10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LOT), ofrece a visión
global da ordenación territorial de Galicia e constitúe a referencia para o resto das figuras
de planificación e para as actuacións que desenvolvan tanto as administracións coma os
particulares, cuxas determinacións, de conformidade co previsto no artigo 9 da LOT,
dispoñen de forza vinculante en congruencia coa súa función de instrumento director.
As DOT teñen como finalidade precisar a definición dun modelo territorial para Galicia,
establecendo as pautas espaciais de asentamento das actividades. As propostas e
determinacións das DOT pretenden definir unha senda a seguir e trazar un escenario de
futuro, que baixo unha perspectiva de sostibilidade, aspira a conseguir a cohesión social e
territorial de Galicia.
As DOT configuran un modelo territorial baseado nun sistema xerarquizado de asentamentos

As determinacións das DOT, de acordo ao disposto no artigo 10.2.5 das mesmas, serán de
aplicación a todos os instrumentos de planeamento urbanístico.
O Plan Especial axústase ás determinacións establecidas nas DOT.
3.1.2.

O Plan de Ordenación do Litoral (POL)

O Plan de Ordenación do Litoral (POL), ten por obxectivo establecer os criterios, principios e
normas xerais para unha ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de
perdurabilidade e sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a
conservación, protección e valorización das zonas costeiras.
O ámbito deste Plan Especial, non está afectado pola delimitación do ámbito de aplicación
do POL.
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articulado polas redes de infraestruturas e equipamentos.
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Ámbito do POL en amarelo e localización do PEPID en cor vermello.

3.2.

PLANEAMENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL

3.2.1.

Planeamento vixente

A regulación urbanística do Concello de Tomiño réxese polo Plan Xeral de Ordenación
O planeamento municipal de Tomiño, xa que logo, está adaptado á derrogada Lei 1/1997
do solo de Galicia (LSG), pero non está adaptado á vixente Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
Solo de Galicia (LSG) nin o estaba á anterior Lei 9/2002 (LOUGA).
Así mesmo, ata a data de hoxe, aprobáronse as seguintes modificacións puntuais do PXOM
e de planeamentos de desenvolvemento:
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Municipal (PXOM) aprobado por acordo plenario o 29/03/2001 (B.O.P. nº 93 de 15/05/2001).
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PUBLICACIÓN APROB. DEF.

APROBACIÓN

M.P. PXOM NUM 1-A

M.P. PXOM NUM 2. INVENTARIO DE
CAMIÑOS PUBLICOS

DEFINITIVA

DOG

NORMATIVA-BOP

29/03/2005

03/06/2005

27/05/2005

03/05/2005

03/06/2005

-

18/05/2005

21/07/2005

21/07/2005

04/04/2008

21/05/2008

07/05/2008

03/11/2009

20/11/2009

-

22/11/2012

21/12/2012

-

31/0/2007

30/10/2007

28/09/2007

M.P. PXOM NUM 1-B. TROCO NAS
CARACTERISTICAS DE PROTECCION
ESPECIAL EN VILACHAN E ADAPTACION
DAS ORDENANZAS 9 E 10
M.P. PXOM NUM 4. CREACION DA
ORDENANZA 1-B. ORDENACION DAS AR-1 E
AR-2.
M.P. NUM 6 DO PXOM RELATIVA A AR-3,
INCLUINDO A SUA ORDENACION
DETALLADA

P.E. DE ALIÑACIONS E RASANTES NA VIA
BAR 0311 MOSTEIRO-BARRANTES

E.D. PARA REAXUSTE DE ALINEACIONS NA
RUA DE NOVA APERTURA ESQUINA AVDA
REPUBLICA ARGENTINA, NA PARROQUIA DE
TOMIÑO.

Determinacións do PXOM no ámbito do Plan Especial.

A clasificación urbanística do ámbito do PEPID é a reflectida nos planos de Ordenación 2.14
e 2.15 do PXOM, na súa versión resultante da Modificación Puntual “M.P. PXOM NUM 1-B.
TROCO NAS CARACTERISTICAS DE PROTECCION ESPECIAL EN VILACHAN E ADAPTACION DAS
ORDENANZAS 9 E 10”.
A práctica totalidade do ámbito do Plan Especial está clasificado como Solo Rústico de
Protección

de

Zonas

Forestais,

excepto

unha

pequena

superficie

de

1.111

m2

aproximadamente localizada ao Sur do ámbito, que está clasificada como Solo de Núcleo
Rural (Vilachán) - que coincide coa superficie actualmente arrendada a un particular- e a
zona de protección da liña eléctrica aérea de alta tensión que discorre polo ámbito do
PEPID, que está clasificada como Solo Rústico de Protección de Infraestrutura, cunha
superficie aproximada de 5.629 m2.
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PXOM. Ordenación. Planos 2.14 e 2.15. Escala 1/5.000. En vermello, a localización do ámbito do PEPID.

O réxime do Solo Rústico de Protección Forestal, establécese na Ordenanza nº 9 da

Porén, de conformidade co establecido no apartado 2.d da disposición transitoria primeira
da LSG, o réxime urbanístico que corresponde aplicar ao solo rústico é directamente o
establecido na propia LSG para o solo rústico, recollido nos artigos 31 a 40.

3.3.

RÉXIME DO SOLO RÚSTICO NA LSG.

De conformidade co establecido no artigo 32 LSG, os propietarios ou propietarias de terreos
clasificados como solo rústico terán o dereito a usar, gozar e dispoñer deles de
conformidade coa súa natureza e co seu destino rústico, e así mesmo, logo da obtención
do título habilitante de natureza urbanística, poderán destinalos aos usos regulados no artigo
35.1 da mesma lei.
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Normativa do PXOM, e o réxime do Solo de Núcleo Rural, na Ordenanza nº 8.
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Consonte establece o artigo 31 LSG, dentro do solo rústico distinguirase o solo rústico de
protección ordinaria e o solo rústico de especial protección. En relación con esta última,
dispón o artigo 34 que o planeamento clasificará como solo rústico de especial protección
os terreos afectados polas lexislacións sectoriais de protección do dominio público marítimoterrestre, hidráulico ou de infraestruturas ou polas de protección dos valores agrícolas,
gandeiros, forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais. A tal efecto establece no
mesmo artigo as distintas categorías de solo rústico de especial protección entre as que
distingue:
b)

Solo rústico de protección forestal, constituído polos montes veciñais en man común e
os terreos de alta produtividade forestal que sexan delimitados no catálogo oficial
correspondente polo órgano que teña a competencia sectorial en materia forestal.

c)

Solo rústico de protección das augas, constituído polos terreos situados fóra dos
núcleos rurais e do solo urbano definidos como dominio público hidráulico na
respectiva lexislación sectorial, as súas zonas de policía e as zonas de fluxo preferente.

.......
e)

Solo rústico de protección de infraestruturas, constituído polos terreos rústicos
destinados á localización de infraestruturas e as súas zonas de afección, tales como as
comunicacións e telecomunicacións,

as instalacións para o abastecemento,

saneamento e depuración da auga, as de xestión de residuos sólidos, as derivadas da
política enerxética ou calquera outra que xustifique a necesidade de afectar unha
parte do territorio, conforme a previsión dos instrumentos de planeamento urbanístico
e de ordenación do territorio.

O mesmo artigo 34 LSG establece que cando un terreo, polas súas características, poida
corresponder a varias categorías de solo rústico, aplicaranse os distintos réximes de forma
complementaria.

35 LSG:
a)

Accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de terra, tales como
dragaxes, defensa de ríos e rectificación de leitos, abancalamentos, desmontes e
recheos.

b)

Muros de contención, así como valado de predios.

c)

Actividades de lecer, tales como práctica de deportes organizados, acampada dun
día e actividades comerciais ambulantes.

d)

Campamentos de turismo e instalacións de praia e actividades de carácter deportivo,
sociocultural, recreativo e de baño, de carácter público ou privado, de uso individual
ou colectivo, que se desenvolvan ao aire libre, coas obras e instalacións
imprescindibles para o uso do que se trate.
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Os usos e as actividades admisibles en Solo Rústico os establece con carácter xeral o artigo
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e)

Actividades científicas, escolares e divulgativas.

f)

Depósito de materiais, almacenamento e parques de maquinaria e estacionamento
ou exposición de vehículos ao aire libre.

g)

Construcións e instalacións agrícolas en xeral, tales como as destinadas ao apoio das
explotacións hortícolas, almacéns agrícolas, talleres, garaxes, parques de maquinaria
agrícola, viveiros e invernadoiros.

h)

Construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandaría extensiva e intensiva,
granxas, currais domésticos e establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen
animais, e instalacións apícolas.

i)

Construcións e instalacións forestais destinadas á xestión forestal e as de apoio á
explotación forestal, así como as de defensa forestal, talleres, garaxes e parques de
maquinaria forestal.

j)

Construcións e instalacións destinadas a establecementos de acuicultura.

k)

Actividades e instalacións comprendidas no ámbito da lexislación mineira, incluídos os
establecementos de beneficio, e pirotecnias.

l)

Instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na ordenación sectorial
destas, así como as estacións de servizo.

m)

Instalacións e infraestruturas hidráulicas, de telecomunicacións, produción e transporte
de enerxía, gas, abastecemento de auga, saneamento e xestión e tratamento de
residuos, sempre que non impliquen a urbanización ou transformación urbanística dos
terreos polos que discorren.

n)

Construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agrícola ou
gandeira.

ñ)

Construcións de natureza artesanal ou de reducida dimensión que alberguen
actividades

complementarias

de

primeira

transformación,

almacenamento

e

natureza, extensión e destino do predio ou explotación do recurso natural.
o)

Construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan potenciadoras do
medio onde se localicen.

p)

Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións públicos ou privados.

q)

Outros usos análogos que se determinen regulamentariamente e coordinados entre a
lexislación sectorial e esta lei.

Os restantes usos en solo rústico son usos prohibidos.
Estes usos e actividades, segundo dispón o artigo 36 LSG, son admisibles en calquera
categoría de solo rústico, sen prexuízo do disposto nos instrumentos de ordenación do
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envasado de produtos do sector primario, sempre que garden relación directa coa

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

territorio e, se é o caso, logo da obtención do título habilitante municipal de natureza
urbanística, sendo necesario en todo caso, no solo rústico de especial protección, obter a
autorización ou o informe favorable do órgano que teña a competencia sectorial
correspondente con carácter previo á obtención do título habilitante municipal ou da
autorización autonómica previa no caso dos usos previstos nas letras n) e ñ) da relación
anterior.
O procedemento para o outorgamento da autorización previa autonómica en solo rústico
por parte da persoa titular do órgano competente en materia de urbanismo, nos casos en
que esta resulta esixible segundo o disposto no artigo 36 LSG, determinase no artigo 38 da
mesma lei.
Sen prexuízo do anterior, os usos previstos nas letras o) e p) do artigo 35 requirirán, segundo
se dispón no apartado 4 do artigo 36 LSG, da aprobación dun plan especial de
infraestruturas e dotacións , agás que a actuación poida encadrarse no disposto no artigo
40 para as edificacións existentes de carácter tradicional, que, no caso de se implantar en
solo rústico especialmente protexido, precisarán da obtención da autorización ou do
informe favorable do órgano sectorial correspondente.
No presente caso, os usos e actividades de enoturismo vinculadas á explotación vitivinícola
que se prevé implantar no ámbito da Finca Altos de Torona, encadrables na letra o) do
citado artigo 35 LSG, esixen que o Plan Especial de Protección aprobado inicialmente
incorpore o carácter dun Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións dos regulados polo
artigo 73 LSG, que ademais, ao tratarse de solos rústicos de especial protección forestal no
que concorren ademais ámbitos de especial protección de infraestruturas (tendido dunha
liña aérea de alta tensión) e de protección das augas (solos incluídos na zona de policía do
Rego dos Bravos que descorre próximo ó límite oeste), deberá contar coa autorización ou
informe favorable dos órganos titulares das correspondentes competencias sectoriais
Dirección General de Política Energética y Minas da Secretaría de Estado de Energía,
Ministerio de Industria, Energía y Turismo; e Confederación Hidrográfica do Miño-Sil)
Sen prexuízo do cumprimento das disposicións que resulten de aplicación da normativa
urbanística do PXOM, as edificacións en solo rústico están suxeitas ó cumprimento das
condicións establecidas nos artigos 39, 91 e 92 da LSG que resulten aplicables, sen prexuízo
das maiores condicións ou limitacións que puidera establecer, no seu caso, a lexislación
sectorial específica reguladora do uso.
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(Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia;
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4. CARACTERIZACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL DO PLAN ESPECIAL
4.1.

MEDIO FÍSICO

Para a caracterización do medio físico, recóllese a descrición do inventario ambiental
descrito no “Estudio de Impacto Ambiental de la Parcela cedida a Viñedos Vilachán S.L.
para cambio de cultivo. (Tomiño-Pontevedra)” realizado no ano 2003 polo Enxeñeiro Técnico
Forestal D. José Carlos Miniño Rodríguez, o cal recóllese integramente como Anexo deste
documento.
4.1.1.

Climatoloxía

Para o estudo das variables climáticas analízanse os datos da estación meteorolóxica
termopluviométrica de Castro Vicaludo (latitude: 41º59´37´´ e lonxitude 8º54´28´´, a unha
altitude de 450 metros).
4.1.1.1. Temperaturas:
Os factores máis influentes sobre as temperaturas medias son a altitude (gradiente
adiabático de -0,65ºC por cada 100 m de ascenso) e a proximidade do mar. Si, como
ocorre no noso caso, o ámbito atópase no interior e ademais nun val, este verase influído
pola continentalización e crearanse uns valores extremos (a temperatura máis alta no verán
e máis baixa no inverno.) Comparándoo coa estación de Castro Vicaludo que se atopa
situado moi próximo ao mar, onde o efecto oceánico suaviza as súas temperaturas pero
que se encontra a unha maior altitude e xa que logo posuirá unha menor temperatura,
conclúese que os datos da estación para a temperatura media anual pódense considerar
como algo máis baixos que aqueles que se darán no ámbito, que oscilarán ao redor dos
14,5ºC aproximadamente.

vales do interior un investimento térmica moi sinalada e xa que logo o período de riscos de
xeadas existe e ademais vaise acrecentando ao atoparse nas partes máis baixas dos vales.
Malia isto, o ámbito está nunha zona de altitude intermedia e é por iso que a incidencia de
xeadas debe diminuír polo efecto de devandito investimento térmica. Serán xa que logo
pouco frecuentes e de escasa intensidade e pódense producir no outono (non son
perigosas e aparecen antes da caída da folla cando as temperaturas baixan de -2,5 ºC), no
inverno (con temperaturas de -1,5 ºC), e na primavera. No caso da estación, ao estar tan
próxima ao mar e nunca diminuír (a temperatura mínima absoluta) dos 0ºC, redúcese a cero
o número de xeadas seguras.
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As temperaturas medias extremas e máis concretamente as mínimas, en xeral presentan nos
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4.1.1.2. Precipitacións:
O ámbito atópase no val de Tomiño e como consecuencia deste encaixe, as masas
húmidas oriéntanse na dirección N-S por devandito val e a precipitación xa que logo
aumenta cara ao Norte. Esta maior precipitación vese contrarrestada por unha menor
altitude do monte en comparación coa estación e como consecuencia ambos lugares
tomarán uns valores moi aproximados (ao redor de 1.500 mm.).
Aínda que a precipitación anual é alta, mediante unha análise da distribución estacional
obsérvase que existen desfases entre os valores obtidos. Desta forma, diferéncianse dúas
estacións que absorben a maior parte do auga (inverno e outono), unha terceira onde se
orixina un valor medio e unha cuarta (verán) onde se produce un mínimo.
No outono recóllese unha importante parte das choivas (32,9%), este feito agrava o efecto
dos incendios estivais, xa que ao reducirse a permeabilidade do substrato e perderse a
ancoraxe debido á falta de vexetación, auméntase notablemente o efecto da escorrenta
con grandes perdas de solo.
4.1.1.3. Radiación solar:
Pola latitude á que nos atopamos os seus valores son significativos e ademais non se ven
influenciados polas brumas nin polo investimento térmica debido ás altitudes intermedias do
ámbito. Esta zona presenta unhas condicións heliotérmicas moi boas, consecuencia da alta
radiación e a orientación de solaina, véndose limitado principalmente polo vento.
4.1.1.4. Vento:
Tanto en Castro Vicaludo como no ámbito, toma valores moi significativos, que mesmo
superan os 3 m/s, chegando a ser limitante importante para as especies vexetais de alto

4.1.2.

Topografía e Pendentes

4.1.2.1. Topografía:
O ámbito do PEPID é unha aba con relevo bastante accidentado e pendentes bastantes
fortes que forma parte das faldras da Serra de Argallo, aínda que queda fóra deste espazo
natural protexido.
O rango de altitudes no ámbito, oscila entre os 72 e os 245 metros. Actualmente o ámbito
está adaptado á topografía do terreo para a plantación de viñedo.
Os perfís do terreo mostran un aumento de altitude de Sur a Norte, mentres que de Leste a
Oeste, a altitude va en aumento ata chegar á metade do ámbito, comezando
posteriormente o descenso da mesma.
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porte. A súa presenza é constante e provén do Norte pola mañá e do Sur pola tarde.
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4.1.2.2. Pendentes:
A pendente no ámbito do PEPID é <20% nas zonas onde non existen aterrazamentos. Nas

Mapa de altitudes e pendentes do ámbito do PEPID. Fonte: EIA. Elaboración propia.
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zonas en bancais, a pendente rolda o 75%.
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Plano cos Perfís 1 (Norte_Sur) e 2 (Leste-Oeste). Fonte: EIA. Elaboración propia.

Perfil 2 Leste-Oeste. Fonte: EIA. Elaboración propia.
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Perfil 1 Norte-Sur. Fonte: EIA. Elaboración propia.
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4.1.3.

Xeoloxía

O monte Galelo e en particular a zona do PEPID, pode definirse estratigráficamente polo
Complexo

esquistoso

Monteferro-O

Rosal.

Este

complexo

é

unha

formación

metasedimentaria, de posible idade Precámbrico superior-Silúrico, na que se produciu a
intrusión de diversas rocas ígneas como granitos, pegmatitas, pegmaplitas e cuarzo,
xeralmente en filóns. En particular esta formación metasedimentaria introduciron diversos
corpos acedos (microgranitos leucocráticos, pegmatitas, pegmaaplitas e cuarzo) de
morfoestructura filoniana máis ou menos paralela á esquistosidad principal. Dentro do
complexo ao área de estudo pertence á Serie supraordovícica. En liñas xerais a serie
componse maioritariamente de esquistos andalucíticos de varios tipos entre os que se
intercalan diversos tramos cuarcíticos en capas de potencia métrica e continuidade
métrica, que constitúen no seu conxunto un nivel guía de relativa importancia. Na
composición aparecen: Esquistos andalucitos con cuarzo, biotita, moscovita e produtos
arcillosos como elementos principais e granates, circón, apatito e opacos como elementos
accesorios; Cuarcitas formadas por cuarzo e biotita, como minerales principais e moscovita,
turmalina, circón e opacos como accesorios; Micaesquistos formados por cuarzo, biotita,
moscovita e andalucita; os que acompañan apatito, circón, rutilo e opacos como
elementos accesorios. A parte Este do PEPID aséntase sobre granitos de afinidad
calcoalcalina (Granito adamellítico). Trátase dun granito de gran medio a groso, pouco ou
nada orientado, con grosos cristais de plagioclasas que destacan dentro do conxunto
cristalino de cuarzo, feldespato potásico, biotita e láminas minoritarias de moscovita.
Aparece formado por cuarzo, microclian, plagioclasa, biotita e moscovita, como elementos
principais e apatito, circón e opacos como accesorios.
Respecto á Hidroxeoloxía, malia o elevado índice pluviométrico, a escasa permeabilidade
do material de partida propicia unha importante escorrenta á vez que dificulta a

4.1.4.

Edafoloxía

Os solos son, en xeral, pouco evolucionados, comunmente cun perfil de tipo AC como
máxima diferenciación; é dicir, un horizonte A superficial, rico en materia orgánica, e un
horizonte C de alteración do material de partida. Poden chegar a diferenciarse
subhorizontes A ou C, chegando ás veces a conseguir o perfil grandes profundidades
debido á intensa alteración. Estes perfís escasamente diferenciados son consecuencia, por
unha banda, da inestabilidade das pendentes que impide a súa maior evolución e por
outra, a que xa nos materiais xeolóxicos de partida existen poucos minerais alterables
(poucos ferromagnesianos ou plaxioclasas calcosódicas) e si existe un alto predominio dos
resistentes (como son o cuarzo ou a microclina). Do análise fisicoquímico realizado no
ámbito, conclúese que os solos teñen unha textura franco-areenta, unha capacidade de
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implantación de acuíferos importantes.
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drenaxe alta, unha boa estrutura, un pH ácido (4,5), abundante materia orgánica, boa
relación Carbono/Nitróxeno e unha fertilidade media-baixa.
4.1.5.

Hidroloxía

O ámbito do PEPID forma parte da cunca hidrográfica do baixo Miño e localízanse dentro
do ámbito territorial do Plan Hidrolóxico da Configuración Hidrográfica do Miño-Sil. Existe,
con carácter permanente, o Río dos Bravos que nace preto do ámbito e desemboca moi
próximo ao Miño no Río de Fábrica. Este carece de peces e a súa auga de moi boa
calidade, é utilizada nos campos de rego das cotas máis baixas. Anteriormente á
adaptación do solo para os eu cultivo, existían seis canles temporais de auga de escorrenta,
que normalmente atopábanse secos no verán e nas épocas de escasas precipitacións pero
con gran importancia, xa que en épocas de elevadas choivas e debido ás altas pendentes
dalgunhas zonas, evacuaban gran cantidade de auga diminuíndo o risco de perdas de
solo. Estes regatos non foron alterados na súa canle natural, sendo respectados como
corredores ecolóxicos.
Do monte Galelo parten tres traídas de auga que abastecen os lugares de Vilar, Forcadela-

Hidroloxía no ámbito do PEPID. Fonte: CH Miño-Sil. EIA. Elaboración propia.

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

39

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 39 a 175

Seixo e Vilachán.
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4.1.6.

Paisaxe

A paisaxe engloba multitude de aspectos, polo que o seu estudo admite unha gran
diversidade de enfoques; posto que a paisaxe é un recurso, un patrimonio cultural, un
elemento aglutinador de toda unha serie de características naturais e antrópicas do
territorio, xa que logo, un criterio xeral na elaboración do planeamento é favorecer a
integridade paisaxística, polo tanto analízase a paisaxe do territorio dende dous enfoques
principais; o primeiro enfoque é identificar as principais unidades paisaxísticas, isto é a
paisaxe global que identifica a paisaxe co medio.
O Concello de Tomiño, segundo establece a Estratexia da Paisaxe Galega elaborada pola
Xunta de Galicia, localízase na Grande área paisaxística nº 6 Costa Sur – Baixo Miño, na

Mapa de Grandes Áreas Paisaxísticas coa localización do ámbito do PEPID. Fonte: Xunta de Galicia.

Centrándose no ámbito do municipio próximo ao Plan Especial, a unidade de paisaxe está
definida pola elevación da Serra de Argallo, coa presenza de miradoiros dende os que se
pode observar unha ampla panorámica do territorio, tal é o caso concreto do miradoiro
Viñedos Vilachán situado a cota +205 m no interior do ámbito do PEPID.
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Comarca Paisaxística nº 6.3 Baixo Miño Litoral.
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Todo o ámbito está enmarcado en solo de monte veciñal en man común na súa orixe,
transformado actualmente para o seu cultivo.

Visualización 3D coa topografía do ámbito do PEPID e a localización do miradoiro. Fonte: Elaboración propia.
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Localización do miradoiro nos Viñedos Vilachán no ámbito do PEPID. Fonte: Concello de Tomiño.
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4.2.

MEDIO BIÓTICO

Para a caracterización do medio biótico, recóllese un extracto da descrición reflectida no
“Plan de Acción de Conservación Finca Altos de Torona” (en adiante PAC), realizado no ano
2012, por AmBioDiv-Valor Natural. Ambiente, Natureza e Sustentabilidade, Lda., o cal
achégase integramente como Anexo nº 8 deste documento.
4.2.1.

Flora

De acordo con Rivas-Martínez et. al (2002), o ámbito do PEPID atópase nas seguintes
unidades tipolóxicas decrecentes: Reino Holártico, Rexión Eurosiberiana, Provincia AtlánticaEuropeia, Subprovincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués.

Sector Galaico-Portugués. Fonte: Rivas-Martínez et. al 2002.
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Carta bioxeográfica de España. Fonte: Goberno de España.
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4.2.1.1. Especies en perigo de extinción:
Identificáronse 91 especies de flora, caracterizadas no Anexo I do PAC. A especie “Thymus
caespitilius” identificada no ámbito do PEPID, está considerada como RELAPE (raras,
endémicas, localizadas, ameazadas e en perigo de extinción).
4.2.2.

Fauna

No ámbito da Finca Altos de Torona, o PAC identificou 43 especies de aves, 18 especies de
bolboretas, 6 de réptiles e 4 de mamíferos.
A pesar da diversidade biolóxica reducida, as áreas incluídas na mostra teñen un maior
potencial para a ocorrencia de moitas máis especies, dado que o estado actual da
conservación evolutiva é favorable. Esta baixa detección de biodiversidade pode ser
debido ao feito de que no PAC se realizou unha soa visita de mostraxe pero tamén polo
terreo, ao ter poucas áreas naturais para a mostraxe. A lista total de ocorrencia das especies
por punto de mostraxe, encóntrase no Anexo III do PAC “Estatutos de Conservación de la
Fauna”. Ademais no seu Anexo IV “Caracterización de Especies de la Fauna”, pode
encontrarse a táboa sobre as características de diagnostico, e un resumo da ecoloxía das
especies de vertebrados confirmadas que acontecen en varios dos puntos de mostraxe.
4.2.2.1. Especies Vulnerables:
Identificouse unha especie de fauna con estado de conservación Vulnerable, o Coello
(Oryctolagus cuniculus), segundo a Categoría para España da Unión Internacional para
Conservación da Natureza IUCN (2006): Vulnerable VU A2abde (Villafuerte y Delibes-Mateos,
2007).
4.2.2.2. Repoboación Cinexética:

obxecto dunha repoboación cinexética, a solta de 230 Perdices Rubias (Alectoris rufa),
contando coa preceptiva autorización de data do 05/02/2007, información que se reflicte
no Anexo nº 6 “Plan de control, seguimento e vixilancia ambiental respecto da DIA de
12/05/2004. Xuño de 2007” deste documento.
4.2.3.

Vexetación

As masas de vexetación autóctona encóntranse reducidas ás franxas nos regatos. As
especies máis comúns son, carballo (Quercus robur), sobreira (Quercus suber), ameneiro
(Alnus glutinosa) e salgueiro (Salíx atrocinerea); aparecendo en menor medida, pés de
castaño (Castanea sativa), loureiro (Laurus nobilis), pereira brava (Pyrus cordata) e abeleira
(Corylus abelá). A vexetación autóctona consérvase nos corredores ecolóxicos existentes.
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No ámbito da Finca Altos de Torona, realizouse con data 25 de febreiro de 2007 con
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A análise da vexetación actual ofrece gran cantidade de información acerca da evolución
pasada dunha paisaxe e do seu estado, e permite obter información de como será
previsiblemente o seu evolución futura (Clopés, 1996). A vexetación actual é a que
encontramos no momento da avaliación. A vexetación potencial é a vexetación que se
establecería de xeito natural nun territorio se o home deixase de intervir, e está relacionada
co clima e cos solos. A Táboa seguinte refírese á vexetación potencial que existe nesta zona
se non sofre perturbación. Dun xeito moi xeral, a unidade de vexetación clímax serían os

Vexetación en corredores ecolóxicos. Fonte: 6º Plan de control, seguimento e vixilancia ambiental respecto da DIA
do 12/05/2004.
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bosques de carballeiras.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

4.2.4.

Hábitats

No análise exhaustivo de campo establecido no Plan de Acción de Conservación (PAC)
realizado no ano 2012 para a situación actual existente no ámbito do Plan Especial (Ver
Anexo nº 8 deste documento), descríbense os hábitats identificados e avaliados de acordo
cos 4 puntos de mostraxe establecidos no PAC:


Punto 1: Berma de camiño. Comunidades de vexetación ruderal, arvense e nitrófila
(Código Hab. Rede Natura 2000 N/A).



Punto 2: Matogueiras anexas á Finca. Breixeiras-toxos (Código Hab. Rede Natura 2000 4030 - breixeiras secas europeas).



Punto 3: Ribeira do Regato dos Bravos. Piñeirais (liña de auga) (Código Hab. Rede
Natura 2000 N/A).
Punto 4: Piñeirais anexos á Finca. Piñeirais (Código Hab. Rede Natura 2000 N/A).

Punto 1 de mostraxe. Vexetación da berma do camiño. Fonte: PAC.
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Punto 3 de mostraxe. Piñeirais na ribeira. Fonte: PAC.
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Punto 2 de mostraxe. Matogueiras. Fonte: PAC.
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Punto 4 de mostraxe. Piñeirais ao longo das plantacións de vide. Fonte: PAC.

4.2.4.1. Estado de conservación dos hábitats identificados
Unha vez recompilada a información dos hábitats existentes na Finca Altos de Torona, o
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PAC, identifica o Estado de Conservación e a Avaliación para os mesmos.
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Táboas de Estado de Conservación dos Hábitats e da súa Avaliación Fonte: PAC.

Segundo a consulta á cartografía oficial dos hábitats de interese comunitario (incluídos no
anexo I da Directiva 92/43/CEE), no ámbito do PEPID identifícase o seguinte:


Ulicetum latebracteato-minoris (código UE 4030 –Breixeiras e matogueiras de zona
templada. Breixeiras secos europeos-, e código 30302I segundo o “Atlas y manual de los
hábitats españoles”). Este hábitat non é de tipo Prioritario.

Hai que sinalar que esta cartografía é do ano 2005, e non reflicte a situación actual dos
hábitats existentes no ámbito delimitado polo Plan Especial, xa que segundo demostra o
análise exhaustivo de campo do PAC realizado no ano 2012, o hábitat de interese
Punto 2 “Matogueiras” establecido no PAC (Breixeiras-toxos - Código Hab. Rede Natura 2000
- 4030 - breixeiras secas europeas), ocupando só a zona de borde do ámbito do PEPID, e non
a zona que reflicte a cartografía oficial de localización de hábitats do ano 2005, que sinala a
maioría da súa superficie.
Na imaxe seguinte achégase a localización xeográfica dos hábitat de interese comunitario
que mostra a cartografía oficial de hábitats, e debaixo a ortofotografía que mostra o ámbito
do Plan Especial na súa situación actual, co axuste do hábitat 30302I ao mesmo.
Cumpre advertir que, o axuste do hábitat 30302I iría máis alá da delimitación ámbito do
PEPID, xa que tampouco coincidiría coa situación actual da zona leste exterior ao mesmo,
(Kiwi España), este axuste exterior non se reflicte na cartografía deste documento, ao
carecerse de datos de campo nesta zona que xustifiquen o mesmo.
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comunitario 30302I detectado segundo a cartografía, corresponderíase, coa mostraxe do

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

Ortofotografía co axuste do Hábitat 30302I á situación actual do ámbito do PEPID. Fonte: M.A.A.M.M. – PNOA- PAC.

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

49

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 49 a 175

Mapa coa localización dos Hábitats de Interese Comunitario no ámbito do PEPID. Fonte: Mº de A.A.M.M.
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4.3.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

4.3.1.

Xeografía

O Concello de Tomiño encóntrase enmarcado pola Serra de Argallo ao Oeste,que o separa
do municipio de O Rosal e de Oia; ao Norte, pola prolongación dos montes de A Groba e
do Galiñeiro, que limítao dos municipios de Baiona e Gondomar; ao Leste continúan as
estribacións desta serra, a cal vai perdendo altitude a medida que se achega ás terrazas
fluviais do Miño, relevo que o separa do municipio de Tui; e ao Sur, co río Miño, límite

Mapa base de España coa localización do Concello de Tomiño e do ámbito do PEPID. Fonte: IGN.

O Concello de Tomiño conta cunha superficie de 106,6 km 2 e está constituído por 15
parroquias:
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fronteirizo natural con Portugal.
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PARROQUIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AMORÍN (SAN XOÁN)
BARRANTES (SAN VICENTE)
CURRÁS (SAN MARTIÑO)
ESTÁS (SANTIAGO)
FIGUEIRÓ (SAN MARTIÑO)
FORCADELA (SAN PEDRO)
GOIÁN (SAN CRISTOVO)
PINZÁS (SANTA MARÍA)
PIÑEIRO (SAN SALVADOR)
SOBRADA (SAN SALVADOR)
TABORDA (SAN MIGUEL)
SAN SALVADOR DE TEBRA (SAN SALVADOR)
TEBRA (SANTA MARÍA)
TOMIÑO (SANTA MARÍA)
VILAMEÁN (SAN BIEITO)

Gráfico de parroquias de Tomiño e localización do ámbito do PEPID.

Así mesmo, o municipio segundo o IGE, presenta 134 entidades singulares, 63 núcleos de
poboación e 132 núcleos diseminados.

Nº DE
PARROQUIAS
15

Nº ENTIDADES
SINGULARES

Nº NÚCLEOS DE
POBOACIÓN
134

Nº DISEMINADOS
63

132

Datos de número de parroquias, entidades singulares, núcleos de poboación e diseminados. Fonte: IGE.
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Táboa de parroquias de Tomiño.
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4.3.2.

Encadre comarcal

O concello de Tomiño encádrase na comarca do Baixo Miño, composta polos concellos de
A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño e Tui. O esteiro do río Miño é o contexto xeográfico que dá
unidade a esta comarca que, cunha extensión total de 315,2 km2, conforma o extremo
sudoccidental

da provincia e da Comunidade Autónoma. Os concellos do Baixo Miño

conforman hoxe unha mancomunidade intermunicipal de servizos.
Os centros organizadores desta comarca sitúanse nos extremos da mesma, Tui e A Guarda,
con perfís económicos son diferentes e, por iso, complementarios. O primeiro aglutina os
servizos administrativos da comarca, e os principais equipamentos comerciais, que fai de Tui
unha pequena área de mercado interior que alcanza ata Tomiño. A Garda, máis
relacionada coas actividades ligadas ao mar, actúa así mesmo de centro para a súa área
inmediata, que alcanza ao propio municipio, a Oia e a O Rosal
Malia non estar administrativamente incorporada, a comarca do Baixo Miño está
funcionalmente integrada á Area Metropolitana de Vigo, principal centro urbano do sur de
Galicia. Neste contexto, o Baixo Miño encádrase dentro do que se denomina como espazos
rurais integrados. Son territorios cuxas dinámicas se encontran claramente marcadas pola
súa proximidade con áreas urbanas. Son áreas cun axeitado acondicionamento territorial e
cunha considerable presión de usos urbanos (equipamentos, dotacións, infraestruturas...)
cunha evolución demográfica positiva, actuando en ocasións como satélites de expansión
das urbes. Esta hibridación das virtudes dos ámbitos urbanos próximos e do rural resulta un
elemento potenciador do territorio que favorece o seu crecemento autónomo, pero que
tamén pode levar aparellado, de non se dispor dos mecanismos adecuados para garantir
un desenvolvemento equilibrado, a expansión desordenada, a desintegración funcional e o
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deterioro da súa capacidade ambiental.
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4.3.3.

Demografía

O Concello de Tomiño conta cunha poboación no ano 2012 segundo fontes do IGE, de
13.738 habitantes, resultando unha densidade de poboación de 128,87 habitantes/km2,
inferior á media da provincia de Pontevedra para o ano 2012, que se sitúa en 213,2
habitantes/km2.

POBOACIÓN 2012
(HABITANTES)

CÓDIGO INE
36054

SUPERFICIE (km2)

13.738

DENSID_POBOACIÓN
(HABIT./km2)

106,6

128,87

Gráfico coa densidade de poboación da provincia de Pontevedra. En vermello a delimitación do municipio de
Tomiño.Ano 2012. Fonte: IGE..

Respecto ao dato poboacional, o municipio experimentou un ascenso na súa poboación
no último decenio, pasando de contar no ano 2002 con 11.334 habitantes, a 13.738
habitantes no ano 2012. Isto supón un incremento na súa poboación de 2.404 habitantes, un
21,21%.
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Táboa de poboación, superficie e densidade de poboación. Fonte: IGE-INE.
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VARIACIÓN
POBOACIÓN 20022012
13.738
2.404

POBOACIÓN 2002
(HABITANTES)

POBOACIÓN 2012
(HABITANTES)

11.334

VARIACIÓN
POBOACIÓN 20022012 (%)
21,21%

Táboa de poboación Anos 2002 e 2012.. Fonte: IGE.

Gráfico de poboación Anos 2002 e 2012.. Fonte: IGE.

16.000
14.000
12.000

11.334

11.487

11.776

11.932

2002

2003

2004

2005

12.278

12.651

13.315

13.492

13.604

13.738

12.982

2008

2009

2010

2011

2012

10.000

6.000
4.000
2.000
0
2006

2007

Gráfico de poboación anual. Período dende 2002 a 2012.. Fonte: IGE.

A gráfica de evolución durante o decenio 2002-2012, mostra un incremento continuo da súa
poboación neste período
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Respecto ao dato de nacementos e defuncións, no ano 2012 rexistráronse 126 nacementos
e 128 defuncións, cun balance practicamente equilibrado. A taxa bruta de natalidade por
mil habitantes é de 8,1, e a taxa bruta de mortalidade de 8,7. O Concello de Tomiño está
por encima da media de Galicia en canto á taxa de natalidade (7,7) e case igualada coa
da provincia de Pontevedra (8,5), e está por debaixo da taxa de mortalidade autonómica
(10,7) e da provincia (9,1). O índice de envellecemento do concello, que representa o
número de persoas de 65 ou máis anos por cada 100 persoas menores de 20 anos, é de 99,7,
inferior ao da provincia e ao total de Galicia, que son de 112,6 e 145,1 respectivamente.
NACEMENTOS
TOTAIS
126

DEFUNCIÓNS TOTAIS

TAXA BRUTA DE
NATALIDADE (0/00)

128

8,1

TAXA BRUTA DE
MORTALIDADE
(0/00)
8,7

ÍNDICE DE
ENVELLECEMENTO
99,7

Táboa de indicadores demográficos no ano2011 e índice de envellecemento no ano 2012.. Fonte: IGE.

Respecto á pirámide poboacional do Concello de Tomiño, analizouse a mesma nos anos
2001 e 2011. No ano 2001, mostra unha base normal, presentando o maior crecemento na
franxa de idade entre os 20 e 44 anos. Para a situación dez anos despois, no 2011, a
pirámide mostra unha consolidación da súa base, presentando o maior crecemento na

Pirámide poboacional para os anos 2011 e 2011.. Fonte: IGE.
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franxa de idade comprendida entre os 30 e 54 anos.
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4.3.4.

Base económica e mercado de traballo

Os datos de poboación activa para o ano 2012, reflicten un total de 9.287 persoas en idade
comprendida entre os 16 e os 64 anos. Respecto aos datos do paro, para o ano 2012,
rexistráronse un total de 1.732 parados, dándose o maior número para o caso dos homes,
nos sectores da industria, construción e servizos, e para as mulleres, no sector da industria,
agricultura e servizos. O número de afiliacións en situación de alta laboral é de 4.011
persoas. A porcentaxe de paro respecto da poboación activa, representa un 17,89% para
os homes, e un 19,46% para as mulleres, senda o dato global de 18,65%.
POBOACIÓN ACTIVA 16-64
ANOS ANO 2012
HOMES
MULLERES

4.790

TOTAL

PARO 2012

SECTOR

HOMES

AGRICULTURA
INDUSTRIA
4.497 CONSTRUCIÓN
SERVIZOS
SEN EMPREGO ANT.
9.287
TOTAL

49
175
339
248
46

TOTAL

MULLERES
86
131
19
518
121
1.732

AFILIACIÓNS EN
ALTA LABORAL
TOTAL
505
740
385
2.381

% PARO
HOMES

MULLERES

17,89%

19,46%

TOTAL

18,65%

4.011

Táboa de poboación activa, paro no ano 2012.. Fonte: IGE.

Respecto ás empresas existentes no municipio, no ano 2012 rexistráronse un total de 842
empresas activas, con 86 empresas dadas de alta este ano e 100 dadas de baixa. O número
de empresas que permanecen na súa actividade, representa o 89,79% do total.

EMPRESAS
ALTA DE ACTIVIDADE
ACTIVAS
842
86

PERMANENCIA DE
ACTIVIDADE
756

BAIXA DE
ACTIVIDADE
100

Táboa de empresas activas paro no ano 2012.. Fonte: IGE.

Os datos da renda dos fogares para o último ano dispoñible, 1996, mostran unha renda
dispoñible bruta para o municipio de Tomiño de 54.378.000 euros, sendo a renda por

RENDA DE FOGARES 1996
MILES DE EUROS
EUROS POR HABITANTE

RENDA
DISPOÑIBLE
BRUTA
54.378
5.190

Táboa de renda de fogares no ano 1996.. Fonte: IGE.
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habitante, de 5.190 euros.
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Superficie da CMVMC de Tomiño e cedida a Viñedos Vilachán, S.L.: 86,31 ha.



Superficie en propiedade de Viñedos Vilachán, S.L.: 5,9166 ha.



Superficie arrendada a particular: 1,13 ha.

4.4.2.

Usos do solo

Os usos do solo existentes no ámbito do PEPID segundo a cartografía do Sistema de



Viñedo e cultivos leñosos.



Zonas de extracción ou vertido.

Mapa cos usos do solo (SIOSE) no ámbito do PEPID. Fonte: IET-Xunta de Galicia.
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Información sobre Ocupación do Solo en España (SIOSE ano 2005), son os seguintes:
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4.4.3.

Afeccións existentes e a súa incidencia no Plan Especial.

4.4.3.1. Afección a Espazos Naturais Protexidos
Os espazos protexidos regúlanse con carácter básico pola Lei 42/2007, do 13 de decembro,
do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. A nivel autonómico, a Lei 9/2001 de 21 de
agosto, de conservación da natureza, establece o réxime xurídico dos espazos naturais
protexidos de Galicia, da flora e fauna silvestre, e dos seus hábitats.
Rede Natura 2000 e Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos
No ámbito de actuación do Plan Especial, non existe ningún Espazo Natural Protexido (ENP)
incluído na Rede Natura 2000 e na Rede Galega de Espazos Protexidos.
Os ENP máis próximos están a case 3 km de distancia do sueste do PEPID, e son o LIC “Baixo

Mapa coa localización da Rede Natura 2000 e ZEPVN no ámbito do PEPID. Fonte: Mº de A.A.M.M. Xunta de Galicia.

O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia
Neste intre atópase en fase de audiencia aos interesados o borrador do Decreto polo que
se declaran Zonas Especiais de Conservación (ZEC) os lugares de importancia comunitaria
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Miño” co código ES1140007, e a ZEPA “Esteiro do Miño” co código ES0000375.
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de Galicia e se aproba o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, como instrumento
básico para a planificación, ordenación e xestión en rede dos espazos protexidos Rede
Natura 2000, dando cumprimento ás esixencias establecidas nas directivas europeas
(92/43/CEE, 2009/147/CE, 2000/60/CE), na normativa estatal (Lei 42/2007) e na autonómica
(Lei 9/2001), así como nos fundamentos técnicos das Directrices de Conservación da Rede
Natura 2000.
O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia establece un conxunto de medidas de
planificación e xestión para os lugares que integran a Rede Natura 2000 na Comunidade
Autónoma de Galicia, coa finalidade de asegurar o mantemento nun estado de
conservación favorable dos hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE e dos hábitats das
especies silvestres de flora e fauna establecidas nos Anexos II, IV, V da Directiva 92/43/CEE e
no Anexo I da Directiva 2009/147/CE. Ditas medidas estarán orientadas a evitar que nos
devanditos lugares se produzan alteracións ou deterioracións significativas no que respecta

Mapa de Zonificación do Plan Director da RN 2000 de Galicia no ámbito do PEPID. Fonte: CMATI. Xunta de Galicia
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aos obxectivos de conservación contemplados en ambas as dúas directivas europeas.
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Así mesmo, o Plan Director ten como obxectivo principal o mantemento, ou no seu caso o
restablecemento, nun estado de conservación favorable dos hábitats naturais e das
especies de interese comunitario, tendo en conta as esixencias económicas, sociais e
culturais, así como as particularidades rexionais e locais.
O ámbito do Plan Especial non está afectado polas ZEC do Plan Director da Rede Natura
2000, posto que non varía a delimitación actual do LIC “Baixo Miño”.
4.4.3.2. Hábitats de interese comunitario
Como xa se anticipou no apartado 1.5.4 de Hábitats existentes, e de acordo co análise de
campo do PAC do ano 2012, o ámbito do PEPID non está afectado por ningún hábitat de
interese comunitario.
4.4.3.3. Patrimonio Cultural e ámbitos de protección
Unha vez consultado o Anexo nº 1 “Catálogo de Edificios e Elementos a conservar” do
PXOM de Tomiño, conclúese que non existe nin no interior do ámbito do PEPID, nin no
entorno próximo exterior ao mesmo, ningún elemento de Patrimonio Cultural catalogado.
4.4.3.4. Estradas e ámbitos de protección
No ámbito do PEPID, non existen afeccións pola presenza de estradas de titularidade estatal,

Mapa coas estradas e camiños locais no ámbito do PEPID. Fonte: :PXOM. CMATI.
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autonómica ou provincial.
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Existe numeroso viario de carácter local no entorno do ámbito do PEPID. O acceso ao
mesmo sitúase no extremo sueste, a través da estrada local de Vilachán denominada Pista
Pe do Monte
4.4.3.5. Augas e ámbitos de protección
Na zona oeste do ámbito do PEPID e lindando co mesmo, existe con carácter permanente o
Regato dos Bravos, que nace preto da leira e desemboca moi próximo ao Miño no Río de
Fábrica.
Respecto á afección do Dominio Público Hidráulico do Regato dos Bravos:


O ámbito do PEPID non incide na súa zona de servidume (5 metros a ambas as marxes
da canle).
As obras realizadas no seu día na zona de policía do Regato do Bravos (100 metros a
ambas marxes da canle), contan coa preceptiva autorización do Organismo do Conca,
emitida con data de 24 de novembro de 2006, pola entonces Confederación
Hidrográfica do Norte e denominado “Expediente de autorización para ejecución de
movimientos de tierra, explanación de terrenos y apertura de caminos o pistas en zona
de policía del río Bravos en Vilachán, PETICIONARIO: Viñedos Vilachán, S.L.”.

Mapa co dominio público hidráulico do Regato dos Bravos. Zonas de servidume e policía. Fonte: CH Miño-Sil.
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Este documento inclúese no Anexos nº 6 “Plan de Control, Seguimento e Vixilancia
Ambiental respecto da DIA de 12/05/2004. Xuño de 2007” e nº 7 “Informe de
Agrupación e Aclaración de Expedientes referentes aos Viñedos Vilachán s.l. (Tomiño.
Pontevedra). Xuño de 2007”.
No ámbito do PEPID non existe ningunha Área con Risco Potencial Significativo de
Inundación (ARPSI) delimitada na “Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e
identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) del
territorio español de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil (DHMS”).
A ARPSI máis próxima ao ámbito do PEPID recollida no EPRRI, é a do Río Pego, dende A
Gándara, ata a súa confluencia co Río Miño, identificada dentro da ARPSI Tomiño co

Localización do ámbito do PEPID coa ARSPI de Tomiño, subtramo do río Pego. Fonte: CH Miño-Sil.

4.4.3.6. Montes veciñais en man común
Como xa se explicou no apartado da estrutura da propiedade do solo, a maior parte da
superficie do ámbito do PEPID, está sobre o Monte Galelo, terreo propiedade da
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código ES010-PO-01-01, co código de subtramo ES010-PO-01-01-24026-10.
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Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tomiño (CMVMC). A CMVMC de
Tomiño realizou unha cesión a Viñedos Vilachán S.L. de 86,31 ha.
A zona do MVMC onde implántase o ámbito do PEPID, está localizada no polígono catastral
22, parcela 93, co número de referencia catastral 36054A022000930000EY; no polígono 23,
parcelas 936 e 976, cos números de referencia catastral 36054A023009360000ET e
36054A023009760000ER respectivamente; e no polígono 64, parcela 202, co número de

Cartografía catastral coa delimitación do MVMC de Tomiño no ámbito do PEPID. Fonte: D.G. do Catastro e
Cartografía do Informe de Agrupación y Aclaración de Expedientes referentes a los Viñedos Vilachán, S.L. (Tomiño.
Pontevedra). Ano 2007.

4.4.3.7. Incendios forestais
Consultouse a Base de Datos de Incendios Forestais (EGIF) do ano 2011. No ámbito de
actuación do PEPID, non se detectou ningún incendio. Os incendios máis próximos,
localízanse ao sur e nordés do ámbito, a unha distancia mínima de 380 e 865 metros.
Reflíctese táboa coas estatísticas dos incendios do municipio de Tomiño no período 2001 a
2006.
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referencia catastral 36054A064002020000EE.
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INCENDIOS FORESTAIS E
SUPERFICIE QUEIMADA

Nº DE
INCENDIOS
FORESTAIS

2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

SUPERFICIE
ARBORADA (Ha)

74
111
65
62
114
80
506

SUPERFICIE RASA
(Ha)

48,54
18,72
12,31
13,29
50,87
33,70
177,43

2,63
23,69
1,16
3,49
11,86
4,50
47,33

Mapa de localización dos incendios no ano 2011 no entorno do ámbito do PEPID. Fonte: Mº de A:A:M:A. EGIF 2011.

4.4.3.8. Liña Aérea de Alta Tensión
O interior do ámbito do PEPID, é atravesado de nordés a sueste por unha liña aérea de alta
tensión de 138 kV.
A configuración da estrutura da Finca en bancais para a plantación de viñedo, respecta en
todo momento o trazado e ámbito de protección da mesma. O PXOM de Tomiño reflicte a
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Táboa de incendios forestais e superficie queimada dos anos 2001 ao 2006 no municipio de Tomiño. Fonte: IGE.
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liña aérea de alta tensión e unha servidume de protección de 10 metros a cada lado da
mesma.
Mostrase a continuación, o trazado da liña aérea de alta tensión e a servidume de 10 metros
a cada lado da mesma, axustada á cartografía e ortofotografías actuais existentes.

4.4.4.

Infraestruturas de acceso no ámbito do Plan Especial

O acceso ao ámbito do Plan Especial sitúase no extremo sueste, a través de camiño público
asfaltado, pola denominada Rúa Pe do Monte. Este camiño público está recollido no
Inventario de Camiños Públicos do Concello de Tomiño, coa referencia TOM-088, que se
incorporou o Plan Xeral a través da Modificación Puntual do PXOM nº 2.
Dende este acceso, e atravesando o ámbito do PEPID, descorre o camiño de uso público
de subida ao antigo vertedoiro situado no monte Galelo. Este camiño público foi asfaltado
hai mais de 15 anos polo Concello de Tomiño, para facilitar a subida dos camións de lixo ata
o vertedoiro entón en activo.
No ámbito do PEPID, existe unha rede interior de camiños ou pistas para o acceso aos
distintos bancais en que se conforma o viñedo dos medios persoais e mecánicos precisos
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Mapa de localización da liña aérea de alta tensión no ámbito do PEPID. Fonte: Cartografía PXOM-Xunta.
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para as labores de mantemento e explotación do cultivo. Estes camiños están xeralmente
conformados en superficies de terra, porén, nas zonas de maior pendente algunhas están
asfaltadas como medida correctora de protección para evitar o arrastre de materiais polas
escorrentías das choivas e as avalanchas de terra.

antigo vertedoiro no Monte Galelo. Fonte: MP nº 2 do PXOM e Concello de Tomiño.

No seu conxunto, as infraestruturas de acceso no ámbito do PEPID conforman un sistema
estruturado en tres diferentes niveis:


Primeiro nivel: que configura a estrutura viaria principal do ámbito, e a través do que
se conecta co viario municipal e pistas forestais exteriores.



Segundo nivel: que abrangue as pistas principais de comunicación interna, a través
das que se da acceso ás distintas plataformas de cultivo.



Terceiro nivel: formado polos camiños de acceso ás viñas, situados en cada unha
das plataformas de cultivo.
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Mapa co Inventario de Camiños Públicos, acceso ao ámbito do PEPID e o Camiño Público dende Vilachán ata o
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Vista do acceso viario ao ámbito do PEPID. Fonte: Google Maps.
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Mapa cos niveis 1 e 2 das infraestruturas de acceso no ámbito do PEPID. Fonte: PNOA. Elaboración propia.
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Vista do acceso a través da Rúa Pe do Monte ao ámbito do Plan Especial.

4.4.5.

Infraestruturas de servizos urbanos existentes

4.4.5.1. Rede de abastecemento de auga

establecido no Plan de Abastecemento de Galicia, denominado Plan Auga, o cal foi
aprobado o 14 de maio de 2010. O Plan Auga describe a estrutura xeral do sistema de
abastecemento actual, consistente na captación do auga do río Miño no concello de Tui e
o bombeo ata a ETAP de As Chans con dúas bombas de 139 l/s e impulsión de FD 400 mm.
Dende o depósito de cabeceira de Tui parte condución FD 400 ata o núcleo de Tomiño,
onde a auga é almacenada no depósito de O Hospital (de 1.600 m3, a cota 80 m). Os
restantes núcleos do municipio abastécense a través de traídas veciñais. A partir dun
manancial, as augas son canalizadas a un depósito a partir do cal se distribúe a auga.
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O municipio de Tomiño está incluído dentro do Sistema de Abastecemento Baixo Miño

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

Esquema xeral do abastecemento do Baixo Miño. Fonte: Plan Auga. Augas de Galicia.

O Plan Auga prevé un volume adicional de 30.000 m3 para a comarca do Baixo Miño. Sendo
necesario a existencia de depósitos intermedios de regulación en cada un dos municipios.
Para o municipio de Tomiño, establece unha ampliación do depósito existente a 9.000 m 3.
situado a cota 320 m e con capacidade de 2.000 m 3. Dende o depósito de Tomiño, propón
un bombeo ao novo depósito de 26 l/s cunha impulsión de 200 mm.

Regulación necesaria, existente e proposta para o Baixo Miño. Fonte: Plan Auga. Augas de Galicia.
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Propón ase mesmo, un segundo depósito denominado Depósito de Pinzás (Sta. María)
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Rede de Abastecemento no municipio de Tomiño. Fonte: IDEP.

Desta información despréndese que existe un 54% do total de vivendas están conectadas á
rede de abastecemento. Existen 43 captacións (37 de manancial con xestión veciñal, 5 de
pozo entubado con xestión veciñal e municipal, e 1 de auga de mar con xestión de
consorcio) que dan servizo ao municipio; con 4 ETAPs, e 42 depósitos, con capacidade para

Mapa coa rede de abastecemento no municipio de Tomiño. Fonte: IDEP. Elaboración propia.
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26.334 m3.
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4.4.5.2. Rede de saneamento
Augas Residuais:
No concello de Tomiño existe na actualidade unha estación depuradora de augas residuais
(EDAR) que iniciou o seu funcionamento no ano 2004. A EDAR é de tipo biolóxico cunha
poboación equivalente de 8.454, caudal medio de deseño de 2.520 m 3/día e caudal
máximo de deseño de 315 m3/hora. A esta EDAR vai a parar a rede de saneamento

Mapa coa rede de saneamento no municipio de Tomiño. Fonte: IDEP. Elaboración propia.

No ámbito do PEPID, non existe unha distribución de rede de colectores de saneamento.
Augas Pluviais:
Para a canalización das augas pluviais, existe no ámbito a implantación dun sistema de
drenaxe que mellora a evacuación e recollida das augas en toda a parcela. Nos bancais
disponse gabias de canalización de saída das augas, as cales comunican coas pistas
existentes, e de estas, a auga canalízase mediante cuneta e tubo e aos canles principais
localizados no exterior do ámbito. Esta medida evita os desprendementos e deslizamentos
provocados polo auga de chuvia.
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existente nalgúns núcleos do municipio.
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Canalización das augas pluviais no ámbito do PEPID. Fonte: 6º Plan de Control, Seguimento e Vixilancia Ambiental
respecto da DIA de 12/05/2004. Xuño de 2007.
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Mapa coa rede de enerxía eléctrica no ámbito do PEPID.

4.4.5.4. Rede de telefonía
No municipio de Tomiño, existe unha rede de telefonía tradicional por tendido aéreo de liñas
sobre poste de formigón ou madeira da empresa Telefónica, S.A.

4.4.5.5. Rede de gas
A rede de transporte de gas no ámbito oeste da Comunidade Autónoma de Galicia, parte
da Planta de Regasificación de Reganosa en Mugardos, e distribúese mediante gasoducto
de transporte ata a Planta de Conexión Internacional de Tui, pasando polos Centros de
Transporte de A Coruña e Pontevedra.
Na actualidade non existe rede de distribución de gas no ámbito do PEPID.
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A data actual, non se dispón de datos do tendido existente no entorno do ámbito do PEPID.
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5. VALORES AMBIENTAIS DA FINCA ALTOS DE TORONA.
Co obxecto de inventariar e preservar os valores ambientais presentes no ámbito do PEPID,
redactouse o “Plan de Acción de Conservación Finca Altos de Torona”, realizado no ano
2012, por AmBioDiv-Valor Natural. Ambiente, Natureza e Sustentabilidade, Lda, (incorpórase
á documentación do PEPID como anexo 8). O Plan de Acción de Conservación (PAC)
contén unha descrición detallada de ditos valores, que se resumen a seguir:
5.1.

VALORES AMBIENTAIS EXISTENTES

5.1.1.

Medio biótico

O Plan de Acción identifica 91 especies de flora no ámbito do PEPID, entre elas a “Thymus
caespitilius”, especie considerada RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameazadas e en
perigo de extinción).
Identificáronse no ámbito 43 especies de aves, 18 especies de bolboretas, 6 de réptiles e 4
de mamíferos, entre eles unha especie de fauna con estado de conservación Vulnerable, o
coello (Oryctolagus cuniculus), segundo a categoría para España da Unión Internacional
para Conservación da Natureza IUCN (2006): Vulnerable VU A2abde (Villafuerte y DelibesMateos, 2007).
5.1.2.

Vexetación

No ámbito do PEPID existen masas de vexetación autóctona nas franxas dos regatos,
vexetación autóctona que se conserva nos corredores ecolóxicos existentes. As especies
existentes máis comúns son: carballo (Quercus robur), sobreira (Quercus suber), ameneiro
(Alnus glutinosa) e salgueiro (Salíx atrocinerea); aparecendo en menor medida, pés de
castaño (Castanea sativa), loureiro (Laurus nobilis), pereira brava (Pyrus cordata) e abeleira

5.1.3.

Hábitats

No ámbito do PEPID están identificados catro hábitats de acordo aos puntos da mostraxe
sobre o terreo establecido no PAC. O estado de conservación establecido no PAC para os
mesmos, é Evolutivo e Favorable.


Punto 1: Berma de camiño. Comunidades de vexetación ruderal, arvense e nitrófila
(Código Hab. Rede Natura 2000 N/A).



Punto 2: Matogueiras anexas á Finca. Breixeiras-toxos (Código Hab. Rede Natura
2000 - 4030 - breixeiras secas europeas).



Punto 3: Ribeira do Regato dos Bravos. Piñeirais (liña de auga) (Código Hab. Rede
Natura 2000 N/A).
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(Corylus abelá).
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Punto 4: Piñeirais anexos á Finca. Piñeirais (Código Hab. Rede Natura 2000 N/A).



Sinalar tamén a presenza do hábitat de tipo Non Prioritario Ulicetum latebracteato-minoris
(código UE 4030 –Breixeiras e matogueiras de zona templada. Breixeiras secos europeos-, e
código 30302I segundo o “Atlas y manual de los hábitats españoles”).
5.1.4.

Paisaxe

O monte Galelo, na aba da serra do Argallo, constitúe un elemento de interese e de
acusada visibilidade na paisaxe desta zona do Baixo Miño debido á súa situación e á
riqueza xeomorfolóxica que presenta, cun relevo complexo no que se mesturan zonas de
aba con elevadas pendentes, cavorcos e zonas chairas, no que salienta a beleza dos
redutos de vexetación ripícola con especies autóctonas respondendo a aspectos estéticos
e de diversidade cromática.
O cambio de cultivo operado na finca Altos de Torona supuxo a substitución da cobertura
vexetal previa constituída por unha masa espontánea e pouco densa de coníferas e
eucalipto, procedente, en gran parte, dun dos moitos incendios forestais que teñen
devastado (e seguen a devastar) estes montes producindo a denudación e a erosión de
importantes áreas e a degradación da paisaxe.
A plantación do viñedo nesta extensa superficie supuxo a introdución dun elemento novo
na paisaxe. Mais non por novo estraño. Certamente, a vide é un elemento propio, e sentido,
da paisaxe –e mesmo da cultura- do Baixo Miño que en unidades de maior ou menor
tamaño salpica todo este territorio aportando, en boa medida, a variabilidade cromática
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estacional que caracteriza a paisaxe do val.
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A textura e o cromatismo da vide ascende agora en socalcos dende o val pola aba do
monte Galelo cinguíndose ó seu relevo, integrándose na paisaxe e aportando novos valores
dende a formulación dunha alternativa sostible de explotación dos recursos territoriais, na
que os aspectos relativos á incidencia na paisaxe tiveron unha especial consideración e
tratamento:


Visión paisaxística graduada da estrutura de terrazas onde se implanta a plantación
dos viñedos. A configuración espacial está integrada na orografía do terreo onde se
implanta e utiliza materiais de baixo impacto visual.



Integración visual dos regatos e corredores ecolóxicos a través da presenza de zonas
de vexetación nos mesmos.



Integración visual das pistas de acceso ás plantacións, a través da adaptación á
orografía existente.

A visibilidade deste espazo non o fai interesante unicamente como parte do fondo escénico
da cunca visual, senón tamén, pola mesmas características orográficas, como punto de
observación panorámica do val do Miño. Aspecto tamén considerado na ordenación da
finca, na que se integra a realización dun miradoiro.
O Plan de Acción formula unha serie de criterios de conservación encamiñados á
preservación e potenciación destes recursos ambientais, que igualmente se estima
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pertinente incorporar á regulación urbanística do ámbito a través do presente Plan Especial.
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6. VALORES PRODUTIVOS DA FINCA ALTOS DE TORONA
6.1.

A RELEVANCIA DO CULTIVO DO VIÑEDO NA COMARCA DO BAIXO MIÑO

A actividade agraria ten na comarca do Baixo Miño, e nomeadamente nos concellos de
Tomiño e O Rosal, unha singular importancia, tanto polo que representa en termos
económicos (creación de riqueza e emprego) como pola súa incidencia social e territorial.
Practícase unha agricultura de policultivo orientada aos mercados urbanos e a exportación,
intensiva e moi rendible e que é orixe dunha importante industria agroalimentaria. Trátase
dun tipo de agricultura moderna e tecnificada, favorecida polas características naturais e
climáticas da comarca, baseada no cultivo de todo tipo de hortalizas e, en especial, de
produtos de alto valor.
Esta actividade agraria realízase xeralmente en pequenas explotacións, levada a cabo
fundamentalmente polos membros do núcleo familiar. Porén, esta excesiva fragmentación
vai descendendo paulatinamente por mor de procesos de concentración que buscan unha
maior dimensión da explotación.
Destacan pola súa importancia a superficie dedicada á produción hortícola, flores e
viveiros, e a de cultivos leñosos, entre os que sobresaen os froitícolas, no que destaca o kiwi
(o concello de Tomiño produce o 40% do kiwi galego e o 24% do español) e outros
destinados á elaboración de conservas, licores e marmeladas, e, sobre todo, o viñedo (722
Ha na comarca).
Ao abeiro das excepcionais condicións das terrazas fluviais do Miño, o viñedo é o cultivo
máis antigo e tamén un dos máis importantes polo seu alto valor nos mercados, sobre todo
dende a inclusión dalgúns municipios (O Rosal, Tomiño e a parroquia de Pexegueiro en Tui)
na Denominación de Orixe "Rías Baixas", que provocou a revalorización dos viños elaborados
comprende a denominación de orixe, que responde ao indicativo de “O Rosal”, na que se
produce un dos viños amparados pola D.O., o “Rías Baixas Rosal”, elaborado a partir de
uvas das variedades Albariño e Loureira nun 70% como mínimo, sendo o resto das demais
variedades admitidas, todas elas producidas nesta subzona da D.O.
Na comarca do Baixo Miño son os tres municipios incluídos na Denominación de Orixe os
que dedican maior superficie a este cultivo. Dentro das explotacións pódese diferenciar
entre aquelas en réxime de monocultivo dedicadas a variedades autorizadas polo Consello
Regulador de Denominación de Orixe, e aquelas plantacións de vide que bordean as
pequenas parcelas das explotacións tradicionais, onde o máis frecuente é a mestura de
variedades, predominando os híbridos produtores directos. No primeiro caso as plantacións
son novas e no segundo a idade das plantas é bastante elevada.
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Nos últimos anos, aínda que non se dispón de datos, favorecidas polas axudas ofrecidas
pola Administración autonómica, están aumentando considerablemente as superficies
dedicadas a este cultivo e estase levando a cabo a reestruturación dos viñedos co fin de
substituír os híbridos por variedades autóctonas.
Segundo datos da memoria do ano 2012 do Consello Regulador da D.O. a subzona de O
Rosal conta cunha superficie de 596,12 Has. destinadas ao cultivo de variedades de viñedo
autorizadas pola D.O. o que supón cerca do 90% do total da superficie de viñedo do Baixo
Miño.
6.2.

DENOMINACIÓN DE ORIXE RÍAS BAIXAS

Co antecedente da Denominación Específica Albariño (B.O.E. 11.10.1980) e a posterior
aprobación do Regulamento da Denominación Específica Albariño e do seu Consello
Regulador (30.04.1984), a Denominación de Orixe Rías Baixas recoñécese por Orde de
17.03.1988 da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, e o Regulamento da
Denominación de Orixe e do seu Consello Regulado apróbase por Orde da mesma
consellería de 04.07.1988, ratificado nunha Orde Ministerial do 28 de Xullo dese mesmo ano.
O Consello Regulador ten encomendado o Control de Orixe, o Control de Calidade e o
Control de Mercados dos viños amparados pola denominación. O Control de Orixe
esténdese dende a inscrición dos viñedos nos Rexistros do Consello á avaliación da
produción e a calidade da uva nun tanto por cento representativo de parcelas da D.O.,
supervisando os traballos de recolección da uva, o seu transporte e descarga nas adegas,
controlando a orixe e os rendementos, O Control de Calidade verifícase para cada partida
que se cualifica someténdoa a un exame analítico instrumental (físico, químico e biolóxico)
e organoléptico ou sensorial, realizado polo Comité de Cualificación do Consello Regulador.
O Consello Regulador preocúpase tamén polo coidado e a defensa dos viños acolleitos a
da proxección da Denominación de Orixe e a promoción dos viños amparados co
obxectivo de introducir os viños nos mercados de fóra das nosas fronteiras.
Dende a súa creación, o traballo desenvolvido pola D.O. Rías Baixas (adegas, viticultores,
Consello Regulador e Administración) serviu para xerar unha importante riqueza nas zonas
amparados pola mesma, que situou ao sector vitivinícola nun segundo posto en canto a
importancia económica refírese.
Os viños de Rías Baixas acumulan distincións e galardóns nas máis prestixiosas catas e
testemuñan a súa presenza nas mesas de todo o mundo.
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Denominación, colaborando con outros organismos para evitar a fraude nos mercados, e
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6.2.1.

Demarcación territorial e subzonas

No momento da súa creación a Denominación de Orixe Rías Baixas constaba de 3 subzonas
perfectamente individualizadas na provincia de Pontevedra: Val do Salnés, Condado do
Tea e O Rosal. En Outubro de 1996 incorpórase Soutomaior e en Maio de 2000 amplíase á
Ribeira do Ulla.
A Denominación de Orixe Rías Baixas esténdese por un conxunto de zonas de Galicia que
teñen unha serie de condicións físicas comúns que identifican e orixinan as características
dos seus viños. Trátase de terras baixas, con altitude xeralmente inferior a 300 m., próximas ao
mar e asociadas aos tramos inferiores dos cursos fluviais, o que condiciona formalmente as
características climáticas de influencia Atlántica que se manifesta en temperaturas suaves e
precipitacións elevadas e ben repartidas, cun descenso hídrico nos meses de verán.
6.2.2.

Estrutura da produción

Dende a súa creación, o sector da Denominación de Orixe Rías Baixas ven experimentando
un constante crecemento, de xeito que dende o ano 1987 ao 2012 o número de viticultores
rexistrados de 492 a 6.712, o de adegas de 14 a 168, dunha superficie de viñedo de 237
hectáreas pasouse a outra de 4.048, e a produción pasou de 0,58 millóns de litros no ano
1987 a 28,7 millóns de litros no ano 2011. No ano 2012 as desfavorables condicións
meteorolóxicas deron lugar a unha importante redución do viño elaborado (12 millóns de
litros).
A estrutura da produción do sector da D.O. Rías Baixas, resúmese nas seguintes gráficas

Estrutura da produción da D.O. Rías Baixas no ano 2012. Fonte: C.R.D.O. Rías Baixas
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extraídas da memoria do exercicio 2012 do Consello Regulador da D.O.
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Estrutura da produción da D.O. Rías Baixas no ano 2012. Fonte: C.R.D.O. Rías Baixas
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Uva vinificada por subzonas 2006- 2012 (datos en Kg.). Fonte: Memoria exercicio 2012 C.R.D.O. Rías Baixas

A variedade “Albariño” e a principal da D.O. e supón arredor do 95% da uva producida. A
subzona de O Rosal produce arredor dun 11% do total de uva desta variedade que se

Colleita de 2012.Distribución por variedades e subzonas. Fonte: C.R.D.O. Rías Baixas

Maior é a participación de O Rosal na produción de outras variedades de uva acollidas á
D.O. Rías Baixas, Así, nesta subzona prodúcese máis do 75% da uva da variedade “Loureiro”
e máis do 90% doutras variedades autóctonas de uva branca.
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6.2.3.

Variedades de uva e tipos de viño

A elaboración de viños protexidos pola Denominación de Orixe "Rías Baixas" realízase
exclusivamente con uvas das seguintes variedades
Variedades preferentes:
Brancas:

Albariño, Loureira branca ou Marqués, Treixadura e Caiño branco

Tintas:

Caiño tinto, Espadeiro, Loureira tinta e Sousón

Variedades autorizadas:
Brancas:

Torrontés e Godello

Tintas:

Mencía, Brancellao e Pedral

A Denominación de Orixe "Rías Baixas" ampara os seguintes tipos de viños:
Rías Baixas Albariño: Viño monovarietal elaborado co 100% de uvas da variedade Albariño.
Rías Baixas Condado de Tea: Elaborado con uvas das variedades Albariño e Treixadura en
70% como mínimo, sendo o resto das demais variedades admitidas, todas elas producidas
na subzona do Condado do Tea.
Rías Baixas Rosal: Elaborado a partir de uvas das variedades de Albariño e Loureira nun 70%
como mínimo, sendo o resto das demais variedades admitidas, todas elas producidas na
subzona de Ou Rosal.
Rías Baixas Val do Salnés: Elaborado a partir de uvas das variedades de Albariño nun 70%
como mínimo, sendo o resto das demais variedades admitidas, todas elas producidas na
subzona Val do Salnés.
Rías Baixas Ribeira do Ulla: Elaborado a partir de uvas das variedades de Albariño nun 70%
subzona Ribeira do Ulla.
Rías Baixas: Elaborado a partir das variedades brancas recoñecidas, producidas en calquera
das subzonas, utilizando polo menos un 70% de uvas das variedades preferentes.
Rías Baixas Barrica: Procedente de viños definidos anteriormente, que no seu proceso de
elaboración permanece en envases de madeira de carballo, por un periodo mínimo de tres
meses.
Rías Baixas Tinto: Elaborado a partir das variedades tintas recoñecidas, producidas en
calquera das subzonas, e nas proporcións que se estimen adecuadas.
Rías Baixas Espumoso: Elaborado a partir das variedades recoñecidas, producidas en
calquera das subzonas.
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6.2.4.

Evolución comercial dos viños da D.O. Rías Baixas

A introdución do viño da D.O. Rías Baixas no mercado, tamén ten experimentado un
constante e notable crecemento, acadando no ano 2012 un volume de 19,8 millóns de litros
comercializados (no ano 2003 o volume comercializado foi de 8,4 millóns de litros).
Especialmente relevante está sendo a penetración nos mercados exteriores, debido á moi
boa consideración da que goza mundialmente a nivel de marca, o que se traduce nun
considerable incremento das exportacións, que nos últimos dez anos pasaron de 0,94 a 4,94

Evolución e distribución da exportación de viños da D.O.. Fonte: Memoria exercicio 2012 C.R.D.O. Rías Baixas.
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millóns de litros, sendo o mercado americano o principal cliente, seguido da UE.
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6.3.

O VIÑEDO DA FINCA ALTOS DE TORONA.

A parcela na que se atopa a plantación estaba constituída na súa maior parte por
matogueira sen arborado. Esta matogueira corresponde a unha formación en regresión.
Trátase de terreos que outrora tiveron formacións arbóreas, como carballos ou cerquiños.
Estes foron aproveitados polo home, pasando nunha primeira fase a matogueira de toxos e
xestas, esixentes en solos dunha certa fertilidade. O toxo e as xestas foron aproveitados
como leito para o gando, ou queimados para propiciar o pastoreo extensivo. Este solo
semiespido e con moita pendente é facilmente lavado, incrementando axiña a súa
degradación ata acabar na fase na que estaba antes da súa transformación, con
predominio das carqueixas e distintas especies de carrascos, propias de terreos moi pobres e
improdutivos.
6.3.1.

Adecuación do terreo para o cultivo do viñedo

A elección destes terreos para efectuar unha plantación de viña, ademais de poñer en
valor un terreo practicamente improdutivo, fíxose por considerar que reúne as condicións
básicas necesarias para producir uvas de gran calidade, destinadas sobre todo á produción
de viños brancos, en base aos seguintes criterios.


Aínda que preto do mar (10 Km) e do río Miño (3,5 Km), a súa localización a media
ladeira fai que non a afecten nin as néboas e humidades do val, nin os fríos existentes
nos cumes.



A orientación sur garante unha boa insolación, que contribúe a unha perfecta
maduración da uva.



Temperaturas suaves durante todo o ano, pero sobre todo no verán. As temperaturas
suaves do verán fan que a uva madure lentamente, conservando todos os seus
frescos e afroitados.



O solo é moi pobre en sustancias nutritivas (Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.), aínda
que suficientemente dotado de materia orgánica. Son terreos provenientes de
granitos moi acedos, con gravas de cuarzo de dous a tres milímetros de diámetro.
Debido á forte acidez a materia orgánica non se atopa humificada, con restos
vexetais sen descompoñer. A granulación do granito permítelle unha doada drenaxe
malia a intensa pluviometría, aínda que cunha suficiente retención do auga debido
ao contido en materia orgánica.



O solo granítico, areoso e moi permeable permite obter viños moi finos, capaces de
resaltar ao máximo os aromas varietais. As deficiencias existentes en canto a
fertilidade, son corrixidas mediante os abonados oportunos.
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6.3.2.
Fíxose

Condicións da plantación
seguindo

o

regulamento

galego

de

produción

integral

e

respectando

escrupulosamente todas as normativas de medio ambiente. Das 80 Has. que ten a
plantación, 65,5 Has. tiñan máis do 10% de pendente. Para evitar a posible erosión do terreo
procedeuse á construción de socalcos nas 65,5 Has. Devanditos socalcos, de ancho
variable, seguen as curvas de nivel do terreo. Todos teñen pendente cara á parte interior do
terreo, con sumidoiros que recollen a auga sobrante da choiva e que é canalizada aos dous
arroios cos que limita o terreo.
Elixiuse a condución en “espaldera” en uve, por consideralo o mellor sistema para a
produción de uvas de calidade. A zona de froitificación sitúase entre 0,70 e 1,00 m. do chan.
A proximidade ao chan favorece a maduración da uva, pero afástaa o suficiente como
para non favorecer enfermidades criptogámicas como a Botryte. A última cruceta da
“espaldera” vai situada a 1,70 m. do chan e ten 0,50 m. de ancho. Isto permite unha ampla
masa foliar exposta á luz, á vez que unha boa ventilación da mesma. Con iso que se
favorece de forma notable, tanto a función clorofílica, como a fotosíntese da planta e xa
que logo a calidade das uvas.
Ademais o sistema de “espaldera” fai mais doadas labores como a poda, esfollado,
desnetado, vendima, etc.
O marco é de 3,00 x 1,50 m., o que supón unha densidade de 2.200 plantas por Ha. É unha
densidade baixa que non vai permitir grandes producións, pero si unha boa calidade. A
distancia de 1,50 m. entre plantas vén determinada polo vigor que posúen as variedades a
cultivar e a climatoloxía, que favorece o desenvolvemento vexetativo. Con rúas de 3,00 m.
de ancho, ademais de permitir unha perfecta mecanización, impídese que unhas filas
sombreen a outras, favorecendo unha maior insolación e xa que logo mellorando a
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6.3.3.

Potencialidade produtiva da finca altos de torona.

A finca Altos de Torona, cunha extensión de superficie destinada a viñedo (vitis vinífera,
variedade Albariño) de 80,46 has, resultado das actuacións de roturación do terreo e
cambio de cultivo realizadas, constitúe unha das maiores explotacións vitícolas da subzona
de O Rosal da D.O. Rías Baixas. Esta extensión de viñedo, que se corresponde cos dereitos
de plantación dos que dispón Viñedos Vilachán SL, supón o 13,4% da superficie total de
viñedo da subzona de O Rosal (596,12 Has), dato que serve para poñer de manifesto a
relevancia da finca de Altos de Torona en canto o seu valor como espazo produtivo.
Os traballos de implantación do viñedo foron realizados en tres fases entre os anos 2001 e
2008, polo que só nos últimos anos empezáronse a alcanzar os niveis de produción
esperados (arredor dos 800.000 Kg de uva por colleita), que deberán seguir mellorando nos
próximos anos ata alcanzar, en condicións climatolóxicas regulares, unha produción
aproximada de un millón de quilos de uva por colleita para a súa vinificación
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Produción de uva da Finca Altos de Torona. (en azul: previsión). Fonte: Viñedos Vilachán, S.L.

As cifras de produción da finca Altos de Torona dos últimos anos, que se corresponden cos
rendementos habituais dos viñedos de Albariño de arredor de 10.000 Kg/Ha (poden chegar
ata os 12.000 Kg/Ha que é o máximo permitido pola regulamentación do Consello
Regulador da D.O. Rías Baixas), a sitúan, con arredor do 20% do total de uva vinificada da
subzona de O Rosal (3,7 millóns de quilos na colleita de 2013) e unha cuarta parte do total de
uva Albariño producida (3,13 millóns de quilos), como unha das mais importantes
explotacións vitícolas non só da subzona de O Rosal, senón da propia D.O. Rías Baixas.
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Cos rendementos habituais na vinificación da uva da variedade Albariño (0,68 l/Kg de uva),
a uva producida neste viñedo supón a elaboración anual de arredor de 600.000 litros de
viño.
Se atendemos ós datos do ano 2013, a produción da finca Altos de Torona de 795.000 Kg de
uva, que supón unha vez transformada a produción de 540.000 litros de viño, a situaría como
unha das dez maiores explotacións vitivinícolas da denominación de orixe, que conta con
179 adegas.

Distribución das adegas segundo o volume de produción. Fonte: www.doriasbaixas.com. C.R.D.O.Rías Baixas 2014

Estas cifras de produción propia veríanse, ademais, incrementadas en arredor dun 20-25%
do volume de uva a transformar, pola previsión de compra de uva a pequenos produtores
da zona, co que a capacidade de elaboración de viño alcanzaría os 650.000 l/ano,
podendo chegar ós 800.000 litros.
Estas cifras xustifican sobradamente a implantación na propia explotación das instalacións
precisas para a transformación da uva producida en viño e outros derivados.
Actualmente, ao non contar con adega enmarcada no propio viñedo, os viños que se
producen coa uva desta procedencia, comercializados baixo a marca Bodega Altos de
mesma subzona de O Rosal, por esixencia da normativa da D.O. ó tratarse dun viño
plurivarietal. Circunstancia que non permite o desenvolvemento pleno das capacidades
produtivas do viñedo, e que está previsto resolver coa próxima construción das instalacións
da adega para a que xa se dispón das correspondentes autorizacións e licenza municipal.
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7. OS ESPAZOS DE PRODUCIÓN DO VIÑO E O ENOTURISMO.
7.1.

A ARQUITECTURA DO VIÑO

A produción vitivinícola, cuxa dimensión temporal esténdese por milenios, cruza diversas
esferas culturais e sociais do home, e, ao tempo que modela a paisaxe dos territorios nos
que asenta, vai sendo acompañada pola historia da arquitectura.
7.1.1.

Síntese da evolución histórica dos espazos de produción vitivinícola

Para fundamentar a concepción, no contexto económico e cultural actual, dos espazos de
produción e conservación vinícola cumpre facer, aínda que sexa de modo esquemático, un
percorrido histórico polos mesmos, seguindo a súa configuración e valores implícitos a través
das súas representacións na civilización occidental, considerando que a arquitectura do
viño tense reinventado durante séculos, tanto estruturalmente como en termos de imaxe.
Aínda que a historia da viticultura remóntase varios milenios atrás (os exipcios cultivaban a
vide 3000 anos AC), os primeiros rexistros datables e concisos, que permiten caracterizar os
espazos nos que se leva a cabo a produción vinícola, pertencen á civilización Romana.
Incorporados na vila romana e sustentados polas disposicións dos tratados de agronomía,
estes espazos ocupaban partes dunha relativa importancia nas dependencias domésticas.
O legado produtivo romano é continuado, na Idade Media, polas ordes monásticas
beneditina e cisterciense. O viño representa para estas entidades eclesiásticas un
importante elemento, que se desenvolve alén da dimensión da súa importancia litúrxica. En
moitos mosteiros, difundidos a partir da Europa Central, os espazos para a produción do viño
encóntranse incluídos no agregado programático dos seus complexos edificatorios.
A finais da Idade Media xorde en Francia nos séculos XIII e XIV outra construción asociada á
das abadías, e baixo a responsabilidade de arcebispos ou capítulos das principais igrexas.
É a partir do século XVI cando se produce a institución como forma autónoma dos espazos
de produción e almacenamento vinícolas coa aparición da noción de “Château vitícola”,
introducida na rexión francesa de Burdeos , que asocia, por primeira vez na historia, os
espazos vinícolas a unha arquitectura específica, tanto en termos de imaxe representativa
como en termos de utilización de edificios independentes. Estas dúas compoñentes están,
deste xeito, na orixe dunha revolución cultural que permite, a partir dese momento, falar
propiamente dunha arquitectura do viño. A través da tipoloxía do château vitícola a viña e
o viño son representados en patróns formais e socio-culturais que, tanto en Francia como no
resto da Europa, mantéñense recoñecibles durante varios séculos.
Pretende o concepto de château asociar nun mesmo termo a arquitectura do viño e a terra
que o produce, e nun mesmo programa edificatorio unha parte residencial, capaz de
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acoller –en xeral de forma ocasional– á familia propietaria e ós seus convidados especiais, e
outra zona consagrada á explotación: caves, cubas e outros locais de servizo. O château
afecto á vitivinicultura non encontra precedentes históricos en canto que expresa por
primeira vez a autonomía edificatoria desta actividade ó tempo que exterioriza unha
vocación que pretende ir alén do nivel funcional.
Esta tipoloxía diferenciase das restantes explotacións da rexión bordalesa e doutras rexións
produtoras de Francia, por integrar como obxectivos o vitícola, o comercial e o cultural. A
particularidade fundamental do château é o feito de ser unha revolución cultural propia do
viñedo de Bordéus que marca a transición dunha edificación estritamente funcional, ata
entón introvertida no espírito e na forma, a un extravertido lugar de produción vitícola e
promoción comercial e social.
Dende o punto de vista da organización funcional, existen catro elementos fundamentais
que forman o complexo do château vitícola. A residencia é o primeiro polo e ocupa o
centro da composición. Dado que o propietario reside na cidade e utiliza esta propiedade
rural en momentos específicos do ano, o château comporta unha parte doméstica
sofisticada. Seguen, en importancia, os edificios destinados á produción e almacenamento
do viño, que asumen as designacións distinguidas de chais e cuvier para aloxar as cubas
cilíndricas e as barricas, respectivamente. Aínda no complexo, os edificios anexos para uso
dos viñateiros e outros traballadores poden xurdir baixo a forma de comunidades ou
aglomerados rurais. Por último, os xardíns, que revisten ao conxunto dun carácter
ennobrecedor, digno do estrato social que representa.
Deste xeito, o château actúa como unha embaixada rural que pode acoller personalidades
nun escenario único, creado para un viño que representa luxo, calma e pracer a través de
unha escenografía arquitectónica que evidencia de forma espectacular a propia finalidade
do lugar: os espazos de produción e de conservación do viño e caves. O feito de reunir nun
produción vinícola, implantado e vinculado funcionalmente a unha explotación rural
confirma o château bordalés como institución de carácter orixinal que identifica unha
propiedade e afirma a especificidade dunha terra, valorizada pola súa asociación a un
propietario urbano.
Paralelamente, cultivase o sentido de pracer pola paisaxe vitícola que nace dentro da
sociedade aristocrática do século XVI, e que xorde como motivación de deseño de
residencias campestres, onde o desexable é que, dende as xanelas, poida ser percibida
polo menos unha parte do viñedo. Fieis á tradición dos antecesores da antigüidade romana,
estes aristócratas consideraban que manter a viticultura de calidade no seu país natal era
para eles, cando tiñan os medios para o facer, “unha obriga patriótica”. Isto sumado ó feito
de seren residencias secundarias, temporais, ás cales se asocia unha función de pracer, en
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canto que espazo de lecer familiar, o viñedo ofrece, pola súa “ordenación perfecta”, un
espectáculo grandioso, por veces arquitectónico, teatral e pictórico, particularmente
apreciado por esta faixa da sociedade.
A reputación dos châteaux foi, precisamente, un dos elementos determinantes no sistema
de clasificación (Grand Cru) instaurado a solicitude do emperador Napoleón III para mostrar
ós visitantes de todo o mundo os mellores viños de Burdeos na Exposición Universal de París
de 1855.
A vitivinicultura bordalesa entra en crise a partir de mediados do século XIX coa chegada
de América da praga da filoxera que devastou progresivamente os viñedos do norte de
Europa. A situación agrávase para a paisaxe e a arquitectura do viño nos anos vinte do
pasado século, década marcada polo desmantelamento e pola especulación inmobiliaria
da viña. A crise económica internacional, as doenzas dos viñedos, e o movemento de
creación de cooperativas vitícolas, contribuíron á construción de novos edificios para a
produción dotados dunha “agresiva vulgaridade visual” (hoxe en Galicia falaríamos de
“feísmo”), substituíndo, en moitos casos, a imaxe dos château por edificios de carácter fabril.
Con estes postulados, trázase non só o camiño para a fragmentación da paisaxe vitícola
como, sobre todo, a xeración dunha “amnesia cultural” que despreza a herdanza
patrimonial bordalesa.
A renovación tecnolóxica que se inicia a partir dos anos 50 do pasado século contribúe
tamén a degradar a calidade arquitectónica do patrimonio orixinal, conducindo a unha

Château Latour, Pauillac, Médoc, rexión vinícola de Burdeos
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separación entre contido e soporte, e dicir, entre viño e arquitectura.
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Fronte a esta transformación estética e cultural que leva ó decaemento da arquitectura
vitícola bordelesa algúns produtores reaccionan desenvolvendo novas estratexias que
buscan reforzar o prestixio das súas explotacións a partir da renovación do concepto do
château, do que pretenden facer un centro económico do universo vinícola. Neste
propósito de que a adega se manifeste como intermediaria do empresario, a arquitectura
xoga de novo un papel esencial (vgr.: os proxectos de Charles Siclis para a renovación do
Château Mouton en 1926, ou o proxecto de R. Bofill

para a cave do Chateau Lafite-

Rothschild mais recentemente). Na mesma dirección, ábrense ao público os château,
facendo coincidir dúas realidades culturais: os universos vinícola e artístico, de xeito que o
museo incorporado ó château tórnase un complemento e un artificio que completa e
amplifica a súa experiencia.
Estas novas estratexias constitúen un modo de promover internacionalmente a excelencia
da produción vitivinícola asociada, creando no lugar unha mística que contribúe a construír
unha imaxe de marca.
Porén, malia ser os chateaux bordeleses pioneiros na aplicación destas estratexias á industria
vitivinícola actual na procura dunha imaxe representativa, son, certamente, os produtores
dos países do Novo Mundo, nomeadamente os produtores norteamericanos, os verdadeiros
instituidores da arquitectura como mecanismo publicitario da produción vinícola.
A produción vinícola norteamericana, concentrada principalmente rexión de Napa
(California), iníciase a mediados do XIX. A plantación dos primeiros viñedos foi levada a
cabo por parte de emigrantes europeos (alemáns, italianos, franceses...) que fundaron
propiedades marcadas por arquitecturas vitícolas inspiradas polas tradicións dos seus
respectivos países. Deste xeito, ata á segunda metade do século XX o panorama
edificatorio da cultura vinícola americana caracterízase por unha arquitectura non
cualificada e anónima. A partir dese momento, transformacións de carácter técnicoseca), conducen a un repensar o ámbito das estruturas de produción e almacenamento
vinícola.
Entre as décadas dos 60 e os 80 do século XX, prodúcese unha actualización tecnolóxica,
iniciada, unha vez mais, na rexión francesa de Burdeos, que rapidamente repercute nos
países produtores do Novo Mundo e, moi particularmente na rexión de Napa Valley.
Prodúcese entón unha actualización da loxística implicada no proceso de fabricación do
viño e, simultaneamente, amplíase o concepto arquitectónico especificamente ligado ao
viño, encamiñado a propiciar a introdución do seu produto nun mercado global. Deste
xeito, xunto coa aplicación dos estándares de produción de calidade controlada
desenvolvidos en Francia,

dende 1966,

ano en que é construída a primeira adega
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importante post “Lei Seca” (Robert Mondavi Winery), a arquitectura convértese no medio de
promoción comercial dos viños da rexión californiana.
O legado da “Lei Seca” xunto coa ausencia dunha cultura vinícola americana xustifican a
necesidade de estratexias comerciais por parte dos produtores con ambicións de
internacionalización que emerxen no final dos anos 1960. Sucede así que, como reflexo dos
mecanismos comerciais e publicitarios específicos dos châteaux bordeleses, dende o
territorio californiano se da un impulso decisivo ás contribucións da arquitectura no universo
vinícola que se concreta na implicación de relevantes figuras do panorama mundial que,
principalmente entre as décadas de 1970 e 1980, trasladan a este eido a experimentación
arquitectónica producindo notables exemplos de “arquitectura de autor”, de repercusión
global, que terminan por se constituíren na representación icónica das adegas.
7.1.2.

Concepción actual da adega vinícola.

Trala extensión do concepto de excelencia do viño, entre os anos 1980 e 1990, novas
rexións, ao longo de todo o Mundo, conquistan un estatuto equiparábel ao das rexións
produtoras tradicionais. O crecemento do interese do público en xeral na calidade do viño
da lugar á extensión do cultivo da vide e á aparición de adegas en xeografías inexploradas
ou con pouca proxección na área da vitivinicultura, como é o caso de países como
Arxentina, África do Sur, Australia, Canadá, Chile e Nova Zelandia, nos que os produtores
con perspectivas de proxección nun mercado global altamente competitivo, reproducindo
o modelo californiano, asígnanlles ás adegas e a súa arquitectura, en canto que construción

Bodegas Baigorri, Samaniego, Álava
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dunha imaxe de marca, un papel fundamental.
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Fronte ao crecente investimento dos países de viticultura emerxente na arquitectura de
novas propiedades vinícolas, nos principais países produtores da Europa prodúcese unha
reacción centrada na reinterpretación dunha cultura vinícola profundamente enraizada en
“antigas verdades” en relación coa natureza das adegas e o acceso a estes espazos de
elaboración e avellentamento do viño, tradicionalmente escuros e húmidos. A procura
dunha nova visión asenta, entón, nunha importante compoñente de reinvención partindo
da toma de conciencia da importancia da proxección da imaxe da adega como
representación da excelencia do seu produto. O propósito de actuar baixo novos canons
de imaxe materialízase a través da valorización comercial do “know-how” e do
posicionamento no crecente mercado do “turismo do viño”.
A estratexia seguida polos produtores europeos procura tamén o seu apoio na arquitectura,
no sentido de promocionar a “marca” do produtor e da súa rexión a través, entre outras, da
imaxe das súas instalacións e, en moitas ocasións, da propia “marca” do proxectista. Sexa a
través de edificios de entrada, de ampliacións de anteriores estruturas produtivas ou da
construción de adegas como novos valores, procúrase estimular o visitante a ir ao encontro
do local de produción non só polo pracer lúdico e valor didáctico do coñecemento das
fases e condicións de produción dun determinado viño, senón tamén, pola fascinación
artística e estética que a arquitectura, á que se lle encomenda a representación desa

Hotel do complexo vitivinícola de Bodegas Marqués de Riscal, Elciego, Alava . Arquitecto: Frank Gehry

A arquitectura vólvese, polo tanto, unha cuestión fundamental para os espazos de
produción e almacenamento de viño, coa dobre finalidade de, por unha banda, albergar a
tecnoloxía e proporcionar as condicións necesarias para a súa elaboración e, por outra,
xerar as condicións para proporcionar experiencias interactivas ó visitante en torno aos
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produción, potencia.
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temas do viño e da viticultura. A quebra de costumes co pasado require agora novas
adegas impulsadas pola aspiración a unha representatividade global, lexitimadas pola
xenuinidade do contexto xeográfico e cultural en que xorden.
Así, a mudanza na súa dinámica operativa, ao conxuntar as funcións de produción
vinícola e de interacción co público, da lugar ó deseño de adegas que motivan o interese
do público na elaboración do viño e súa posterior adquisición, en todo o mundo. A
conxunción do enoturismo, como compoñente asociada ás adegas contemporáneas,
permite darlle permanencia na memoria do visitante á experiencia do viño –considerado
sempre como un produto efémero- e, así, a consolidar e difundir a súa “imaxe de marca”.

Bodegas Ysios. Samaniego, Álava. Arquitecto: Santiago Calatrava

7.2.

EMERXENCIA DO ENOTURISMO.

As tendencias de consumo do viño e a relación dos cidadáns con este produto mudaron
moito nos últimos anos, nos que se ten producido un notable descenso do consumo per
aumento do consumo dos viños de calidade acollidos ás denominacións de orixe. Este
cambio de hábitos cara ao consumo de viños de maior calidade vai acompañado por un
aumento do interese dos cidadáns polo coñecemento de todo canto rodea ao mundo do
viño: a viticultura, a enoloxía e os valores culturais e naturais asociados aos territorios que os
producen. Todo isto está a favorecer a aparición dun novo tipo de turista e de turismo –o
denominado enoturismo- no que o viaxeiro achégase ás comarcas vitivinícolas co pretexto
dun mellor coñecemento do viño e do seu territorio natural de produción que o leva a
interesarse tamén polos seus recursos naturais, culturais, gastronómicos e, en xeral, de ocio e
lecer. A relación directa do home coa natureza na que asenta a empresa da viticultura
proporciona un conxunto de valores potencialmente atraentes para o visitante que se
fundamentan non só proba do viño en si, senón tamén na paisaxe natural e cultural
inherente, conformada polas condicións propias da adega ( localización, paisaxe, calidade
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arquitectónica...), e os valores do seu entorno: espazos naturais, patrimonio cultural,
configuración e a historia das cidades e vilas próximas , e as grandes adegas xunto coas
máis modestas que son o foco da vinicultura e do comercio do viño.
O enoturismo, en tanto que “compoñente significativo de ambas industrias do viño e do
turismo” asenta no interese do público en coñecer o viño e as súas rexións, aliándose
os factores de atracción tanto dos produtores como das rexións vinícolas asociadas. Deste
xeito, o enoturismo é utilizado pola industria do viño como estratexia para vendas,
información do consumidor, desenvolvemento de marcas e construción de relacións
positivas co cliente.
Malia ser un fenómeno relativamente recente, mesmo nos países con maior historia e
tradición de produción, o desenvolvemento do enoturismo e o marketing asociado están a
facer unha importantísima contribución ó desenvolvemento da industria vinícola, reforzando
a percepción da calidade dos viños, ademais de resultar unha importante contribución para
a economía das rexións vinícolas.
A arquitectura e a paisaxe vitícola envolvente son determinantes na experiencia do visitante
da adega, e inflúen na creación dunha expectativa que se revela na atracción de visitantes
cualificados (prescriptores, distribuidores e outros profesionais relacionados co sector) que
contribúe ó posicionamento da adega no mercado.
O marketing orientado tanto ó viño como ó turismo e a súa divulgación son a testemuña de
que cando as persoas adquiren viño están a comprar algo mais que un produto físico. Están,
efectivamente, a consumir imaxes, estilos de vida, e experiencias relativas a lugares
concretos, salientando a importante a colaboración entre a industria do viño e do turismo
na procura da satisfacción das motivacións do visitante ao tempo que na creación de
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“imaxe de marca” tanto do produtor como da rexión vinícola concreta.
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7.3.

RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS – O ROSAL

A existencia no estado español e, nomeadamente, en Galicia dun sector vitivinícola
tremendamente dinámico, que en apenas vinte anos foi quen de poñer os viños elaborados
nuns altísimos niveis de calidade e de recoñecemento internacional, e que se conte
ademais con atractivos turísticos de primeira orde, con equipamento de servizos de
aloxamento, restauración e ocio, e con infraestruturas axeitadas, está a dar lugar ao
nacemento dunha oferta turística de calidade integrada baixo a marca “Rutas do Viño”.
Coa regulación da marca “Rutas do viño”, preténdese promover o desenvolvemento
socioeconómico e a xeración de riqueza do territorio ligado as comarcas vitivinícolas
asociadas ás distintas denominacións de orixe, creando postos de traballo no medio rural,
favorecendo a diversificación económica e fomentando a cooperación entre os sectores
público e privado. Preténdese, así mesmo, favorecer o coñecemento, a valorización e a
difusión da cultura do viño e das tradicións enolóxicas, da gastronomía, da cultura e a
historia das zonas rurais, da paisaxe e a natureza dos territorios vitícolas, ao tempo que se
persigue a diversificación económica das explotacións vitícolas e vinícolas, promover a
formación profesional, o incremento do valor engadido das producións locais, a
recuperación das tradicións e a reconstrución da identidade económico-cultural do
territorio do viño, a mellora das características funcionais e da imaxe do patrimonio
arquitectónico público e privado, e a valorización ambiental e paisaxística.
A ruta do viño é, polo tanto, un produto turístico organizado en torno ao eixo temático do
viño e localizado nun territorio concreto identificado cunha denominación de orixe
vitivinícola, que inclúe recursos de interese enolóxico, cultural e paisaxístico, entre os que se
poderán atopar, ademais de adegas, outros establecementos que presten servizos de
restauración, hospedaxe, educativos e de ocio e lecer que, cumprindo os requisitos
pertinentes, estean adheridos á dita ruta, que poderá organizarse en diversos itinerarios, e

No marco do Programa “Calidad en los productos turísticos”, a Asociación Española de
Ciudades del Viño (ACEVIN) -que agrupa a máis de 70 cidades de toda España que teñen
en común a gran importancia do viño na súa economía, cultura e patrimonio- co apoio da
entón Secretaría General de Turismo creou a marca “Rutas del vino de España” e definiu as
correspondentes normas de regulación de calidade.
A consolidación do turismo enolóxico dentro da oferta turística ponse de manifesto no último
informe anual do

Observatorio Turístico de Rutas do Viño de España, que arroxa un

incremento das visitas ás adegas dun 18,08% respecto ao ano anterior, o maior incremento
porcentual de número de visitantes rexistrado desde o ano 2009, cun número total de
visitantes rexistrados polas adegas que forman parte das rutas integradas en Rutas do Viño
de España que ascendeu a 1.689.209, cifras que dan conta da rápida recuperación e da
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dicir, percorridos sinalizados e publicitados que faciliten a visita turística.
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tendencia positiva do enoturismo, que tamén se vira afectado pola crise económica. É de
esperar que este ritmo de crecemento do turismo enolóxico mantéñase, aumente e afiance
nos vindeiros anos, pois representa unha interesante alternativa nun momento no que os
turistas tenden a reducir en tempo e distancia as súas viaxes.
O enoturismo ten ademais a vantaxe de favorecer a desestacionalización e o alongamento
da tempada turística, xa que son o outono e a primavera as tempadas preferidas para a
práctica do enoturismo e nas que se rexistra un maior número de visitas.
Dentro da marca “Rutas del vino de España”, a Ruta do Viño Rías Baixas está composta por
un centenar de propostas enoturísticas, entre as que se atopan máis de 50 adegas visitables,
que xunto con aloxamentos con encanto, restaurantes seleccionados e outras entidades de
lecer, conforman unha completa oferta turística en torno ao patrimonio do viño.
A comarca do Baixo Miño conta cunha ruta (Ruta do viño Rías Baixas – O Rosal) integrada
nesta marca, que discorre polos concellos de Tomiño, O Rosal e A Guarda, á que están
adheridas adegas e distintos establecementos de hostalería e comercio da zona, e que

Mapa da Ruta do viño Rías Baixas – O Rosal
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incorpora e pon en valor os numerosos recursos turísticos da comarca.
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Así mesmo, cofinanciado polo FEDER a través do Programa Operativo de Cooperación
Transfronteiriza España-Portugal, estase a desenvolver o proxecto “Rutas do Viño da
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal” co obxectivo de crear, capacitar e promocionar as
Rutas do Viño da Eurorrexión para mellorar a competitividade da industria vitivinícola e o
desenvolvemento do enoturismo, así como valorizar a identidade cultural da Eurorrexión. A
Ruta do viño Rías Baixas – O Rosal, está tamén adherido a esta rede.
A extraordinaria localización da finca Altos de Torona, dominando o esteiro do río Miño, no
que se funden as paisaxes do litoral atlántico, do río, do monte e das viñas, a riqueza do
patrimonio natural e cultural do Baixo Miño, xunto coa estratéxica posición nun espazo
transfronterizo a cabalo das áreas metropolitanas de Vigo e Oporto, determinan unha
magnífica oportunidade para integrar un proxecto de enoturismo asociado á activade
principal da adega, como elemento de proxección da imaxe de marca e de promoción
dos viños que nela se elaboran. Esta actividade, integrada na Ruta do viño Rías Baixas – O
Rosal, pode resultar ademais unha importante contribución ó desenvolvemento económico
da comarca.
Neste campo o grupo empresarial promotor conta xa con experiencia no eido do
enoturismo que vén da man da Bodega Regina Viaurm na Ribeira Sacra onde dende hai
anos veñen desenvolvendo con moito éxito actividades de enoturismo, conxuntamente con
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empresarios e hostaleiros locais, que fan desta adega unha das mais visitadas de Galicia.
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B. MEMORIA XUSTIFICATIVA
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1. OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA DA REDACCIÓN DO PEPID
A actual regulación urbanística do ámbito da finca Altos de Torona ven dada, en virtude da
súa clasificación no PXOM como Solo Rústico de especial protección forestal e da
aplicación da Disposición Transitoria primeira da Lei /2016 (LSG), polo réxime establecido
directamente por esta. En concreto, ao tratarse dun solo rústico de especial protección, o
réxime de usos e actividades, ven dado polo establecido de forma xenérica no artigo 36 en
relación co artigo 35 da LOUGA e coas limitacións derivadas da lexislación sectorial
reguladora dos valores específicos que motivan a protección, establecendo para
determinados usos a esixencia da previa autorización autonómica, ou, no caso de que se
pretendan implantar construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan
potenciadoras do medio onde se localicen ou para equipamentos e dotacións públicos ou
privados, a esixencia da aprobación dun plan especial de infraestruturas e dotacións. Pola
súa banda o artigo 39 establece con carácter xeral as condicións xerais das edificacións no
solo rústico.
A Finca Altos de Torona experimentou unha transformación dende a súa configuración
orixinal de terreo forestal ata a actual configuración do aproveitamento do espazo para o
cultivo da vide cun sistema de produción sostible. Esta transformación levouse a cabo
segundo os proxectos e as correspondentes autorizacións que constan nos antecedentes da
presente memoria e o Estudio de Impacto ambiental redactado en febreiro de 2003, e a
ampliación de dito EIA de febreiro de 2005, e de conformidade coa Declaración de
Impacto Ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en
data 12.05.2004.
Como consecuencia desta transformación, a finca de referencia constitúe a día de hoxe un
superficie total de viñedo da subzona “O Rosal” da D.O. Rías Baixas), de gran interese en
canto a súa integración na paisaxe do val do Miño, e no que existen unha serie de valores
ambientais (vexetación, flora, fauna e hábitats) contrastados no xa referido “Plan de Acción
de Conservación Finca Altos de Torona” realizado no ano 2012 (inclúese como Anexo a este
documento).
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ámbito singular de especial relevancia como espazo produtivo (supón cerca do 15% da
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A singularidade e os valores produtivos, ambientais e mesmo paisaxísticos que concorren na
Finca Altos da Torona e o interese en preservalos e potencialos xustifica a conveniencia e
oportunidade de redactar un Plan Especial de Protección cunha dobre finalidade:
a) Establecer para este ámbito unhas condicións de ordenación específicas que,
conforme coa actual estrutura da finca, pormenoricen, dentro do réxime urbanístico
xeral que determina a LSG para o Solo Rústico, o réxime de uso do solo e as condicións
das construcións e edificacións de forma que sexa posible o acaído desenvolvemento
das potencialidades produtivas da Finca Altos de Torona garantindo a preservación dos
seus valores ambientais e paisaxísticos.
b) Dar traslado ao planeamento urbanístico dos criterios referidos á preservación do medio
biótico (flora, fauna, vexetación e hábitats) e da paisaxe, recollidos no Estudio e
Declaración de Impacto Ambiental e Plan de Acción de Conservación da Finca Altos
de Torona, así como das medidas previstas en ditos documentos.
Pola súa banda, a previsión de incorporar no ámbito da Finca Altos de Torona instalacións
destinadas ao enoturismo ou turismo do viño, vinculadas á explotación vitivinícola existente
demandan, segundo establece o artigo 36 LSG, a aprobación dun Plan Especial de
Infraestruturas e Dotacións coas finalidades e contidos previstos no artigo 73 LSG. Ditas
finalidades e contidos intégranse coas propias do Plan Especial de Protección nun único
instrumento urbanístico.
Por tanto, o Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións da Finca Altos de Torona
formúlase como o instrumento urbanístico acaído coa finalidade de regular dende criterios
de sostibilidade este singular espazo co obxecto de desenvolver as súas potencialidades
produtivas e preservar os valores ambientais e paisaxísticos que ten asociado, e coa de
regular as condicións urbanísticas precisas e as medidas a adoptar para a implantación de
Finalidades, todas elas, de indubidable interese público.
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usos e actividades de enoturismo vinculadas á explotación vitivinícola existente na finca.
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2. MARCO LEGAL E COMPETENCIAL
O Concello de Tomiño conta cun Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado
definitivamente por acordo do Pleno da Corporación Municipal de data 29.03.2001 (DOG
16.04.2001). A súa normativa urbanística foi publicada no BOP nº 93 de 15.05.2001. O
planeamento municipal de Tomiño, xa que logo, non está adaptado á vixente Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG), nin tampouco o estaba á anterior Lei 2/2002, do 30
de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA)
senón á Lei 1/1997 do 24 de marzo, do solo de Galicia (LASGA).
As determinacións urbanísticas do ámbito de referencia do presente anteproxecto de
planeamento foron definitivamente fixadas por medio da Modificación Puntual do PXOM
NUM 1-B. “Troco nas características de protección especial en Vilachán e adaptación das
ordenanzas 9 e 10”, aprobada definitivamente por Orde da Consellería de Ordenación do
Territorio, Obras Públicas e Vivenda de 18.05.2005 (DOG 21.07.2005 e BOP 21.07.2005).
Xunto coas determinacións do planeamento municipal o marco legal de aplicación para a
redacción do presente Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións o constitúe
no fundamental as normas que se relacionan no Anexo 1 do presente documento.
De conformidade co disposto no artigo 70 da LSG poderán formularse e aprobarse plans
especiais coa finalidade de protexer ámbitos singulares, levar a cabo operacións de reforma
interior, coordina-la execución de dotacións urbanísticas e protexer, rehabilitar e mellora-lo
medio rural. O mesmo artigo establece a posibilidade de aprobación de plans especiais en
ausencia de planeamento xeral municipal, ou cando este non contivese as previsións
detalladas oportunas, sempre que estas determinacións non esixan a previa definición dun
modelo territorial.

obxecto preservar o ambiente, as augas continentais, o litoral costeiro, os espazos naturais,
as vías de comunicación, as paisaxes de interese, o patrimonio cultural e outros valores
análogos. Con tales fins, os Plans Especiais de protección poderán afectar calquera clase
de solo e poderán establecer as medidas necesarias para garantir a conservación e
recuperación dos valores que se deban protexer, polo que poderán impoñer as limitacións
que a tal efecto resulten necesarias.
Pola súa banda, segundo dispón o artigo 73 da LSG, os Plans Especiais de Infraestruturas e
Dotacións teñen entre o seu obxecto, de conformidade co disposto no artigo 36.4, a
implantación dos usos previstos nos puntos o) e p) do artigo 35.1 da mesma lei, referíndose o
citado punto o) ás construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan
potenciadoras do medio onde se localicen.
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Segundo o establecido no artigo 71 da LSG, os Plans Especiais de Protección teñen por
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O contido e documentación dos Plans Especiais será, segundo establece o artigo 70.4 da
LSG e os artigos 77 e 81 do Regulamento de Planeamento (R D 2159/1978), o necesario para
o desenvolvemento do planeamento correspondente e, en todo caso, conterá as
determinacións propias da súa natureza e finalidade, debidamente xustificadas e
desenvolvidas nos estudios, planos e normas correspondentes. Estes plans deberán, en
congruencia coa súa escala respectiva, estar en consonancia cos instrumentos para a
protección, xestión e ordenación da paisaxe, segundo recolle a Lei 7/2008, de protección
da paisaxe de Galicia, así como cos instrumentos de ordenación do territorio vixentes,
nomeadamente ás Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT).
Os Plans Especiais de Infraestruturas e Dotacións deberán conter ademais, segundo dispón o
artigo 73.2 LSG:
a)

Delimitación dos espazos reservados para infraestruturas e dotacións urbanísticas e o seu
destino concreto.

b)

Medidas necesarias para a súa adecuada integración no territorio e para resolver os
problemas que xere no viario e nas demais dotacións urbanísticas.

c) Medidas de protección necesarias para garantir a funcionalidade e accesibilidade
universal das infraestruturas e dotacións urbanísticas.
De conformidade co establecido no artigo 74 da LSG poderán ser formulados polos
concellos, pola Administración autonómica, por outros órganos competentes no ámbito
urbanístico e polos particulares lexitimados para facelo. A súa tramitación e aprobación
corresponde, segundo establece o artigo 75 da mesma Lei, ao municipio, coa salvidade de
que de no caso de tratarse de Plans Especiais non previstos no planeamento xeral , como é
o presente caso, a súa aprobación definitiva requirirá da previa emisión por parte da
comunidade autónoma dun informe preceptivo e vinculante referido ao control da
determinacións establecidas nas Directrices de ordenación do territorio e dos plans territoriais
e sectoriais.
Así mesmo, toda vez que se prevé implantar instalacións destinadas a usos turísticos en solos
rústicos de especialmente protexidos, de conformidade co disposto polo artigo 36.4 LSG,
será preciso obter a autorización ou o informe favorable do órgano sectorial ao que lle
corresponda a tutela dos valores obxecto de protección.
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legalidade e a tutela dos intereses supramunicipais, así como o cumprimento das
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3. OBXECTO E ALCANCE DO PLAN ESPECIAL
Como xa se anticipou, o Plan Especial no ámbito da Finca Altos de Torona formúlase co
obxecto de regular dende criterios de desenvolvemento sostible este singular espazo
produtivo e preservar os seus valores ambientais e paisaxísticos, así como para regular a
implantación de usos turísticos vinculados á explotación vitivinícola existente.
Con esta finalidade, e de conformidade co disposto nos artigos 70, 71 e 73 da LSG, o
alcance do PEPID concrétase en:
a) Identificar os valores obxecto de protección e delimitar o ámbito territorial afectado
polo PEPID.
b) Establecer para este ámbito unhas condicións de ordenación específicas que,
conforme coa actual estrutura da finca, pormenoricen, dentro do réxime urbanístico
xeral que determina a LSG para o Solo Rústico, o réxime de uso do solo e as
condicións das construcións e edificacións que permitan garantir o desenvolvemento
sostible da actividade produtiva propia da explotación vitivinícola existente e a
preservación dos valores ambientais e paisaxísticos deste espazo.
c) Complementar as determinacións da regulación urbanística de aplicación no
ámbito delimitado cos criterios referidos á preservación do medio biótico (flora,
fauna, vexetación e hábitats) e da paisaxe, recollidos no Estudio e Declaración de
Impacto Ambiental e Plan de Acción de Conservación da Finca Altos de Torona, e as
medidas e actuacións previstas en ditos documentos, así como cantas outras
medidas e actuacións adicionais resulten pertinentes a efectos

garantir a

preservación e potenciación dos valores obxecto de protección.
d) Delimitar os espazos reservados para a implantación das instalacións destinadas a

e) Establecer as medidas necesarias para a adecuada integración no territorio e para
resolver os problemas que xeren as instalacións previstas no viario e nas demais
dotacións urbanísticas.
f) Establecer as medidas de protección necesarias para garantir a funcionalidade e
accesibilidade universal das infraestruturas e dotacións urbanísticas.
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usos turísticos e o seu destino concreto.
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a transformación futura do ámbito, senón como instrumento urbanístico para a regulación
dunha realidade xa existente como resultado da transformación operada pola execución
dos proxectos no seu día autorizados en virtude do réxime urbanístico aplicable. Réxime que,
coas modificacións introducidas pola LSG, o PEPID pretende acoutar, dentro dos límites das
súas facultades, coa finalidade de protexer e potenciar os valores deste espazo como
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recurso económico relevante e como recurso ambiental e paisaxístico.
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4. CRITERIOS PARA A PROTECCIÓN DOS VALORES AMBIENTAIS DO ÁMBITO
As actuacións levadas a cabo no ámbito do Plan Especial, foron sometidas a unha extensa
e completa tramitación ambiental (resúmese no apartado 1.3 da Memoria Informativa),
téndose emitido por parte do órgano ambientala correspondente Declaración de Impacto
Ambiental para as mesmas.
A Declaración de Impacto Ambiental establece unha serie de medidas correctoras, tanto
para a fase de transformación como para a fase de explotación, en orden a minimizar as
afeccións ambientais e garantir a integración paisaxística do proxecto de explotación
agraria que foron e están a ser executadas, pero que, en todo caso, resulta pertinente
recoller no Plan Especial integrándoas na regulación urbanística do ámbito.
4.1.

BASE DE REFERENCIA PARA OS CRITERIOS DE PROTECCIÓN

O documento denominado “Plan de Acción de Conservación Finca Altos de Torona” (PAC)
realizado no ano 2012, por AmBioDiv-Valor Natural. Ambiente, Natureza e Sustentabilidade,
Lda, contén unha descrición detallada dos valores ambientais presentes no ámbito.
Como xa se indicou no apartado 5 da Memoria Informativa, o PAC identifica os valores
ambientais existentes respecto ao medio biótico, vexetación e hábitats.
No mesmo apartado, identifícanse tamén os valores paisaxísticos existentes no ámbito do
PEPID.
O Plan Especial formula os criterios xerais de protección do ámbito e os específicos para
cada zona do mesmo, en base ao inventario de valores ambientais descrito no PAC e
demais valores ambientais e paisaxísticos existentes.
CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA PARA O ÁMBITO DO PEPID

En razón do anterior, o PEPID establece os seguintes criterios xerais para a protección
ambiental e paisaxística do ámbito:


Manter a flora, fauna e vexetación existente, prestando especial atención á
protección das especies consideradas en perigo de extinción ou vulnerables.



Conservación dos corredores ecolóxicos establecidos no ámbito do PEPID, como
ámbito de protección do sistema natural de regos e escorrentas de auga existentes
así

como

das

franxas

de

vexetación

autóctona

vinculada

ós

mesmos:

Carballo(Quercus robur), sobreira (Quercus suber), ameneiro (Alnus glutinosa) e
salgueiro (Salíx atrocinerea), castaño (Castanea sativa), loureiro (Laurus nobilis),
pereira brava (Pyrus cordata) e abeleira (Corylus abelá).
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Conservación dos hábitats existentes no ámbito do PEPID, así como os do perímetro
do mesmo:
o Comunidades de vexetación ruderal, arvense e nitrófila. Código UE: N/A.
o Piñeirais da ribeira do Regato dos Bravos da zona limítrofe ao ámbito do PEPID.
Código UE: N/A.
o Matogueiras da zona limítrofe ao ámbito do PEPID. Código UE 4030 –Breixeiras e
matogueiras de zona templada. Breixeiras secos europeos.



Preservar a visión paisaxística existente no ámbito do PEPID, derivada da actual
configuración en socalcos da plantación de viñedo integrada na orografía do
terreo.



Promover e conservar a cobertura con especies herbáceas das fileiras de plantación
de viñedo e dos noiros, co obxecto de controlar a erosión do terreo, enriquecer o
chan con nutrientes esenciais para a calidade de produción, e, ó tempo, mellorar a
integración paisaxística do ámbito.



Controlar as especies invasoras de vexetación, e promover unha maior implantación
de arboredo a modo de barreira, co obxecto de diminuír a evapotranspiración do
terreo, e estruturar a visión paisaxística da explotación



Fomentar os valores obxecto de protección ambiental e paisaxística, mediante a
implantación de paneis informativos que identifiquen o medio biótico así como os
puntos de observación paisaxística dende o ámbito do PEPID.
Establecer un plan de monitorización da biodiversidade para o seguimento da
evolución dos hábitats e especies presentes e co fin de tomar medidas correctivas
cando sexa necesario.
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5. CRITERIOS PARA A PROTECIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS VALORES E
POTENCIALIDADES PRODUTIVAS DA FINCA ALTOS DE TORONA
Os proxectos de cambio de cultivo no seu día aprobados e que serviron de base para a
transformación da finca procuraron a consecución das condicións mais favorables para o
desenvolvemento da explotación vitivinícola, tanto dende o punto de vista da estruturación
espacial do viñedo en función das condicións xeomorfolóxicas e funcionais dos terreos,
como das condicións técnicas da implantación do mesmo (actuacións sobre o substrato,
disposición das cepas, sistemas de condución... ). Como resultado das actuacións
realizadas, a finca Altos de Torona, cunha extensión de superficie destinada ó cultivo da
vide (vitis vinífera, variedade Albariño) de 80,46 has, que se corresponde cos dereitos de
plantación dos que dispón Viñedos Vilachán SL, constitúe hoxe unha das maiores
explotacións vitícolas da subzona de O Rosal da D.O. Rías Baixas (13,4% da superficie total
de viñedo da subzona).
Xunto con estas actuacións para a plantación do viñedo, realizáronse obras para a
implantación das infraestruturas necesarias para a explotación vitícola (construción de
depósitos de auga e almacén agrícola) autorizadas por resolución da Secretaría Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente Territorio e
Infraestruturas da Xunta de Galicia de data de 25.03.2008.
O proxecto de explotación vitivinícola, contemplou dende o inicio a previsión da
construción dunha adega co obxecto de levar a cabo na propia explotación a
transformación da uva producida en viño, reservando para elo o espazo que reúne as
mellores condicións para unha instalación desta natureza. Redactado o correspondente
proxecto por parte de BODEGAS ALTOS DE TORONA S.L para a construción dunha adega,
cunha superficie total de 4.827,05 m2, outorgóuselle a licenza de obras e de actividade por
preceptiva autorización previa da Comunidade Autónoma para usos e actividades
construtivas en solo rústico por resolución da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia
de data de 16.06.2010. (expdte 09/106), e co ditame de Incidencia Ambiental ao abeiro do
Decreto 133/2008, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, emitido polo
servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura territorial de Pontevedra da
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.
O presente Plan Especial recolle en termos de ordenación urbanística tanto a realidade
resultante da execución dos referidos proxectos como as previsións aínda non executadas
dos mesmos, asignando a cada zona do ámbito o réxime particular que resulta mais acaído
ás finalidades que lle corresponde desempeñar no conxunto da explotación vitivinícola, de
forma que se garanta o mellor aproveitamento das potencialidades produtivas do mesmo.
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resolución da Alcaldía do Concello de Tomiño de data 30.04.2013. Dita licenza contou coa
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Así, sobre a meirande parte da superficie do ámbito, a destinada ó cultivo da vide (86,60%
da sup. total), limítase ao réxime xeral de aplicación establecido polo artigo 36 LSG en
relación cos usos e actividades relacionados no artigo 35 da mesma lei a pouco mais que ás
actividades relacionadas co aproveitamento agropecuario do solo a efectos de protexer a
integridade do viñedo.
As zonas destinadas ás infraestruturas necesarias para o desenvolvemento da explotación
contan, así mesmo, coa correspondente particularización do citado réxime do artigos 35 e
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36 LSG de conformidade coas súas especificidades.
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6. CRITERIOS DE ORDENACIÓN DO ÁMBITO DO PEPID
6.1.

CRITERIOS XERAIS DE ORDENACIÓN

O Plan Especial da traslado ao planeamento urbanístico, no substantivo, dos criterios
recollidos nos proxectos no seu día elaborados e autorizados por medio dos que se operou a
transformación da finca, xunto cos condicionantes ambientais que levan asociados.
Establece, xa que logo, a partir da actual estrutura da finca Altos de Torona unhas
condicións de ordenación específicas que pormenorizan para cada zona concreta do
ámbito o réxime de usos e as condicións das construcións e edificacións, dentro do réxime
establecido pola LSG para o solo rústico, que é o que resulta de aplicación en virtude do
disposto no apartado 2.d da súa disposición transitoria primeira, e incorporan ao
planeamento os criterios e medidas de actuación referidos á preservación do medio biótico
(flora, fauna, vexetación e hábitats) e da paisaxe, recollidos no Estudio e Declaración de
Impacto Ambiental e Plan de Acción de Conservación.
Estas condicións de ordenación supoñen, de conformidade co disposto polo artigo 71.2 da
LSG, o establecemento, para cada zona concreta do ámbito, de limitacións ó réxime
urbanístico xeral que dita lei determina para o Solo Rústico coa finalidade de conciliar o
desenvolvemento

das

potencialidades

produtivas

da

explotación

vitivinícola

coa

preservación dos valores ambientais e paisaxísticos deste espazo. Concretan, ademais, os
espazos reservados para a implantación de usos turísticos no ámbito e o seu destino
específico, vinculado, en todo caso, á explotación vitivinícola.
O PEPID non modifica, en ningún caso, a clasificación ou categorización do solo nin supón a
alteración do modelo territorial establecida polo PXOM.
Como xa se indicou, o PXOM de Tomiño clasifica a práctica totalidade do ámbito do PEPID
como Solo Rústico de Protección de Zonas Forestais, agás unha pequena superficie (1.111
Vilachán) e a zona de protección da liña eléctrica aérea de alta tensión que discorre polo
ámbito do PEPID, que está clasificada como Solo Rústico de Protección de Infraestruturas.
O réxime aplicable a ambas categorías de solo rústico o establece a LSG no artigo 36 en
relación co artigo 35, de conformidade co cal nestes solos permítense os usos e actividades
relacionados no apartado 3.3 da presente memoria, sen prexuízo do disposto nos
instrumentos de ordenación do territorio e das maiores limitacións derivadas da lexislación
sectorial de aplicación.
O Plan Especial modula este réxime de usos concretando a súa aplicación en cada unha
das zonas en que se estrutura a ordenación do ámbito de acordo coas condicións do
terreo, as necesidades da explotación e os criterios de preservación dos valores ambientais
e paisaxísticos do ámbito.
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m2) localizada ao Sur do ámbito, que está clasificada como Solo de Núcleo Rural (N.R.
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As determinacións de ordenación do PEPID comportan tamén a limitación do réxime de
usos e da edificación na pequena porción de solo incluído na delimitación do núcleo rural
de Vilachán que se atopa incluída dentro do ámbito, que deberá aterse ás condicións
particulares establecidas para a zona de ordenación que lle corresponde.
6.1.1.

Regulación de usos.

O Plan Especial establece, a partir da conformación actual da finca, das necesidades da
explotación e dos criterios de preservación dos valores do ámbito, unha zonificación a través
da que concreta o réxime especifico de aplicación en función dos distintos tipos de
situacións que se producen en relación coa natureza de cada solo e o papel que a
ordenación lle asigna no conxunto da explotación vitivinícola.
Este réxime específico comporta, no substantivo, o establecemento de restricións ó réxime
xeral establecido no artigo 36 LSG en relación co artigo 35 da mesma lei, e por tanto refírese
fundamentalmente á regulación dos usos e actividades de aplicación en cada tipo de
situación. Así, para cada zona da ordenación establécese un uso “principal” dentro dos
recollidos no artigo 35 LSG, que determina a vocación propia de ese solo no conxunto do
ámbito, e unha serie de usos considerados “compatibles” recollidos tamén de entre os
contemplados no réxime xeral da LSG. O Plan Especial establece ademais as condicións
específicas en que deberán ser aplicados os usos considerados como principais e os
compatibles.
As anteriores referencias ó réxime xeral establecido polos citados artigos 35 e 36 da LSG
deberán entenderse, en todo caso, sen prexuízo do disposto nos instrumentos de ordenación
do territorio e das maiores limitacións que resulten da aplicación da correspondente
normativa sectorial.
Os usos permitidos segundo o réxime específico establecido por este Plan Especial
usos do PXOM de Tomiño (apartado 4.1 da normativa urbanística do PXOM).
6.1.2.

Regulación das condicións das edificacións.

Nas zonas nas que permite usos construtivos, o Plan Especial concreta, dentro das limitacións
e condicións establecidas no artigo 39 da LSG, as condicións especificas que deberán
cumprir as edificacións a efectos de garantir a congruencia entre obxectivos do PEPID e a
súa integración ambiental e paisaxística, atendendo en todo caso ás necesidades
funcionais da explotación.
No que lles resulte de aplicación, as edificacións previstas no PEPID axustaranse ás
condicións establecidas nas ordenanzas reguladoras da edificación do PXOM (apartado 4.2
das NNUU).
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axustaranse ás disposicións que lles resulten de aplicación das ordenanzas reguladoras dos
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7. CRITERIOS RESPECTO DOS ESPAZOS RESERVADOS PARA USOS TURÍSTICOS
A previsión da implantación de instalacións destinadas a usos e actividades de turismo no
ámbito do presente Plan Especial obriga, segundo dispón o artigo 36.4 LSG, a que este teña
o carácter dun plan especial de infraestruturas e dotacións co obxecto de regular dita
implantación.

A tal efecto, o Plan Especial debe establecer, de conformidade co

establecido polo artigo 73 LSG, as determinacións acaídas a súa finalidade e, en todo caso:


a delimitación dos espazos reservados para infraestruturas e dotacións urbanísticas e
o seu destino concreto.



as medidas necesarias para a súa adecuada integración no territorio e para resolver
os problemas que xere no viario e nas demais dotacións urbanísticas.



as

medidas

de

protección

necesarias

para

garantir

a

funcionalidade

e

accesibilidade universal das infraestruturas e dotacións urbanísticas.
En canto ao destino concreto das instalacións turísticas que se pretende implantar no
ámbito do Plan Especial, trátase de instalacións destinadas ao enoturismo, vinculadas, en
todo caso, á explotación vitivinícola.
En efecto, tal como se argumentou no apartado 7 da presente memoria, as adegas
contemporáneas conxugan o seu tradicional carácter de instalacións agro-industriais para a
produción vinícola co novo compoñente asociado de espazo de atracción/interacción co
público no marco do enoturismo, como factor decisivo na creación da “imaxe de marca”
da adega e dos seus viños. Así a adega, ademais de organizar os espazos necesarios para
albergar a tecnoloxía e proporcionar as condicións necesarias para a elaboración e
almacenamento do viño, debe xerar as condicións para estimular o interese do público e
proporcionarlle ao visitante experiencias interactivas en torno aos temas do viño e da
viticultura. Nesta estimulación da atracción ou interese, xogan un papel preponderante
integración na mesma de instalacións complementarias destinadas a actividades de
enoturismo, orientadas a diferenciala e a engadir valor ó seu produto.
Dentro destas instalacións contémplanse expresamente as destinadas a actividades de:


Atención e servizo dos visitantes.



Promoción e degustación dos produtos propios da adega.



Divulgación dos valores da explotación e da rexión vitivinícola, nomeadamente da
subzona de O Rosal.



Aloxamento temporal dos visitantes e servizos vinculados.



Aplicación de tratamentos de viñoterapia.
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Restauración e promoción da gastronomía propia da comarca do Baixo Miño.

Estas actividades desenvolveranse, en todo o que lles resulte de aplicación, no marco do
regulado pola Lei 7/2011, do 27 de outubro, de Turismo de Galicia e, na súa virtude, polo
Decreto 57/2016, do 12 de maio, polo que se establece a ordenación dos establecementos
hoteleiros.
Os espazos reservados para as instalacións destinadas aos usos e actividades turísticas os
delimita o Plan Especial por medio da zonificación determinada a efectos de establecer a
ordenación detallada do seu ámbito, segundo se describe nos seguintes apartados desta
memoria.
En congruencia coas finalidades de protección que motivan esencialmente a súa
redacción, o Plan Especial establece as medidas necesarias para a adecuada integración
no medio das instalacións, tanto das destinadas a usos turísticos como as destinadas aos
restantes usos permitidos, así como as necesarias para evitar ou minimizar afeccións sobre a
rede viaria e demais redes de servizos existentes.
A referencia que fai o apartado 2.c) do artigo 73 da LSG en canto ás medidas de
protección necesarias para garantir a funcionalidade e accesibilidade universal das
infraestruturas e dotacións urbanísticas, carecería no caso presente de virtualidade, ao
tratarse dun PEID que non ten por obxecto o establecemento e ordenación de
infraestruturas ou dotacións, senón a implantación de usos turísticos. En todo caso, o Plan
Especial procura, a través das súas determinacións e condicións de ordenación específicas,
garantir as mellores condicións de funcionalidade das instalacións previstas. Así mesmo, as
condicións de accesibilidade as instalacións turísticas previstas garántense coa esixencia de
cumprimento do Decreto 35/2000, do 28 de Xaneiro, polo que a aproba ou Regulamento de
desenvolvemento e execución dá Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na
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Comunidade Autónoma de Galicia no que lles resulte de aplicación.
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8. DESCRICIÓN DA ORDENACIÓN PROPOSTA.
8.1.

ESTRUTURA XERAL DA ORDENACIÓN.

O Plan Especial de Protección e de Infraestruturas e Dotacións da finca Altos da Torona
establece unhas condicións de ordenación específicas, que resultan da aplicación dos
criterios expresados nos apartados anteriores en relación coa realidade resultante da
execución no seu día dos proxectos autorizados, en razón dos que se pormenoriza o réxime
de uso do solo e as condicións das construcións e edificacións (sempre dentro dos límites do
establecidos na LSG), e incorpora ao planeamento urbanístico os criterios referidos á
preservación do medio biótico (flora, fauna, vexetación e hábitats) e da paisaxe, recollidos
no Estudio e Declaración de Impacto Ambiental e Plan de Acción de Conservación, e as
medidas e actuacións previstas en ditos documentos, co obxecto de conciliar o
desenvolvemento das potencialidades produtivas do ámbito coa preservación dos valores
obxecto de protección.
Dentro desta pormenorización, delimita os espazos reservados para a implantación das
actividades turísticas que se pretenden acoller como elemento integrado na explotación
vitivinícola.
A tal efecto, o Plan Especial establece unha zonificación do ámbito de dita explotación
vitivinícola, que se recolle nos planos de ordenación, en función das condicións do terreo, as
necesidades da explotación e os criterios de preservación dos valores ambientais e
paisaxísticos do ámbito, a través da que se modula e concreta o réxime xeral establecido
pola LSG.
En dita zonificación diferéncianse cinco tipos de situacións que constitúen a base da

Z1 .

Zonas de Cultivo agrícola.

Z2 .

Zonas de Instalacións de Transformación e Complementarias.

Z3 .

Zonas de Protección Ecolóxica.

Z4.

Zonas de Infraestruturas Técnicas.

Z5.

Infraestruturas de Acceso.
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regulación do Plan Especial:
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Ordenación do Plan Especial de Protección e de Infraestruturas e Dotacións da finca Altos de Torona.

ZONA

Z1
Z2
Z3
Z4

Z5

USOS PEP

SUPERFICIE (m2s)

SUPERFICIE %

806.072
806.072

86,35%
86,35%

CULTIVO AGRÍCOLA
VIÑEDOS

Z1

INSTALACIÓNS DE TRANSFORMACIÓN E COMPLEMTARIAS
BODEGA
INSTALACIÓNS AUXILIARES

Z2_1
Z2_2

24.227
22.151
2.076

2,60%
2,37%
0,22%

PROTECCIÓN ECOLÓXICA
CORREDORES ECOLÓXICOS

Z3

30.369
30.369

3,25%
3,25%

INFRAESTRUTURAS TÉCNICAS
DEPÓSITO AUGA/ C.T.
DEPÓSITO AUGA
DEPURACIÓN A. R.

Z4_1
Z4_2
Z4_3

5.417
1.536
1.629
2.252

0,58%
0,16%
0,17%
0,24%

INFRAESTRUTURAS DE ACCESO
VIARIO DE USO PÚBLICO
ACCESIBILIDADE INTERNA

Z5_1
Z5_2

67.359
7.971
59.388

7,22%
0,85%
6,36%

933.444

100,00%

TOTAL DELIMITACIÓN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

Cadro resumo coas superficies de ordenación do Plan Especial.
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As superficies das distintas zonas resúmense no seguinte cadro de superficies:
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8.2.

ZONAS DE ORDENACIÓN

8.2.1.

ZONA 1. de cultivo agrícola.

Corresponde esta zona de ordenación ás áreas destinadas o cultivo da vide, que, cunha
superficie total de 80,6 Has, son as que ocupan a gran maioría da superficie do ámbito do
Plan Especial (86,35 % do total).
A maior parte das zonas de cultivo (66 Has.), nas que a pendente natural do terreo e
superior ó 10% ordénase nunha estrutura de socalcos seguindo as curvas de nivel do terreo
para evitar a erosión e facilitar as labores de explotación. Os socalcos, de ancho variable
pero suficiente en todo caso para permitir a perfecta mecanización e as mellores condicións
de insolación das viñas, teñen pendente cara a parte interior do terreo, cunha drenaxe que
recolle a auga sobrante da chuvia que é canalizada a cara os dous regatos con los que
limita o ámbito.
A plantación foi feita seguindo o regulamento galego de produción integral e respectando
escrupulosamente tódalas normativas de medio ambiente. O sistema de condución utilizado
é o de “espaldera en v” por ser considerado o mellor sistema para a produción de uvas de
calidade, cun marco de 3,00 x 1,50 m., o que supón unha densidade de 2.200 plantas/Ha.
(densidade baixa que limita a produción, pero permite ter unha mellor calidade).
Toda a plantación conta cunha instalación de rega por goteo e o equipamento necesario
para o abonado mediante o mesmo como complemento (aporte suplementario en
momentos puntuais nos que poda existir un déficit de algún elemento que poda prexudicar
a calidade da colleita) do abonado ordinario da plantación se realiza con abonos sólidos
en toda a superficie del terreo.
Coa finalidade de evitar a erosión do terreo, manter a mellor estrutura posible do mesmo, e
unha cuberta permanente de herba, cuxo desbroce periódico serve, ademais, de aporte
de materia orgánica permitindo reducir ó mínimo as posibles achegas de abonos
nitroxenados.
8.2.1.1. Réxime de uso:
Conforme coa súa natureza e destino o uso principal desta zona de ordenación é o
aproveitamento agropecuario do solo (apartado 1 do artigo 32 LSG).
Permítense ademais como usos compatibles os recollidos no artigo 2.2.2 da Normativa
Urbanística do Plan Especial sempre que estean relacionados coas necesidades da
explotación e o seu mantemento e mellora e coa divulgación ou promoción dos valores ou
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asegurar as mellores condicións de integración paisaxística, nas zonas de cultivo mantense
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da produción propia do ámbito sempre que resulten compatibles coa protección do medio
biótico e á paisaxe.
8.2.1.2. Condicións das edificacións:
Nesta zona de ordenación non se permite a edificación, estando unicamente admitidas as
instalacións agrícolas de carácter provisorio, que estean xustificadas en necesidades de
carácter non permanente da explotación vitícola.

8.2.2.

ZONA 2. de instalacións de transformación e complementarias.

Corresponde esta zona de ordenación ás áreas destinadas á implantación das instalacións
necesarias para a transformación da uva, elaboración, procesado e almacenamento do
viño, así como á implantación doutras instalacións destinadas ao apoio da explotación
vitícola e das instalacións destinadas aos usos e actividades de enoturismo.
Esta zona de ordenación conta cunha superficie total de 24.227 m2, o que representa o 2,6%
da superficie total do ámbito, e afecta a dúas áreas diferenciadas.
A maior parte desta zona de ordenación concirne á área destinada á Adega, cunha
superficie de 22.151 m2. Esta área correspóndese co emprazamento previsto para as
instalacións recollidas no proxecto autorizado por resolución da Alcaldía do Concello de
Tomiño de data 30.04.2013 pola que se outorgou licenza de obras e de actividade para a
construción dunha adega, cunha superficie total de 4.827,05 m2c, licenza que contou coa
preceptiva autorización previa da Comunidade Autónoma para usos e actividades
construtivas en solo rústico por resolución da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia
pequena chaira natural conformada na aba dun dos outeiros do monte Galego, Dita chaira
presenta unha superficie practicamente horizontal de aproximadamente 3 Ha., a partir da
cal a topografía descende nunha secuencia de socalcos sobre os que se estende a
plantación de viñedo.
Esta localización presenta unhas condicións óptimas para o emprazamento das instalacións
da adega tanto por razón da idoneidade da topografía, como polas condicións de
accesibilidade e a súa posición dominante no conxunto da explotación, que, aínda que
permite minimizar o impacto visual das instalacións, dispón dunha espléndida panorámica
do viñedo e do val do Miño. Atópase, ademais, suficientemente afastada das edificacións
residenciais máis próximas (máis de 250 m.), o que permite garantir a mínima incidencia das
actividades a desenvolver sobre as mesmas.
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de data de 16.06.2010. Esta área localízase en medio do lóbulo leste do ámbito, nunha
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Dentro desta

zona

de

ordenación

contémplase, ademais,

outra

pequena

área,

diferenciada da anterior, de 2.076 m2 de superficie, situada no centro do lóbulo sur do
ámbito, prevista para a localización doutras instalacións de apoio á explotación vitícola, e
mesmo para actividades turísticas.
8.2.2.1. Réxime de uso:
Nesta zona de ordenación permítense todos os usos admitidos pola LSG para o solo rústico
sempre que estean vinculados coa explotación vitivinícola.
Como usos principais desta zona de ordenación establécense os relacionados coas
instalacións e actividades necesarias para a transformación da uva, elaboración,
procesado e crianza do viño e demais derivados da uva así como as actividades
complementarias vinculadas que lle son inherentes, e as relacionados co turismo do viño ou
“enoturismo”, segundo se regula no artigo 2.3.2 da normativa deste Plan Especial.
Permítense ademais nesta zona de ordenación como usos compatibles os recollidos no
artigo 2.3.2 da Normativa Urbanística do Plan Especial, que en todo caso deberán estar
vinculadas á explotación vitivinícola ou ás instalacións complementarias da mesma.
8.2.2.2. Condicións das edificacións:
Conforme cos usos previstos para esta zona de ordenación, admítese na mesma a
execución de construcións e edificacións que deberán axustarse, en todo caso, ás
condicións establecidas no artigo 39 da LSG e, no que lles resulte de aplicación, ás
establecidas nas ordenanzas reguladoras da edificación do PXOM (apartado 4.2 das NNUU).
Deberán cumprir ademais as condicións especificas establecidas na normativa do Plan
Especial a efectos de garantir a congruencia cos criterios e obxectivos do PEPID e a súa

Recreación virtual do proxecto de adega autorizado por licenza municipal de 30.04.2013.
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integración ambiental e paisaxística.
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8.2.2.3. Condicións de urbanización dos espazos exteriores:
Como criterio xeral os elementos de urbanización adaptaranse no posible ó terreo
procurando a continuidade da topografía e a unha acaída integración na paisaxe.
Procurarase a menor ocupación posible do solo con superficies pavimentadas, nas que
preferentemente utilizaranse pavimentos de adoquín ou lastras (naturais ou prefabricadas
do tipo pavicésped ou semellante) que permitan a drenaxe da auga ó terreo e faciliten a
integración da urbanización no medio natural, agás naqueles casos nos que as solicitacións
propias dos tránsitos ou actividades previstas os fagan inadecuados.
No espazo non ocupado pola edificación ou polos elementos da urbanización nesta zona
de ordenación procurarase manter o estado natural dos terreos ou, se é o caso, o seu uso
agrario ou a plantación de arboredo ou especies vexetais.
Procurarase limitar a iluminación exterior da adega á mínima necesaria para garantir as
condicións de seguridade e funcionalidade, a efectos de reducir no posible a

Recreación virtual do tratamento dos espazos exteriores da zona da adega.
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contaminación lumínica do medio e o consumo enerxético.
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8.2.3.

ZONA 3. de protección ecolóxica.

Corresponde esta zona ás bandas de terreo dedicados á implantación de corredores
ecolóxicos como ámbito de protección do sistema natural de regos e escorrentas de auga
existentes así como das franxas de vexetación autóctona vinculada ós mesmos. Ocupan
unha superficie total de 30.369 m2 o que supón o 3,25 % da superficie total do ámbito.
8.2.3.1. Réxime de uso:
Permítese nesta zona de ordenación o aproveitamento agropecuario do solo sempre que
non resulte incompatible coa conservación e protección dos corredores, e as accións sobre
o solo e o subsolo para a realización de defensas dos cursos de auga.
Permítense ademais como usos compatibles os recollidos no artigo 2.4.2 da Normativa
Urbanística do Plan Especial sempre que resulten compatibles coa protección e
conservación dos corredores ecolóxicos.
8.2.3.2. Condicións das edificacións:
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Nesta zona de ordenación non se permite ningún tipo de edificación.
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8.2.4.

ZONA 4. de infraestruturas técnicas.

Esta zona de ordenación abrangue ás áreas destinadas á implantación das instalacións e
infraestruturas técnicas necesarias para o desenvolvemento da explotación vitivinícola ou
vinculadas á prestación de servizos públicos. A superficie total incluída nesta zona é de 0,54
Has, o que supón o 0,58 % do ámbito do Plan Especial.
Esta zona incorpora tres pequenas áreas diferenciadas: A primeira (Z4_1) de 1.536 m2 de
superficie, situada no centro do ámbito do PEPID ó pé do viario de uso público que o
atravesa, acolle un depósito de auga e un centro de transformación do que parte o
subministro de enerxía eléctrica en baixa tensión da explotación. Estas instalacións quedan
recollidas nunha construción semisoterrada cuxa cuberta transitable está acondicionada
como un excepcional miradoiro sobre o val do Miño.

Miradoiro sobre a cuberta das infraestruturas técnicas da área Z4_1.

Ao sueste do ámbito, tamén ó pé da vía de uso público, está situada a segunda área (Z4_2)

Depósito de auga na área Z4_2.
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de 1.629 m2 que acolle un depósito municipal de auga.
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A terceira área, de 2.252 m2 está situada a carón do emprazamento previsto para a adega,
destinada á depuración das augas residuais da mesma.
O sistema de depuración previsto no proxecto autorizado é o de fitodepuración, sistema de
depuración totalmente natural que aproveita a contribución da capacidade depurativa de
diferentes tipos de plantas, así como unha elevada capacidade de transferir osíxeno á auga
destas. Este sistema de depuración de augas residuais baséase nos procesos biolóxicos,
físicos e químicos que se desenvolven no lento movemento da auga a través dun medio
filtrante baixo a superficie do terreo (sistemas de fluxo subsuperficial horizontal SFS-h ou
vertical SFS-v), ou en contacto coa superficie do terreo (sistemas de fluxo superficial FWS) e
coa axudas de plantas acuáticas.

8.2.4.1. Réxime de uso:
O uso principal desta zona de ordenación é o aproveitamento agropecuario do solo e a
implantación das instalacións e Infraestruturas de abastecemento, tratamento, saneamento
e depuración de augas, de xestión e tratamento de residuos, e instalacións e infraestruturas
de produción ou transformación de enerxía, vinculadas todas elas á explotación vitivinícola
ou ás instalacións complementarias da mesma (apartado 1.m do artigo 35 LSG).

Urbanística do Plan Especial.
8.2.4.2. Condicións das edificacións:
As infraestruturas e instalacións admitidas nesta zona de ordenación, deberán axustarse ó
disposto na correspondente normativa sectorial e, en todo caso, ás condicións establecidas
no artigo 39 LSG que lles resulten de aplicación, así como ás establecidas na normativa
urbanística do PXOM.
Deberán cumprir ademais as condicións especificas establecidas na normativa do Plan
Especial a efectos de garantir a congruencia cos criterios e obxectivos do PEPID e a súa
integración ambiental e paisaxística.
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Permítense ademais como usos compatibles os recollidos no artigo 2.5.2 da Normativa
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8.2.5.

ZONA 5. de Infraestruturas de acceso.

Corresponde esta zona de ordenación ás áreas destinadas ó sistema viario e redes de
camiños que estruturan a accesibilidade ás zonas de cultivo. A superficie total desta zona de
ordenación é de 6,7 Has. O que supón o 7,22 % da superficie total.
Dentro deste sistema de accesibilidade diferénciase o viario de uso público (Z5_1), que
configura a estrutura viaria principal do ámbito a través da que se conecta co viario
municipal e as pistas forestais exteriores, e a rede de pistas ou camiños que articulan a
accesibilidade interna da explotación vitivinícola (Z5_2).
O viario de uso público está constituído polo camiño de subida ao antigo vertedoiro situado
no monte Galelo, que atravesa o ámbito do PEPID sobre o que se articula o resto do sistema

Viario principal (de uso público). En ambas marxes descorren en paralelo as pistas de comunicación interna.

A rede interior, que ocupa unha superficie total de 5,94 Has. resolve o acceso ó viñedo dos
medios persoais e mecánicos precisos para as labores de mantemento e explotación do
cultivo. Está conformada, nun segundo nivel, polas pistas principais de comunicación
interna, a través das que se da acceso ás distintas plataformas ou socalcos, e nun terceiro
nivel polos camiños de acceso ás viñas en cada unha das plataformas de cultivo en que se
conforma o viñedo. Estes camiños están xeralmente conformados en superficies de terra,
porén, as pistas de maior tránsito e algunhas das situadas nas zonas de maior pendente
están asfaltadas como medida correctora de protección para evitar a erosión e arrastre de
materiais polas escorrentas das choivas e as avalanchas de terra.
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de accesibilidade. Este viario está asfaltado e ocupa unha superficie de 0,8 Has.
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Pistas e camiños da rede de accesibilidade interior.

8.2.5.1. Réxime de uso:
O solo incluído nesta zona de ordenación ten por finalidade garantir a accesibilidade
este destino nesta zona permítense os usos e actividades recollidas no artigo 2.6.3 da
Normativa Urbanística do Plan Especial relacionados coas necesidades da explotación
vitivinícola e instalacións complementarias, co seu mantemento e mellora e coa protección,
promoción e divulgación dos valores ou da produción propia do ámbito sempre que
resulten compatibles coa protección do medio biótico e á paisaxe.
8.2.5.2. Condicións das edificacións:
Nesta zona de ordenación non se permite a edificación, estando unicamente admitidas as
instalacións de carácter provisorio, que estean xustificadas en necesidades de carácter non
permanente da explotación vitícola.
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necesaria para desenvolver as actividades propias da explotación vitivinícola. Conforme a
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9. ESPAZOS RESERVADOS PARA AS INSTALACIÓNS TURÍSTICAS. DELIMITACIÓN E
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN E PROTECCIÓN ADOPTADAS.
9.1.

DELIMITACIÓN DO ESPAZO RESERVADO PARA AS INSTALACIÓNS TURÍSTICAS.

De acordo coa ordenación establecida polo Plan Especial, as construcións e instalacións
destinadas a usos e actividades turísticas circunscribiranse á Zona de ordenación Z2 de
“instalacións de transformación é complementarias” delimitada graficamente nos planos de
ordenación.
Esta zona de ordenación conta cunha superficie total de 24.227 m2, repartidos en dúas
áreas diferenciadas: a maior parte (22.151 m2) corresponde á área na que se emprazan as
instalacións da adega segundo o proxecto autorizado por resolución da Alcaldía do
Concello de Tomiño de data 30.04.2013 pola que se lle outorgou a correspondente licenza
de obras e de actividade previa obtención da preceptiva autorización da Comunidade
Autónoma.
O resto da superficie incluída dentro desta zona de ordenación o conforma unha segunda
área de menor extensión (2.076 m2), situada no centro do lóbulo sur do ámbito, na que
tamén se prevé a posibilidade de implantación de instalacións destinadas usos e

Delimitación da zona de ordenación Z2. (Detalle do plano PO-01 de ordenación do ámbito do Plan Especial).

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

130

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 130 a 175

actividades turísticas integradas con outras instalacións de apoio á explotación vitícola.
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9.2.

DESCRICIÓN E FINALIDADE DAS INSTALACIÓNS PREVISTAS.

Os usos e actividades turísticas que se pretende implantar no ámbito do Plan Especial
formúlanse como usos e actividades vinculadas, en todo caso, á explotación vitivinícola da
Finca Altos de Torona, no marco do enoturismo. En efecto, como xa se ten dito, as adegas
contemporáneas (cando menos as que aspiran a ter unha posición de relevancia no
mercado nacional e internacional) son instalacións implantadas no seo da paisaxe vitícola
que combinan realidades técnicas e infraestruturais diversas na dobre compoñente de ser
instalacións agro-industriais destinadas á produción vitivinícola e, ó tempo, espazos de
atracción de visitantes que actúan como un referente esencial na conformación da
identidade ou “imaxe de marca” do produto, e do seu posicionamento no mercado global.
Na primeira destas compoñentes englóbanse as instalacións e actividades necesarias para
o proceso de transformación da uva en viño e demais derivados, xunto coas destinadas á
súa conservación e envellecemento, ó procesado do produto elaborado (envasado,
etiquetado, etc... ), e as instalacións e actividades complementarias da loxística da
produción (laboratorios, administración, etc...) propias dunha actividade industrial.
Na segunda compoñente englóbanse outras instalacións complementarias destinadas as
actividades propias do enoturismo, orientadas á interacción co público co obxecto de
promover o seu interese no coñecemento do viño e dos seus factores de especificidade
(calidade e orixe da materia prima e proceso de elaboración, así como o contexto
xeográfico e cultural no que se produce) e a súa posterior adquisición en calquera parte do
mundo.
A maior parte das instalacións destinadas a usos e actividades turísticas formúlanse, polo
tanto, integradas nas propias instalacións da adega, formando un mesmo complexo
edificatorio, sendo preciso para elo formular, axustándose as determinacións do presente

Dentro das instalacións destinadas a actividades de enoturismo integradas na propia adega
contémplase expresamente as necesarias para o aloxamento temporal dos visitantes e as
destinadas á aplicación de tratamentos de viñoterapia, ademais das instalacións necesarias
para a atención e servizo dos visitantes, á promoción e degustación dos produtos propios da
adega, á divulgación dos valores da explotación e da rexión vitivinícola, nomeadamente
da subzona de O Rosal.
En todo caso, a normativa do Plan Especial establece limitacións para estas instalacións
destinadas a usos e actividades turísticas, en canto que actividades complementarias
integradas na adega, de modo que a superficie destinada ao conxunto das actividades
turísticas non poderá exceder o 50% da superficie total edificada.
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Plan Especial, a correspondente modificación do proxecto xa autorizado.
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Esta limitación non será de aplicación no caso das instalacións destinadas a usos e
actividades turísticas a implantar, xunto con outras instalacións de apoio a explotación
vitícola, no ámbito secundario da zona de ordenación Z2.
9.3.

INTEGRACIÓN TERRITORIAL DAS INSTALACIÓNS .

O Plan Especial acolle como propios, por resultar plenamente congruentes cos seus criterios
e obxectivos, os criterios seguidos na redacción do proxecto de adega autorizado por
resolución da Alcaldía do Concello de Tomiño de data 30.04.2013, por canto procuran :


A máxima integración da edificación na paisaxe, minimizando o impacto visual e a
alteración do relevo natural.



A menor ocupación posible do terreo coa edificación.



Resolver a edificación cunha expresión arquitectónica de calidade que represente a
calidade dos viños elaborados e lle serva de imaxe de marca á adega.

Conforme a estes criterios xulgase acaída a solución arquitectónica dada no referido
proxecto, que integra os seguintes elementos tipolóxicos, que o PEPID tamén fai propios:


Disposición da edificación semisoterrada, o que permite:
-

Reducir as necesidades de ocupación do solo

-

Reducir o impacto ambiental, e nomeadamente o impacto visual, da
edificación.



Resolución da cubrición da edificación por medio dunha cuberta vexetal transitable
de múltiples vertentes a modo de plataforma –miradoiro- en continuidade co terreo.
Solución que permite:
Unha acaída integración da edificación na paisaxe, dándolle continuidade ó
terreo sobre a edificación con formas sinuosas e fraccionadas que se relacionan
coa topografía do lugar.
-

Reducir a pegada visual da edificación, nomeadamente dende cotas mais
altas, dende onde a cuberta percíbese como parte do terreo.

-

Constituír a partir precisamente da singularidade da solución de cuberta e da
súa integración no terreo o trazo característico da identidade arquitectónica da
adega.

-

Dispoñer dun extraordinario espazo de miradoiro sobre o val do Miño.

As características estéticas e construtivas e os materiais, colores e acabados procurarán a
mellor integración da edificación na paisaxe.
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Respecto das condicións de tratamento do espazo exterior procurarase, con carácter xeral
a adaptación dos elementos de urbanización ao terreo, procurando a continuidade da
topografía e a unha acaída integración na paisaxe.
Procurarase, así mesmo a menor ocupación posible do solo con superficies pavimentadas,
nas que preferentemente utilizaranse pavimentos de adoquín ou lastras (naturais ou
prefabricadas do tipo pavicésped ou semellante) que permitan a drenaxe da auga ó terreo
e faciliten a integración da urbanización no medio natural, agás naqueles casos nos que as
solicitacións propias dos tránsitos ou actividades previstas os fagan inadecuados.
No espazo non ocupado pola edificación ou polos elementos da urbanización nesta zona
de ordenación procurarase manter o estado natural dos terreos ou, se é o caso, o uso
agrario deles ou con plantación de arboredo ou especies vexetais.
Procurarase limitar a iluminación exterior das instalacións á mínima necesaria para garantir
as condicións de seguridade e funcionalidade, a efectos de reducir no posible a

Recreación virtual do proxecto de adega autorizado por licenza municipal de 30.04.2013.
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9.4.

MEDIDAS PARA GARANTI-LA A FUNCIONALIDADE E ACCESIBILIDADE.

As condicións de ordenación e demais determinacións establecidas polo presente Plan
Especial aseguran as condicións de accesibilidade e funcionalidade necesarias das áreas
delimitadas para a implantación das instalacións destinadas a usos e actividades turísticas
así como das restantes instalacións previstas. De tal modo que se garante o acceso rodado
de uso público adecuado á implantación, o abastecemento de auga, a evacuación e o
tratamento de augas residuais, a subministración de enerxía eléctrica, a recollida, o
tratamento, a eliminación e a depuración de toda clase de residuos, sen que elo supoña
menoscabo algún da capacidade e funcionalidade das redes de servizos e infraestruturas
existentes.
Os proxectos que se redacten para a execución das instalacións previstas no presente Plan
Especial deberán contemplar, consonte co disposto polo artigo 39 LSG, a previsión de
aparcadoiros suficientes.
Así mesmo, deberán xustificar o cumprimento do establecido no Decreto 35/2000, do 28 de
Xaneiro, polo que a aproba ou Regulamento de desenvolvemento e execución dá Lei de
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia no que lles
resulte de aplicación.
Por outra banda, as solucións tipolóxicas asumidas polo Plan Especial para as instalacións do
complexo edificatorio principal por referencia ao proxecto da adega xa autorizado,
supoñen así mesmo unha solución acaída dende o punto de vista da funcionalidade do
conxunto das instalacións previstas, por canto:


A disposición da edificación semisoterrada, situando o proceso de elaboración do
viño baixo rasante, permite
-

Aproveitar a forza da gravidade para evitar o uso de bombeos mecánicos no
calidade dos viños elaborados, o tempo que reduce o consumo enerxético.

-

Aproveitar a inercia térmica do subsolo para garantir unhas condicións de
humidade e temperatura mais estables e acaídas ós procesos de elaboración
do viño, reducindo tamén de forma notable as necesidades de consumo
enerxético.



A solución da cubrición da edificación por medio dunha cuberta vexetal transitable
permite á súa vez:
-

Mellorar o comportamento térmico da cuberta e o control da iluminación
natural, e polo tanto, reducir as necesidades enerxéticas.

-

Dispoñer dun extraordinario espazo de miradoiro sobre o val do Miño.
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A organización do espazo exterior diferenciando as zonas de acceso dos
traballadores e visitantes dos accesos propios da actividade da adega que se
resolven a unha cota inferior, permite:
-

Minimizar os impactos das actividades propias da adega (carga, descarga e
manobra de vehículos agrarios e de transporte) de tipo acústico, visual, etc, no
medio.

-

Reducir o risco de accidentes.

Esquema da sección do proxecto de adega autorizado por licenza municipal de 30.04.2013.

Imaxe do alzado norte do proxecto de adega autorizado por licenza municipal de 30.04.2013.
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10. CUMPLIMENTO DA LEXISLACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE
10.1.

CUMPRIMENTO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL E DA LSG.

O Plan Especial non modifica, en ningún caso, a clasificación ou categorización do solo nin
supón a alteración do modelo territorial establecida polo PXOM. Cumpre, ademais, coas
determinacións do PXOM de Tomiño que lle resultan de aplicación en razón das clases de
solo nas que este inclúe os terreos delimitados polo Plan Especial: Solo Rústico de Protección
de Zonas Forestais, na que inclúe a maior parte do ámbito; Solo de Núcleo Rural (Vilachán),
na que inclúe unha pequena porción de superficie ao Sur do ámbito; e Solo Rústico de
Protección de Infraestruturas, no que inclúe zona de protección da liña eléctrica aérea de
alta tensión que discorre polo ámbito.
O réxime do Solo Rústico de Protección Forestal, establéceo o PXOM na Ordenanza nº 9 da
súa normativa urbanística, e o réxime do Solo de Núcleo Rural na Ordenanza nº 8.
No entanto, de conformidade co establecido no apartado 2.d da disposición transitoria
primeira da LSG, o réxime urbanístico que corresponde aplicar aos solos clasificados polo
PXOM como solo rústico é o previsto na propia LSG, recollido nos artigos 31 a 40.
O Plan Especial axústase así mesmo ó cumprimento da LSG xa que, en canto que plan
especial de protección, as súas determinacións e condicións de ordenación o que veñen a
supoñer, de conformidade co disposto polo artigo 71.2 LSG, non é senón o establecemento,
para cada zona concreta do ámbito, de maiores limitacións ó réxime urbanístico xeral que a
LSG determina para o Solo Rústico coa finalidade de conciliar o desenvolvemento das
potencialidades produtivas da explotación vitivinícola coa preservación dos valores
ambientais e paisaxísticos deste espazo; e en canto que plan especial de infraestruturas e
dotacións, a súa redacción resulta obrigada en virtude do disposto polo artigo 36.2 LSG para
esixido polo artigo 73.2 da mesma lei.
Sen prexuízo das maiores restricións ás que, de conformidade coa lexislación sectorial de
aplicación, están sometidos os solos clasificados polo PXOM como rústicos de especial
protección forestal, de infraestruturas e das augas, as restricións ao réxime xeral dos solos
rústicos de protección segundo a zona de ordenación do Plan Especial de que se trate,
resúmese no cadro da seguinte páxina.
O Plan Especial remite, así mesmo as condicións das edificacións, con independencia das
condicións que a maiores establece, ó cumprimento das condicións establecidas no artigo
39 LSG.
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a implantación dos usos turísticos previstos e o seu contido e determinacións axústanse ao

USOS ADMITIDOS EN SOLO RÚSTICO
(Art 35 LSG)

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Cultivo agrícola.

Inst. Transf. e Compl.

Protección Ecolóxica

Infraestr. Técnicas

Infraestr. de Acceso

Cod.Valicón:6RL4S5XGE97ZTY3A|rehtp/msg
DocumentasidlrpfxPb|á1375

a)

Accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de terra,
tales como dragaxes, defensa de ríos e rectificación de leitos,
abancalamentos, desmontes e recheos.

Permítense unicamente as directamente
relacionadas co mantemento e mellora da
explotación que resulten compatibles coa
protección do medio biótico e á paisaxe.

b)

Muros de contención, así como valado de predios.

Ademais dos existentes, permítense os
Admítense sempre que estean vinculados á
relacionados coas necesidades da explotación
explotación vitivinícola ou ás instalacións de
que sexan compatibles coa protección do
transformación e complementarias.
medio biótico e á paisaxe.

Non se admiten

c)

Actividades de lecer, tales como práctica de deportes organizados,
acampada dun día e actividades comerciais ambulantes.

Exclusivamente as relacionadas coa
divulgación ou promoción dos valores ou da
produción propia do ámbito que resulten
compatibles coa súa protección.

Exclusivamente as relacionadas coa
divulgación ou promoción dos valores ou da
produción propia do ámbito que resulten
compatibles coa súa protección.

Exclusivamente as relacionadas coa
divulgación ou promoción dos valores ou da
produción propia do ámbito que resulten
compatibles coa súa protección.

d)

Campamentos de turismo e instalacións de praia e actividades de
carácter deportivo, sociocultural, recreativo e de baño, de carácter
público ou privado, de uso individual ou colectivo, que se desenvolvan
ao aire libre, coas obras e instalacións imprescindibles para o uso do
que se trate.

Non se admiten

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

e)

Actividades científicas, escolares e divulgativas.

Exclusivamente as relacionadas co
aproveitamento agropecuario do solo. Non se
admite a instalación de establecementos de
beneficio.

Exclusivamente as relacionadas coa
divulgación ou promoción dos valores ou da
produción propia do ámbito que resulten
compatibles coa súa protección.

Exclusivamente as relacionadas coa
divulgación ou promoción dos valores ou da
produción propia do ámbito que resulten
compatibles coa súa protección.

Non se admiten

Non se admiten

f)

Depósito de materiais, almacenamento e parques de maquinaria e
estacionamento ou exposición de vehículos ao aire libre.

Non se admiten

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

g)

Construcións e instalacións agrícolas en xeral, tales como as
destinadas ao apoio das explotacións hortícolas, almacéns agrícolas,
talleres, garaxes, parques de maquinaria agrícola, viveiros e
invernadoiros.

Permítense as instalacións e estruturas de
sustentación e condución da viña. Permítense Admítense sempre que estean vinculados á
tamén instalacións de carácter provisorio, que explotación vitivinícola ou ás instalacións
estean xustificadas en necesidades de carácter complementarias da mesma
non permanente da explotación vitícola.

Permítense unicamente as instalacións e
estruturas de sustentación e condución da
viña.

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Non se admiten

h)

Construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandaría extensiva
e intensiva, granxas, currais domésticos e establecementos nos que se
aloxen, manteñan ou críen animais, e instalacións apícolas.

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

i)

Construcións e instalacións forestais destinadas á xestión forestal e as
de apoio á explotación forestal, así como as de defensa forestal,
talleres, garaxes e parques de maquinaria forestal.

Non se admiten

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

j)

Construcións e instalacións destinadas a establecementos de
acuicultura.

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

k)

Actividades e instalacións comprendidas no ámbito da lexislación
mineira, incluídos os establecementos de beneficio, e pirotecnias.

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

l)

Instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na
ordenación sectorial destas, así como as estacións de servizo.

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten as instalacións de
subministración de carburante.

m)

Instalacións e infraestruturas hidráulicas, de telecomunicacións,
produción e transporte de enerxía, gas, abastecemento de auga,
saneamento e xestión e tratamento de residuos, sempre que non
impliquen a urbanización ou transformación urbanística dos terreos
polos que discorren.

Permítense unicamente as directamente
relacionadas co mantemento e mellora da
explotación que resulten compatibles coa
protección do medio biótico e á paisaxe.

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Permítese unicamente a instalación de
medidas naturais de disipación para o control
da velocidade da auga nos puntos de
incorporación do sistema de drenaxe das
augas pluviais aos corredores ecolóxicos
establecidos.

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma.

n)

Construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación
agrícola ou gandeira.

Requírese autorización autonómica previa

Non se admiten

Admítense so para garda.

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

ñ)

Construcións de natureza artesanal ou de reducida dimensión que
alberguen actividades complementarias de primeira transformación,
almacenamento e envasado de produtos do sector primario, sempre
que garden relación directa coa natureza, extensión e destino do
predio ou explotación do recurso natural.

Requírese autorización autonómica previa

Non se admiten

Instalacións e actividades necesarias para a
transformación da uva, elaboración, procesado
Non se admiten
e comercialización do viño e demais derivados
da uva.

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións de
transformación e complementarias.

Permítese unicamente accións sobre o solo de Admítense sempre que estean vinculados á
defensas para a protección dos corredores
explotación vitivinícola ou ás instalacións
ecolóxicos establecidos.
complementarias da mesma

Admítense sempre que estean vinculados á
conformación, defensa e conservación da
infraestrutura de accesibilidade do ámbito.

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Ademais dos existentes, admítense os
necesarios para a conformación, defensa e
conservación da infraestrutura de
accesibilidade do ámbito.

Non se admiten

o)

Construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan
potenciadoras do medio onde se localicen.

Non se admiten

Permítense sempre que estean vinculados ó
uso principal e dedicadas á promoción dos
valores e da produción da explotación
vitivinícola, así como da cultura enolóxica, e
dos recursos naturais, culturais e económicos
da comarca.

p)

Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións públicos
ou privados.

Non se admiten

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten

q)

Outros usos análogos que se determinen regulamentariamente e
coordinados entre a lexislación sectorial e esta lei.

Non se admiten

Admítense sempre que estean vinculados á
explotación vitivinícola ou ás instalacións
complementarias da mesma

Non se admiten

Non se admiten

Non se admiten
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10.2.

CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA.

A ordenación proposta e as determinacións establecidas na regulación do presente
documento garanten o cumprimento dos artigos 91 e 92 da LSG relativo á adaptación ao
ambiente e protección da paisaxe e das vías de circulación.
A normativa urbanística do PEPID, en congruencia cos criterios e obxectivos enunciados na
presente memoria, establece para calquera actividade, construción ou instalación que se
pretenda a esixencia da adopción das medidas necesarias para garantir a protección dos
valores ambientais e paisaxísticos do ámbito o que necesariamente implica a súa
adaptación ó ambiente.
A ordenación do PEPID, respecta así mesmo, as áreas con afeccións sectoriais e ambientais
existentes, dispondo para as canles temporais de escorrenta, corredores ecolóxicos na zona
dos mesmos.
10.3.

CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA.

A ordenación proposta e as determinacións establecidas na regulación do presente
documento garanten, no que lles resulta de aplicación, o cumprimento do artigo 43 da LSG
relativo ás normas de calidade ambiental e paisaxística.
10.4.

COHERENCIA E CONFORMIDADE COAS D.O.T

Os criterios e obxectivos do Plan Especial son plenamente congruentes co modelo territorial
establecido polas DOT, correspondéndose coas orientacións estratéxicas establecidas no
apartado 1.5 da súa memoria. Nomeadamente, o apartado 1.5.1 fixa a orientación dos
criterios fundamentais que constitúen as liñas estratéxicas da nova política territorial de

“ E. Potenciar o sector primario como parte esencial do medio rural.
Este panorama debe ser potenciado, favorecendo o aumento da base territorial das
explotacións,

o

agrupamento

tanto

da

produción

como

da

transformación

e

comercialización, e incrementando o valor engadido de todas as producións.
Desde unha perspectiva territorial advírtese unha marcada zonificación en razón das
condicións agrolóxicas do territorio, polo que se fai preciso a realización de liñas de acción e
políticas específicas que consideren a diferente vocación produtiva de cada espazo rural.”

Así mesmo, en relación coas orientacións do modelo territorial no referido ó medio rural, o
apartado 1.5.4. establece:
“ As estratexias de diversificación económica deberán fundamentarse no aproveitamento e
valorización dos recursos endóxenos. Entre elas figura a potenciación do sector primario como
parte esencial del, para o que é preciso favorecer a mobilidade da terra cunha vocación
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Galicia, entre os que recolle:
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produtiva primaria co fin de incrementar a súa rendibilidade, e a aposta por unha nova oferta
de ocio rural variada e de calidade.”

Orientacións que afina respecto do espazo rural no apartado 2.9 no que entre as estratexias
xerais para o seu desenvolvemento apunta:
“ A lexislación urbanística, así como os diferentes instrumentos territoriais ou sectoriais con
incidencia no territorio, deberán fixar diferentes niveis de protección e restrición de uso do solo
rústico polo interese dos recursos e valores que presenta, de xeito compatible co mantemento
das actividades produtivas.”

E de modo específico para espazos rurais intermedios, nos que se encadraría o ámbito do
Plan Especial, fixa como orientación estratéxica no mesmo apartado:
“ Nos espazos rurais intermedios o reforzamento da integración cos elementos referenciais do
sistema urbano, xunto coa posta en marcha de accións de compatibilización das actividades
primarias cos recursos ambientais do territorio deben ser liñas de actuación prioritarias.”

De igual modo, en relación coa paisaxe e o territorio en Galicia (apartado 3.3 da memoria),
e nomeadamente respecto da xestión do cambio nas paisaxes rurais establece:
“ Debe ser un obxectivo, antes de definir os criterios e mecanismos de xestión do cambio nas
paisaxes rurais, promover a protección e valorización da actividade agraria como factor de
mantemento da paisaxe e naturalidade.
Orientar axeitadamente os procesos de cambio no solo rústico de Galicia configúrase como
un dos grandes retos territoriais para o futuro da Comunidade. A capacidade dos sectores
produtivos implicados para adaptarse a novas estruturas económicas vai ser a clave para o
mantemento de actividades e de paisaxes tradicionais en amplas zonas do territorio. A
rendibilidade económica das actividades primarias é a principal garantía a longo prazo para
lograr una utilización destes espazos que evite conflitos ambientais e territoriais como están a

Os criterios, obxectivos e orientacións formuladas polo Plan Especial, segundo se expuxeron
na presente memoria, encontran, por tanto, un perfecto acomodo na formulación do
modelo territorial contido nas DOT.
A xustificación da conformidade do Plan Especial complétase coa xustificación do
cumprimento das determinacións das DOT que constitúen o seu contido normativo. Esta
xustificación recollese no seguinte cadro en relación coas determinacións que resultan de
aplicación ao PEPID:
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mostrar, por exemplo, as zonas de viñedos das provincias de Pontevedra e Ourense.”
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CADRO DE CONGRUENCIA E CONFORMIDADE DO PLAN ESPECIAL DA FINCA ALTOS DE TORONA COAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA
Determinacións das DOT que resultan de aplicación ó PEPID

Contidos e determinacións do PEPID en relación coas determinacións das DOT

Determinacións excluíntes de cualquera outro criterio, ubicación, uso ou deseño territorial ou urbanístico.
Determinacións orientativas propostas que conteñan as DOT que as Administraciósn competentes deben concretar nos correspondentes instrumentos de ordenación territorial, de planificación sectorial, ou de planeamento urbanístico .
1

Obxectivos xerais e estrutura básica do modelo territorial.

1.4
3

Os instrumentos de ordenación territorial, os restantes da planificación sectorial, así como os instrumentos de planeamento urbanístico, deberán xustificar a súa coherencia e conformidade coas
determinacións e criterios establecidos polas Directrices de ordenación do territorio, incorporando unha valoración da correspondencia dos seus contidos con respecto ao disposto nas DOT.

O PEPID incorpora, precisamente neste apartado, unha valoración da correspondencia dos seus contidos con respecto ó disposto nas DOT, coa acaída xustificación
da súa coherencia e conformidade cos criterios e determinacións desta.

Desenvolvemento e ordenación dos asentamientos, das áreas empresariais e das actividades produtivas.
Determinacións para o desenvolvemento e ordenación dos asentamentos.
3.1
3.1.14

Os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico deberán conter unha análise dos riscos naturais e antrópicos aos que se expón o territorio do seu ámbito
de influencia, e deberán estes terreos expostos quedar excluídos do proceso urbanizador e, en todo caso, dos usos polos que poidan verse afectados persoas e bens materiais ou
que deixen de ser funcionais no caso de materialización do risco.

O PEPID, incorpora na súa documentación, o Estudio e Declaración de Impacto Ambiental que avalía os impactos posibles e as medidas preventivas e correctoras a
adoptar para os mesmos. Tamén inclúe o Plan de Control, Seguimento e Vixilancia Ambiental para este ámbito (PCSVA). O PCSVA certifica que na situación
preexistente actualmente, as medidas ambientais de protección e corrección adoptadas, axústanse ao disposto no Estudio e Declaración de Impacto Ambiental.

Determinacións para o desenvovemento das actividades produtivas no medio rural.
Agricultura, gandería e aproveitamentos forestais:
3.3.4

3.3.10

As Administracións, para evitar o despoboamento e o envellecemento do interior de Galicia e para asegurar o desenvolvemento sostible, promoverán o mantemento, recuperación e
nova implantación de actividades con capacidade de xerar e diversificar emprego nas zonas rurais baseándose nas potencialidades endóxenas do territorio, neste caso
relacionadas co sector primario (agrarias, gandeiras, e forestais) e a súa fase de transformación de produtos, pero tamén nos restantes sectores económicos, e desenvolverán
programas co obxectivo de mellorar a produtividade e competitividade e introducir fórmulas de explotación máis sostibles.

3.3.12

A Xunta de Galicia e o conxunto de administracións públicas no marco das súas competencias desenvolverán accións destinadas a superar a elevada fragmentación da propiedade, O PEPID ordena e protexe una extensión de 80,46 Has de viñedo, nunhas terras antes practicamente improdutivas que con frecuencia veíanse afectadas por
a reducir e reverter o abandono das terras, á mellora nas condicións de desenvolvemento sustentable de actividades agrícolas, gandeiras e forestais, mais tamén aquelas tendentes incendis forestais. O cambio de cultivo operado supón unha importante redución dos riscos de incendio e erosión do terreo. O PEPID redáctase para protección dos
á mellora e protección ambiental e paisaxística, á mitigación e adaptación aos riscos ambientais, en especial aos incendios forestais.
valores tanto produtivos como ambientais e paisaxísticos do ámbito.

3.3

4

Os plans e programas das Administracións competentes favorecerán a eficiencia dos sistemas de explotación agrícolas e gandeiros, de maneira que o aumento da súa rendibilidade O PEPID ten precisamente por obxecto garantir o acaído desenvolvemento das potencialidades produtivas da Finca Altos de Torona garantindo a preservación dos
se produza co menor impacto posible sobre o medio.
seus valores ambientais e paisaxísticos
A explotación vitivinícola obxecto do PEPID ademais de poñer en valor un terreo practicamente improdutivo, aproveitando a súa especial aptitude para producir uvas
de gran calidade de variedades autóctonas (nomeadamente Albariño) e contempla a implantación das instalacións para a a transformación da uva. O PEPID xustifica
a relevancia do ámbito como espazo produtivo e a importancia da súa incidencia na mellora da competitividade da economía da comarca, partindo de formulacións
baseadas precisamente en criterios de sostibilidade (proteccíon, conservación integración...)

As infraestruturas e os vectores ambientais do modelo territorial.
Determinacións relativas ó ciclo integral da auga.

4.8.8

As actividades que se desenvolvan en solo rústico abasteceranse por medios propios, sempre que se obteña a autorización administrativa para a extracción da auga en condicións
de sostibilidade. Alí onde xa existen redes de abastecemento de auga, poderanse servir delas, tras autorización, cando non comprometan o abastecemento ás vivendas actuais.

4.8.9

A explotación vitivinícola obxecto do PEPID resolve as súas necesidades de abastecemento de auga de forma autónoma por medio de pozos de captación e os
Non se poderán executar novos desenvolvementos residenciais, industriais ou comerciais, dotacións, ou explotacións agroforestais ou mineiras se non está previamente garantido o
depósitos reguladores contemplados na ordenación para o que conta coas pertinentes autorizacións. O PEP inclúe a previsión dunha instalación depuradora por
abastecemento de auga e o saneamento de augas residuais e a xestión das augas pluviais (TDUS) conforme a criterios de sostibilidade e á planificación hidrolóxica.
fitodepuración para o tratamento das augas residuais previo a súa reutilización.

4.8

A explotación vitivinícola obxecto do PEPID ademais de poñer en valor un terreo practicamente improdutivo, aproveitando a súa especial aptitude para producir uvas
de gran calidade de variedades autóctonas (nomeadamente Albariño) e contempla a

Determinacións relativas á xestión de residuos.
4.9.3

Os residuos inertes procedentes de escavacións, da construción e demolición serán destinados preferentemente á súa utilización como áridos e, nun segundo lugar, poderán ser
empregados para restaurar, de xeito controlado, aqueles ocos xerados coa actividade mineira.

4.9.5

os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico incorporarán as accións e determinacións necesarias para pular pola integración dos obxectivos e medidas A normativa do PEPID (art. 3.1.1) establece, de conformidade coa DIA emitida, que tódolos residuos que se xeren como consecuencia da actividade da explotación,
contempladas sobre o metabolismo urbano do ciclo dos materiais e residuos tendentes tanto á redución do consumo de materiais como á redución na produción de residuos.
deberán se xestionados en función da súa natureza e conforme á lexislación vixente, primando sempre a valorización, reciclaxe ou reutilización fronte ó vertido.

4.9

7

O PEPID regula no artigo 3.1.1 da normativa, de conformidade co establecido na DIA emitida, o tratamento das terras sobrantes das excavacións e os demais
residuos inertes que se produzan na explotación vitivinícola.

O patrimonio natural.
Determinacións de carácter xeral.
Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística incorporarán as accións e medidas necesarias para garantir a protección dos recursos naturais e incentivar a mellora da
calidade ambiental do territorio, garantindo o seu uso sostible por parte da sociedade.
Obxectivos e criterios de protección do patrimonio y dos recursos naturais prioritarios nas actuacións territoriais e sectoriais:
a)
7.1
7.1.2

7.1.4

Favorecer o mantemento da integridade funcional dos sistemas naturais.

7.2.2
8

O PEPID ten precisamente por obxecto facer compatible o desenvolvemento das potencialidades produtivas do ámbito coa protección dos recursos naturais e a
mellora da calidade ambiental do territorio.

c)

Facilitar a conectividade ecolóxica entre as distintas áreas protexidas favorecendo a funcionalidade de unha rede de corredores ecolóxicos adaptando con este fin
O PEPID integra entre os seus criterios e obxectivos (apartados 4, 5, e 6 da memoria xustificativa) os formulados na determinación 7.1.2 das DOT e concreta tanto
as infraestruturas e estruturas que supoñan un efecto barreira.
na suas determinación de ordenación e normativas e nos documentos ambientais que integra as medidas e accións para a súa consecución.
Restauración de espacios deteriorados e prevención de impactos, incorporando criterios de integración ambiental ás actividades con incidencia.

d)

Promover a xeralización de modelos de ordenación e xestión sostible do territorio

e)

Redución de procesos erosivos como factor necesario para o desenvolvemento dos ecosistemas e aproveitamento dos usos potenciais dos terreos.

b)

Os instrumentos de ordenación do territorio e urbanísticos terán presentes os catálogos de especies amenazadas e os correspondentes plans de conservación.

Determinaciones para la ordenación de las áreas estratégicas de conservación y corredores ecológicos.
7.2
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7.1.1

Os instrumentos de OT e planeamento urbanístico deberán prever mecanismos de conectividade ecolóxica do territorio, establecendo ou restablecendo corredores ecolóxicos,
cando menos entre as Áreas estratéxicas de conservación

A Paisaxe.

O "Plan de Acción de Conservación Finca Altos de Torona" incorporado á documentación do PEPID fai inventario a efectos da súa preservación dos valores
ambientais presentes no ámbito, no que se identifican as especies amenazadas catalogadas.

Aínda que o ámbito non se relaciona con Áreas estratéxicas de conservación, PEPID incorpora, na súa escala territorial, a previsión e regulación de corredores
ecolóxicos.

8.1

As Administracións públicas integrarán a consideración da paisaxe nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística así como noutras políticas sectoriais que poidan producir un
impacto directo ou indirecto sobre ela.

O PEPID contempla a protección e integración paisaxística do ámbito como parte do seu obxecto.

8.3

Calquera actuación sobre o territorio incluirá, no marco do proceso de avaliación ambiental, un estudo de impacto e integración paisaxística

O PEPID incorpora na sua documentación o ESAITP no que se fai referencia á tramitación ambiental seguida tanto polo PEP como polos proxectos autorizados no
ámbito do mesmo.

8.5

En ausencia dos Catálogos e Directrices de paisaxe, os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico considerarán a perspectiva global e integral da paisaxe e
seguirán as definicións e criterios xerais recollidos na Memoria das DOT.

O PEPID incorpora a consideración da perspectiva global e integral da paisaxe conforme ós criterios xerais das DOT.
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10.5.

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS
ARQUITECTÓNICAS

A Lei 8/97, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na
Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se
aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da mesma, esixen que os
instrumentos urbanísticos fagan constar expresamente na súa Memoria o seu cumprimento,
sinalando as determinacións normativas de aplicación e as solucións adoptadas para darlles
cumprimento.
As Barreiras Arquitectónicas Urbanísticas (BAUR) regúlanse no Título II de ámbolos dous textos
normativos, distinguíndose no Regulamento de Accesibilidade o tratamento dos espazos

Altitudes das pistas de comunicación existentes no ámbito do Plan Especial.

O Plan Especial desenvólvese sobre un ámbito de titularidade privada como xa se indicou
anteriormente no apartado 4.4.1 da memoria informativa deste documento. Como
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consecuencia, o disposto na Lei 8/97 de accesibilidade e no Decreto 35/2000 respecto das
Barreiras Arquitectónicas Urbanísticas (BAUR) non é de aplicación neste caso concreto, ao
ter que cumprirse sobre as vías e espazos libres de uso público.
Indicar que, no interior do Plan Especial, as infraestruturas de comunicación consisten en
pistas que serven de acceso aos diferentes bancais de cultivo da vide existentes, estando as
mesmas adaptadas á topografía do terreo onde se implantan.
Os proxectos construtivos que se desenvolvan nas zonas do Plan Especial autorizadas para
albergar ese uso, deberán estar ao cumprimento do disposto na Lei 8/97 e no Decreto
35/2000, no Capítulo II do Título II, respecto ás Barreiras Arquitectónicas na Edificación
(BAED).
10.6.

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE RUÍDO

Para dar cumprimento ao establecido no Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo
que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, concretamente o disposto
no seu artigo 13 “Zonificación acústica e planeamento”, o Plan Especial inclúe de forma

Zonificación Acústica do Plan Especial.
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Para delimitar as áreas acústicas existentes no ámbito do Plan Especial, tívose en conta os
criterios e directrices establecidos nos apartados 1, 2 e 3 do Anexo V do RD 1367/2007. Ase
mesmo, tívose en conta o disposto nos artigos 5 e 9 do RD 1367/2007, respecto á
compatibilidade entre as áreas acústicas e a delimitación das zonas de servidume acústica
nos mapas de ruído.
Os usos asociados ás áreas acústicas existentes no ámbito do Plan Especial, corresponden a:


Área acústica de tipo b).- Sectores de uso industrial.
Inclúese dentro desta área a superficie total destinada aos usos establecidos no PEPID,
cunha superficie de 933.444 m2.

O Plano de Zonificación Acústica, inclúese dentro dos planos de ordenación do Plan
Especial, co título “PO.5. Zonificación Acústica do ámbito do Plan Especial de Protección e
de Infraestruturas e Dotacións”. A delimitación das áreas acústicas está realizado a escala
1/5.000.
En cumprimento do disposto no artigo 5.4 do RD 1367/2007, inclúese en Anexo nº 12 deste
documento, a listaxe das coordenadas X e Y de todos os vértices, en sistema de referenza
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11. TRAMITACIÓN E CONCLUSIÓN
11.1.

TRAMITACIÓN DA PLAN ESPECIAL

A tramitación do Plan Especial de Protección e de Infraestruturas e Dotacións da Finca Altos
de Torona someterase ao procedemento establecido no artigo 75 da LSG. En particular, en
canto que se trata dun plan especial non previsto no planeamento xeral municipal, de
conformidade co establecido na letra d do devandito artigo, se requirirá para a súa
aprobación definitiva da previa emisión do informe preceptivo e vinculante da
Administración Autonómica referido ao control da legalidade e a tutela dos intereses
supramunicipais, así como o cumprimento das determinacións establecidas nas directrices
de ordenación do territorio e dos plans territoriais e sectoriais.
Para estes efectos, cumpridos os trámites pertinentes, o órgano municipal competente
aprobará provisionalmente o Plan Especial e someterallo, co expediente completo
debidamente dilixenciado, ao órgano competente en materia de urbanismo para o seu
informe preceptivo vinculante. Unha vez obtido o informe, o concello procederá á súa
aprobación definitiva.
Por tratarse de un plan elaborado por iniciativa particular, estarase ,ademais, ao disposto no
artigo 76 LSG. Por outra banda, esta condición esixe, de conformidade co establecido no
artigo 66 LSG, a acreditación da aceptación do plan polos propietarios ou propietarias que
representen máis do 50 % da superficie do ámbito de planeamento. Acreditación que xa foi
aportada ao expediente.
11.2.

CONCLUSIÓN

Con todo o exposto na presente memoria e cos documentos que se acompañan, queda
Finca Altos de Torona no Concello de Tomiño para a súa Aprobación Definitiva .

En Vigo, a xuño de 2016

EAU ARQUITECTURA S.L.P.

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

144

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 144 a 175

definido o documento do Plan Especial de Protección e de Infraestruturas e Dotacións da

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

145

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 145 a 175
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TÍTULO 1

DETERMINACIÓNS DE CARÁCTER XERAL.

CAPÍTULO 1.1
Artigo 1.1.1.

NATUREZA E ALCANCE DO PLAN ESPECIAL
Natureza do Plan

O Plan Especial de Protección e de Infraestruturas e Dotacións da finca Altos de Torona
formúlase de conformidade co previsto no artigo 70 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo
de Galicia (LSG) como un instrumento de planeamento de desenvolvemento coa natureza
propia dun Plan Especial de Protección dos previstos no artigo 71 da LSG, e dun Plan
Especial de Infraestruturas e Dotacións dos previstos no artigo 73 da mesma lei.
Este Plan Especial non está previsto no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal do
concello de Tomiño (PXOM), polo que a súa aprobación esixe da previa emisión do informe
preceptivo e vinculante ó que se refire a letra e) do artigo 75 da LSG.
Artigo 1.1.2.

Finalidade.

1. Consonte coa súa natureza de plan especial de protección, o presente Plan Especial ten
como finalidade establecer as medidas necesarias para asegurar

a protección,

conservación e mellora dos valores produtivos, ambientais e paisaxísticos do ámbito da
explotación vitivinícola Finca Altos de Torona, e a tal efecto:
a) Establecer para este ámbito unhas condicións de ordenación específicas que, de
acordo coa actual estrutura da finca, pormenoricen o réxime de uso do solo e as
condicións das construcións e edificacións de forma que sexa posible a preservación
dos seus valores tanto produtivos como ambientais e paisaxísticos e o acaído
desenvolvemento das súas potencialidades.
b) Dar traslado ao planeamento urbanístico dos criterios referidos á preservación do medio
Declaración de Impacto Ambiental e no Plan de Acción de Conservación da Finca
Altos de Torona.
2. Consonte coa súa natureza de plan especial de infraestruturas e dotacións, o presente
Plan Especial ten como finalidade regular a implantación de usos turísticos no ámbito de
conformidade co establecido no artigo 36 da LSG, e a tal efecto:
a)

Delimitar os espazos reservados para a implantación das instalacións destinadas a usos
turísticos e o seu destino concreto.

b)

Establecer as medidas necesarias para a adecuada integración no territorio e para
resolver os problemas que xeren as instalacións previstas no viario e nas demais
dotacións urbanísticas.

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

146

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 146 a 175

biótico (flora, fauna, vexetación e hábitats) e da paisaxe, recollidos no Estudio e

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

c)

Establecer as medidas de protección necesarias para garantir a funcionalidade e
accesibilidade universal das infraestruturas e dotacións urbanísticas.

Artigo 1.1.3.

Documentación.

O contido e documentación do presente Plan Especial, establécese de conformidade co
que establecen os artigos 71 e 73 da LSG e os artigos 77 e 81 do Regulamento de
Planeamento (R.D. 2159/1978). Contén as determinacións propias da súa natureza e
finalidade, debidamente xustificadas e desenvolvidas nos seguintes documentos, dos que
consta:
A. MEMORIA INFORMATIVA
B. MEMORIA XUSTIFICATIVA
C. NORMATIVA DO PLAN ESPECIAL
D. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO
E. ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO
F. PLANOS
 Planos de información:
 Planos de ordenación:
G. ANEXOS
 ANEXO 1. Marco legal de referencia
 ANEXO 2. Estudo de Impacto Ambiental.
 ANEXO 3. Declaración de Impacto Ambiental.
 ANEXO 4. Ampliación do estudo de impacto ambiental.
 ANEXO 5. Decisión de non sometemento a AIA da ampliación da parcela.
 ANEXO 7. Informe de agrupación e aclaración de exptes. de Viñedos Vilachán S.L.
 ANEXO 8. Plan de Acción de Conservación da finca Altos de Torona.
 ANEXO 9. Autorización Autonómica para a construción dunha adega.
 ANEXO 10. Ditame de Incidencia Ambiental para actividade de adega.
 ANEXO 11. Licenza de actividade e de obras para adega.
 ANEXO 12. Delimitación do ámbito do PEPID.
 ANEXO 13. Informe de participación pública.
Artigo 1.1.4.

Ámbito de aplicación

O ámbito do Plan Especial o constitúe a finca Altos de Torona, situada na aba de monte
Galelo, na parroquia de Tomiño, no concello do mesmo nome, destinada á explotación
vitivinícola. Conta cunha superficie total de 93,34 has., constituída por tres propiedades.
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 ANEXO 6. Plan de control, seguimento e vixilancia ambiental respecto da DIA.
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A delimitación do ámbito é a que figura recollida na documentación gráfica do presente
Plan Especial. Relación de puntos que definen o ámbito de delimitación do Plan Especial,
coas coordenadas X e Y en sistema de referenza UTM ETRS89 29N.
Artigo 1.1.5.

Vixencia

Unha vez entre en vigor, o Plan Especial terá vixencia indefinida, sen prexuízo do que,
poderá ser revisado ou modificado de conformidade co que dispoña a lexislación
urbanística de aplicación.
Artigo 1.1.6.

Revisión

Procederá a revisión do Plan Especial cando por razóns das dinámicas produtivas da
explotación ou pola evolución dos valores ambientais obxecto de protección resulte
necesario adoptar novos criterios de ordenación ou de protección que supoñan unha
alteración substancial da actual explotación agraria ou do modelo de ordenación
formulado neste Plan Especial. A estes efectos, enténdese como substancial calquera
modificación que supoña:
a)

A alteración do tipo ou estrutura do cultivo existente que afecte a mais dunha cuarta
parte da súa superficie actual.

b)

A redución en mais de un cinco por cento (5%), ou a afectación en mais de un vinte
por cento (20%), da superficie destinada a corredores ecolóxicos neste PEPID.

c)

O

incremento

da

superficie

destinada

a

instalacións

complementarias

ou

infraestruturas en mais dun vinte e cinco por cento (25%) respecto da prevista para
estes usos neste PEPID.
En todo caso, o PEPID deberá ser revisado no momento en que finalice a actual concesión

Artigo 1.1.7.

Alcance normativo dos documentos do Plan Especial

Os documentos do presente Plan Especial terán alcance normativo, salvo naquelas
determinacións nas que se indique o seu carácter indicativo, informativo ou non vinculante,
e as súas determinacións serán de obrigada aplicación, vinculando tanto a Administración
como aos particulares.
Artigo 1.1.8.

Cumprimento da lexislación vixente

O cumprimento das normas e preceptos contidos nesta Normativa, non exime da
obrigatoriedade de cumprir as restantes disposicións vixentes ou que poidan ser ditadas,
sobre as distintas materias afectadas en cada caso.
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Nos aspectos non contemplados nesta Normativa, estarase ao disposto na Normativa
Urbanística do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tomiño.
En todas as actuacións que se produzan no ámbito do Plan Especial, estarase ao previsto no
Decreto 35/2000, do 28 de

Xaneiro, polo que a aproba ou Regulamento de

desenvolvemento e execución dá Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na
Comunidade Autónoma de Galicia no que lles resulte de aplicación.
Artigo 1.1.9.

Desenvolvemento das determinacións do Plan Especial.

O desenvolvemento e execución do Plan Especial realizarase a través dos correspondentes
proxectos técnicos, cuxo contido axustarase ó establecido na lexislación urbanística e
sectorial, debendo á súa vez cumprir coas condicións establecidas nas presentes Normas.
Artigo 1.1.10. Definicións
Para os efectos desta Normativa, cantas veces se empreguen os termos relativos ás
condicións de parcelas, parámetros edificatorios de posición, ocupación, edificabilidade,
volume, calidade e hixiene e outros, estarase ás definicións comprendidas no apartado 4.2
ORDENANZAS REGULADORAS DA EDIFICACIÓN da Normativa Urbanística do Plan Xeral.

CAPÍTULO 1.2
Artigo 1.2.1.

RÉXIME XERAL DE APLICACIÓN
Clasificación

De conformidade co vixente PXOM de Tomiño, a práctica totalidade do solo incluído no
ámbito do presente Plan Especial está clasificada como Solo Rústico de Protección de Zonas
Forestais, coas soas excepcións dunha pequena porción de superficie ao sur do ámbito
de Núcleo Rural, e a franxa de protección da liña eléctrica aérea de alta tensión que
discorre polo ámbito do PEPID, que está clasificada como Solo Rústico de Protección de
Infraestruturas.
Artigo 1.2.2.

Réxime urbanístico do solo

De conformidade co disposto na disposición transitoria primeira da LSG, o réxime urbanístico
aplicable aos solos clasificados como Solo Rústico polo planeamento municipal será
integramente o establecido en dita Lei nos artigos 31 a 40 (a.i.), sen prexuízo das maiores
condicións e limitacións establecidas pola normativa sectorial que resulte de aplicación e
das establecidas pola presente normativa para cada zona do ámbito delimitado de acordo
coa súa finalidade.
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No solo clasificado como Solo de Núcleo Rural serán de aplicación as determinacións deste
Plan Especial en tanto que limitacións ou restricións ao réxime establecido polo Plan Xeral
para esta clase de solo.
Artigo 1.2.3.

Condicións xerais de usos e actividades

De conformidade co disposto no artigo anterior, a regulación de usos e actividades no
ámbito do Plan Especial será a que determina a presente normativa a partir do réxime de
usos e actividades establecido polos artigos 35 e 36 da LSG, permitindo, condicionando ou
prohibindo, para cada zona concreta do ámbito, os admitidos para o solo rústico en dita
Lei. Todo elo sen prexuízo do disposto na lexislación sectorial aplicable e nos instrumentos de
ordenación do territorio e, se é o caso, logo da obtención do título habilitante municipal de
natureza urbanística.
Os usos e actividades admitidos con carácter xeral pola LSG no Solo Rústico son os
relacionados no apartado 1 do artigo 35 da mesma:
a) Accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de terra, tales
como dragaxes, defensa de ríos e rectificación de leitos, abancalamentos,
desmontes e recheos.
b) Muros de contención, así como valado de predios.
c) Actividades de lecer, tales como práctica de deportes organizados,
acampada dun día e actividades comerciais ambulantes.
d) Campamentos de turismo e instalacións de praia e actividades de carácter
deportivo, sociocultural, recreativo e de baño, de carácter público ou
privado, de uso individual ou colectivo, que se desenvolvan ao aire libre, coas

e) Actividades científicas, escolares e divulgativas.
f)

Depósito de materiais, almacenamento e parques de maquinaria e
estacionamento ou exposición de vehículos ao aire libre.

g) Construcións e instalacións agrícolas en xeral, tales como as destinadas ao
apoio das explotacións hortícolas, almacéns agrícolas, talleres, garaxes,
parques de maquinaria agrícola, viveiros e invernadoiros.
h) Construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandaría extensiva e
intensiva, granxas, currais domésticos e establecementos nos que se aloxen,
manteñan ou críen animais, e instalacións apícolas.
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obras e instalacións imprescindibles para o uso do que se trate.
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i)

Construcións e instalacións forestais destinadas á xestión forestal e as de apoio
á explotación forestal, así como as de defensa forestal, talleres, garaxes e
parques de maquinaria forestal.

j)

Construcións e instalacións destinadas a establecementos de acuicultura.

k) Actividades e instalacións comprendidas no ámbito da lexislación mineira,
incluídos os establecementos de beneficio, e pirotecnias.
l)

Instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na ordenación
sectorial destas, así como as estacións de servizo.

m) Instalacións e infraestruturas hidráulicas, de telecomunicacións, produción e
transporte de enerxía, gas, abastecemento de auga, saneamento e xestión e
tratamento de residuos, sempre que non impliquen a urbanización ou
transformación urbanística dos terreos polos que discorren.
n) Construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agrícola
ou gandeira.
ñ) Construcións de natureza artesanal ou de reducida dimensión que alberguen
actividades complementarias de primeira transformación, almacenamento e
envasado de produtos do sector primario, sempre que garden relación
directa coa natureza, extensión e destino do predio ou explotación do recurso
natural.
o) Construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan potenciadoras
do medio onde se localicen.
p) Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións públicos ou
privados.

entre a lexislación sectorial e esta lei.
Os restantes usos en solo rústico son usos prohibidos.
Artigo 1.2.4.

Condicións xerais das edificacións:

Sen prexuízo do cumprimento das condicións específicas que para cada zona se
establecen na presente normativa e das disposicións que resulten de aplicación da
normativa urbanística do PXOM, as edificacións en solo rústico están suxeitas ó cumprimento
das condicións establecidas no artigo 39 da LSG que resulten aplicables, e das condicións
que estableza, no seu caso, a normativa sectorial específica de aplicación.
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q) Outros usos análogos que se determinen regulamentariamente e coordinados
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Artigo 1.2.5.

Réxime de autorizacións.

Deberase solicitar, nos supostos previstos na lexislación urbanística, o oportuno título
habilitante municipal para o exercicio das actividades permitidas polo presente PEPID.
Nos supostos previstos pola lexislación urbanística deberá obterse, con anterioridade á
obtención do título habilitante municipal, a autorización autonómica en solo rústico para o
exercicio das actividades suxeitas a dita autorización. O procedemento para a obtención
de dita autorización axustarase ao disposto na LSG.
En todo caso, no solo rústico de especial protección será necesario obter a autorización ou
o informe favorable do órgano que teña a competencia sectorial correspondente con
carácter previo á obtención do título habilitante municipal ou da autorización autonómica
nos casos en que esta sexa preceptiva segundo o disposto na lexislación urbanística.
Artigo 1.2.6.

Regulación específica do PEPID.

O Plan Especial establece as condicións de ordenación específicas que pormenorizan para
cada zona concreta do ámbito as condicións dos usos e actividades e das construcións e
edificacións, e incorporan ao planeamento as determinacións referidos á preservación do
medio biótico e da paisaxe.
A tal efecto, o Plan Especial establece unha zonificación do ámbito, recollida nos planos de
ordenación, que constitúe a base da regulación do PEPID a través da cal se concretan as
condicións de ordenación.
Estas condicións de ordenación supoñen, de conformidade co disposto polo artigo 71.2 da
LSG, o establecemento, para cada zona concreta do ámbito, de limitacións ó réxime
urbanístico xeral que determina a LSG para o Solo Rústico, e ao réxime establecido no PXOM
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para o Solo de Núcleo Rural, en razón das súas finalidades propias.
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TÍTULO 2
CAPÍTULO 2.1
Artigo 2.1.1.

NORMAS PARTICULARES DAS ZONAS DE ORDENACIÓN
CONDICIÓNS COMÚNS
División do ámbito en Zonas de Ordenación.

O Plan Especial, establece a división do ámbito en Zonas de Ordenación. A devandita
división zonal comporta a cualificación do solo no ámbito do Plan Especial, establecendo
para cada unha delas a súa regulación específica por medio dunhas condicións
particulares que regulan e detallan o réxime urbanístico a que han de someterse as
edificacións e actividades en cada unha delas.
As construcións e instalacións para usos turísticos so se poderán implantar nas zonas de
ordenación previstas a tal efecto.
Artigo 2.1.2.

Zonas de Ordenación do Plan Especial.

Enténdese por Zona de Ordenación cada unha das superficies delimitadas nos planos en
función do seu tratamento urbanístico homoxéneo, resultado das circunstancias obxectivas
existentes e da aplicación dos criterios establecidos por este Plan Especial.
Diferéncianse cinco tipos de situacións que determinan a delimitación das zonas de
ordenación:
ZONA 1 . (Z1) de Cultivo agrícola.
ZONA 2 . (Z2) de instalacións de transformación e complementarias.
ZONA 3 . (Z3) de protección ecolóxica.
ZONA 4 . (Z4) de infraestruturas técnicas.

Artigo 2.1.3.

Regulación de usos nas Zonas de Ordenación.

O réxime particular de usos e actividades en cada Zona de Ordenación se establece por
remisión, mediante a cita do correspondente apartado, á relación de usos en solo rústico
que contén o artigo 35 da LSG, recollido no artigo 1.2.3 desta normativa.
Dentro dos usos admitidos para cada Zona de Ordenación, defínese como uso principal
aquel que caracteriza o seu destino urbanístico e, polo tanto, debe ser o maioritario e de
implantación prioritaria na correspondente zona.
O resto dos usos admitidos, terán a consideración de usos compatibles.
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ZONA 5 . (Z5) de infraestruturas de acceso.
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CAPÍTULO 2.2
Artigo 2.2.1.

ZONA 1. DE CULTIVO AGRÍCOLA.
Definición e ámbito de aplicación.

Corresponde esta zona de ordenación ás áreas destinadas o cultivo da vide, que son as que
ocupan a maior parte do ámbito do Plan Especial.
Identifícanse nos planos de ordenación coa clave Z1 e a correspondente trama gráfica.
O réxime urbanístico que corresponde aplicar nesta zona de ordenación é o previsto na LSG
para o solo rústico, coas condicións ou limitacións que en razón dos obxectivos do Plan
Especial se establecen neste capítulo para a mesma.
Artigo 2.2.2.

Réxime de usos:

Uso principal.


O uso principal desta zona de ordenación é aproveitamento agropecuario ou forestal
do solo, de conformidade co establecido no artigo 32.1 da LSG.

Usos compatibles.


Apartado a). Permítense unicamente as directamente relacionadas co mantemento e
mellora da explotación que resulten compatibles coa protección do medio biótico e á
paisaxe.



Apartado b). Ademais dos existentes, permítense os relacionados coas necesidades da
explotación que sexan compatibles coa protección do medio biótico e á paisaxe.



Apartado c). Exclusivamente as relacionadas coa divulgación ou promoción dos
valores ou da produción propia do ámbito que resulten compatibles coa súa



Apartado e). Exclusivamente as relacionadas coa divulgación ou promoción dos
valores ou da produción propia do ámbito que resulten compatibles coa súa
protección.



Apartado g). Permítense as instalacións e estruturas de sustentación e condución da
viña. Permítense tamén instalacións de carácter provisorio, que estean xustificadas en
necesidades de carácter non permanente da explotación vitícola.



Apartado m). Permítense unicamente as directamente relacionadas co mantemento e
mellora da explotación que resulten compatibles coa protección do medio biótico e á
paisaxe.
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protección.
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Usos prohibidos.
Todos os demais.
Artigo 2.2.3.

Condicións das edificacións

Nesta zona de ordenación non se admiten edificacións.
As instalacións admitidas deberán adoptar as medidas correctoras oportunas para garantir
a súa integración ambiental e paisaxística.

CAPÍTULO 2.3
Artigo 2.3.1.

ZONA 2. DE INSTALACIÓNS DE TRANSFORMACIÓN E COMPLEMENTARIAS.
Definición e ámbito de aplicación.

Corresponde esta zona de ordenación ás áreas destinadas á implantación das instalacións
necesarias para a transformación da uva, elaboración, procesado, almacenamento e
avellentamento do viño e outras actividades complementarias das anteriores, así como á
implantación doutras instalacións destinadas ao apoio da explotación vitícola
Esta zona de ordenación está constituído por dous ámbitos delimitados nos planos de
ordenación coa clave Z2 e a correspondente trama gráfica. A efectos desta normativa
enténdese por ámbito principal da zona Z2 á área destinada á adega e usos
complementarios, que se corresponde co emprazamento previsto para as instalacións
recollidas no proxecto autorizado por resolución da Alcaldía do Concello de Tomiño de
data 30.04.2013. A outra área delimitada dentro da zona Z2, de menor extensión e
destinada a implantación de instalacións de apoio á explotacións vitivinícola e usos
turísticos, é referida nesta normativa como área ou ámbito secundario da zona Z2.
O réxime urbanístico que corresponde aplicar nesta zona de ordenación é o previsto na
Especial se establecen neste capítulo para a mesma.
Artigo 2.3.2.

Réxime de usos:

Uso principal.
Como usos principais desta zona de ordenación establécense os relacionados coas
construcións, instalacións e actividades necesarias para a transformación da uva,
elaboración, procesado e crianza do viño e demais derivados da uva, xunto coas
actividades complementarias vinculadas que lle son inherentes, así como as construcións e
instalacións destinadas ás actividades agrícolas de apoio da explotación vitivinícola.
Estes usos principais encádranse como unha particularización dos previstos nos apartados g)
i) e ñ) do artigo 1.2.3 desta normativa en relación co artigo 35 da LSG.
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LSG, para o solo rústico coas condicións ou limitacións que en razón dos obxectivos do Plan
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Usos compatibles.


Apartado a).



Apartado b).



Apartado c). Exclusivamente as relacionadas coa divulgación ou promoción dos
valores ou da produción propia do ámbito que resulten compatibles coa súa
protección.



Apartado d). Admítense sempre que estean vinculados á explotación vitivinícola ou ás
instalacións complementarias da mesma.



Apartado e). As relacionadas coa divulgación ou promoción dos valores e dos
produtos da finca e da comarca, sempre que resulten compatibles coa súa
protección.



Apartado f). Admítense sempre que estean vinculados á explotación agrícola ou ás
instalacións complementarias da mesma.



Apartado m). Permítense sempre que estean vinculados ó servizo da explotación e das
instalacións complementarias. Deberán contar coas autorizacións sectoriais que
resulten preceptivas en cada caso.



Apartado n). Admítese só para garda.



Apartado o). Permítense sempre que estean vinculados ó uso principal e dedicadas á
promoción dos valores e da produción da explotación vitivinícola, así como da cultura
enolóxica, e dos recursos naturais, culturais e económicos da comarca.



Apartado p). Permítense sempre que estean vinculados á explotación agropecuaria ou
ás instalacións complementarias.
Apartado q). Permítense sempre que estean vinculados á explotación agropecuaria ou
ás instalacións complementarias.

Usos prohibidos.
Todos os demais.
Condicións particulares dos usos e actividades turísticas .
Os usos e actividades turísticas admitidas estarán, en todo caso, vinculadas á explotación
vitivinícola no marco do “enoturismo” ou turismo do viño, de conformidade cos criterios e
obxectivos recollidos na memoria do presente Plan Especial. Dentro destas actividades e
instalacións complementarias contémplanse expresamente as destinadas a:
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Atención e servizo dos visitantes.



Promoción e degustación dos produtos propios da adega.



Divulgación dos valores da explotación e da rexión vitivinícola, nomeadamente da
subzona de O Rosal.



Aloxamento temporal dos visitantes e servizos vinculados.



Aplicación de tratamentos de viñoterapia.



Restauración e promoción da gastronomía propia da comarca do Baixo Miño.



Calquera outra actividade turística vinculada á explotación vitivinícola que serva
para potenciar os seu valores e xustifique a súa congruencia cos criterios e
obxectivos do Plan Espacial.

No ámbito principal da zona Z2 a superficie destinada a cada unha das anteriores
actividades e instalacións complementarias non poderá superar ó trinta por cento (30 %) da
superficie total da edificación. Ademais, o conxunto das superficies destinadas ás
actividades e instalacións complementarias destinada a usos turísticos non poderá superar o
cincuenta por cento (50%) da superficie total edificada do conxunto da edificación. Esta
limitación non será de aplicación no caso das instalacións destinadas a usos e actividades
turísticas a implantar, xunto con outras instalacións de apoio a explotación vitícola, no
ámbito secundario da zona de ordenación Z2.
Sen prexuízo do cumprimento da presente normativa e da lexislación sectorial que
corresponda, estas actividades desenvolveranse, en todo o que lles resulte de aplicación,
no marco do regulado pola Lei 7/2011, do 27 de outubro, de Turismo de Galicia e, na súa
virtude, polo Decreto 57/2016, do 12 de maio, polo que se establece a ordenación dos

Artigo 2.3.3.

Condicións da edificación:

Sen prexuízo do cumprimento das condicións establecidas no presente artigo, as
construcións e edificacións deberán axustarse, en todo caso, ás condicións establecidas no
artigo 39 da LSG, así como, no que lles resulte de aplicación, ás establecidas nas ordenanzas
reguladoras da edificación do PXOM (apartado 4.2 das NNUU).
Tipoloxía das edificacións.
Edificación illada.
Condicións de ocupación.
Procurarase a menor ocupación posible do terreo coa edificación, sen que, en todo caso,
poda exceder a superficie ocupada pola edificación do 50% da superficie do
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establecementos hoteleiros.
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correspondente ámbito da zona de ordenación Z2 na que se sitúe, nin do 20% da superficie
da parcela á que a edificación estea vinculada.

Condicións de posición das edificacións.
A posición da edificación dentro da zona de ordenación Z-2 é libre, debendo cumprir en
todo caso as edificacións, de conformidade co establecido no artigo 39.d da LSG, cun
recuado mínimo de 5 metros respecto dos lindes da parcela á que estean vinculadas.
Edificabilidade máxima.
A edificabilidade máxima da edificación non poderá exceder de un metro cadrado de
superficie construída por cada metro cadrado de solo (1m2c/m2s) respecto da superficie do
correspondente ámbito da zona de ordenación Z-2 no que se sitúe.
En ningún caso se poderá exceder a edificabilidade de 0,2 m2c/m2s respecto da superficie
da parcela vinculada.
Altura máxima.
A edificación permitida nesta zona deberá cumprir a limitación de altura establecida no
artigo 39.c da LSG, e polo tanto con carácter xeral non poderá superar as dúas plantas nin
os sete (7) metros medidos no centro de todas as fachadas, desde a rasante natural do
terreo ao arranque inferior da vertente de cuberta. Excepcionalmente, poderanse exceder
os sete (7) metros de altura cando as características específicas da actividade,
debidamente xustificadas, fixesen imprescindible excedelos nalgún dos seus puntos.
Condicións de implantación.
Estarase ó disposto no artigo 39 da LSG.

Atendendo os criterios expresados na memoria do presente Plan Especial, procurarase a
máxima integración da edificación na paisaxe, adoptando as medidas correctoras
necesarias para minimizar o impacto visual e ambiental das construcións, o que deberá ser
debidamente xustificado nos correspondentes proxectos.
Condicións de urbanización dos espazos exteriores.
Consonte co artigo 39.a) de LSG deberá garantirse a previsión de aparcadoiros suficientes.
Os elementos de urbanización adaptaranse no posible ó terreo procurando a continuidade
da topografía e a unha acaída integración na paisaxe.
Procurarase a menor ocupación posible do solo con superficies pavimentadas, nas que
preferentemente utilizaranse pavimentos de adoquín ou lastras (naturais ou prefabricadas
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do tipo pavicéspede ou semellante) que permitan a drenaxe da auga ó terreo e faciliten a
integración da urbanización no medio natural, agás naqueles casos nos que as solicitacións
propias dos tránsitos ou actividades previstas os fagan inadecuados.
No espazo non ocupado pola edificación ou polos elementos da urbanización nesta zona
de ordenación procurarase manter o estado natural dos terreos ou, se é o caso, o uso
agrario deles ou con plantación de arboredo ou especies vexetais.
Procurarase limitar a iluminación exterior da adega á mínima necesaria para garantir as
condicións de seguridade e funcionalidade, a efectos de reducir no posible a
contaminación lumínica do medio e o consumo enerxético.

CAPÍTULO 2.4
Artigo 2.4.1.

ZONA 3. DE PROTECCIÓN ECOLÓXICA..
Definición e ámbito de aplicación.

Corresponde esta zona aos terreos destinados á implantación de corredores ecolóxicos
como ámbito de protección do sistema natural de regos e escorrentas de auga existentes
así como das franxas de vexetación autóctona vinculada ós mesmos.
Identifícanse nos planos de ordenación coa clave Z3 e a correspondente trama gráfica.
O réxime urbanístico que corresponde aplicar nesta zona de ordenación é o previsto na
LSG, para o solo rústico coas condicións ou limitacións que en razón dos obxectivos do PEPID
se establecen neste capítulo para a mesma.
Artigo 2.4.2.

Réxime de usos:

A finalidade desta zona de ordenación é a protección e conservación das canles dos cursos
permanentes e non permanentes de auga e o sistema natural asociado, estando permitidos



Apartado a). Permítese unicamente accións sobre o solo de defensas para a
protección dos corredores ecolóxicos establecidos.



Apartado c). Exclusivamente as relacionadas coa divulgación ou promoción dos
valores ou da produción propia do ámbito, e resulten compatibles coa protección dos
corredores ecolóxicos.



Apartado e). Exclusivamente as relacionadas coa divulgación ou promoción dos
valores ou dos produtos propios da finca, sempre que resulten compatibles coa
protección dos corredores ecolóxicos.



Apartado g). Permítense unicamente as instalacións e estruturas de sustentación e
condución da viña.
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Apartado m). Permítese unicamente a instalación de medidas naturais de disipación
para o control da velocidade da auga nos puntos de incorporación do sistema de
drenaxe das augas pluviais aos corredores ecolóxicos establecidos.

As actuacións que sexa preciso realizar e as labores propias da explotación vitivinícola
procurarán evitar a afectación das zonas de drenaxe natural temporal,
Nos corredores ecolóxicos promoverase a implantación de arboredo a modo de barreira,
co obxecto de diminuír a evapotranspiración do terreo, e estruturar a visión paisaxística da
explotación.
Artigo 2.4.3.

Condicións da edificación:

Nesta zona de ordenación non se permite ningún tipo de edificación.

CAPÍTULO 2.5
Artigo 2.5.1.

ZONA 4. DE INFRAESTRUTURAS TÉCNICAS.
Definición e ámbito de aplicación.

Corresponde esta zona aos terreos previstos para a implantación das instalacións e
infraestruturas técnicas necesarias para o desenvolvemento da explotación vitivinícola, ou
vinculadas á prestación de servizos públicos.
Identifícanse nos planos de ordenación coa clave Z4 e a correspondente trama gráfica.
O réxime urbanístico que corresponde aplicar nesta zona de ordenación é o previsto na
LSG, para o solo rústico coas condicións ou limitacións que en razón dos obxectivos do PEPID
se establecen neste capítulo para a mesma.
Artigo 2.5.2.

Réxime de usos:



Apartado

m).

Infraestruturas

de

abastecemento,

tratamento,

saneamento

e

depuración de augas, de xestión e tratamento de residuos, e instalacións de xeración
ou infraestruturas de produción de enerxía vinculados á explotación vitivinícola ou ás
instalacións complementarias da mesma. Deberán contar coas autorizacións sectoriais
que resulten preceptivas en cada caso.
Usos compatibles.


Apartado a). Admítense sempre que estean vinculados á explotación vitivinícola ou ás
instalacións complementarias da mesma.



Apartado b).
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Uso principal.
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Apartado g). Admítense sempre que estean vinculados á explotación vitivinícola ou ás
instalacións complementarias da mesma.

Usos prohibidos.
Todos os demais.
Artigo 2.5.3.

Condicións das edificacións:

Sen prexuízo do cumprimento das condicións establecidas no presente artigo, as
infraestruturas e instalacións admitidas nesta zona de ordenación, deberán axustarse ó
disposto na correspondente normativa sectorial e, en todo caso, ás condicións establecidas
no artigo 39 da LSG que lles resulten de aplicación, así como ás establecidas na normativa
urbanística do PXOM.
Deberán cumprir ademais as condicións especificas establecidas no artigo 2.3.3 da presente
normativa, agás no referido ás condicións de ocupación e altura, que se regulan a seguir:
Condicións de ocupación.
Procurarase que as instalacións e infraestruturas ocupen a menor superficie de terreo
posible, no entanto, de resultar necesario poderán ocupar a totalidade da superficie do
correspondente ámbito da zona de ordenación Z-4 na que se sitúen.
Altura máxima.
Con carácter xeral non poderá superar a de unha planta nin os tres metros e medio (3,5 m)
medidos no centro de todas as fachadas, desde a rasante natural do terreo ao arranque
inferior da vertente de cuberta. Excepcionalmente, poderase exceder dita altura cando as
características específicas da instalación ou infraestrutura, debidamente xustificadas, fixesen

CAPÍTULO 2.6
Artigo 2.6.1.

ZONA 5. DE INFRAESTRUTURAS DE ACCESO.
Definición e ámbito de aplicación.

Corresponde esta zona de ordenación ás áreas destinadas ó sistema viario de uso público
existente e a rede interna de camiños necesario para resolver o acceso ó viñedo dos medios
persoais e mecánicos precisos para as labores de mantemento e explotación do cultivo.
Identifícanse nos planos de ordenación coa clave Z5 e a correspondente trama gráfica.
O réxime urbanístico que corresponde aplicar nesta zona de ordenación é o previsto na
LSG, para o solo rústico coas condicións ou limitacións que en razón dos obxectivos do PEPID
se establecen neste capítulo para a mesma.
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imprescindible excedela nalgún dos seus puntos.
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Artigo 2.6.2.

Condicións de uso:

O solo incluído nesta zona de ordenación ten por finalidade garantir a accesibilidade
necesaria para desenvolver as actividades propias da explotación vitivinícola, estando
permitidos os seguintes usos nas condicións que de seguido se establecen:


Apartado a). Admítense sempre que estean vinculados á conformación, defensa e
conservación da infraestrutura de accesibilidade do ámbito.



Apartado b). Ademais dos existentes, admítense os necesarios para a conformación,
defensa e conservación da infraestrutura de accesibilidade do ámbito.



Apartado l). Non se admiten as instalacións de subministración de carburante.



Apartado m). Admítense sempre que estean vinculados á explotación vitivinícola ou ás
instalacións complementarias da mesma.

Con carácter xeral procurarase que os camiños da rede interior se resolvan con superficies
naturais (xabre, zahorra, herba...), agás que polas condicións dos tránsitos ou das pendentes
sexa necesario adoptar outras solucións (asfaltado, formigonado...) como medida
correctora de protección para evitar a erosión e arrastre de materiais polas escorrentas das
choivas e as avalanchas de terra.
Artigo 2.6.3.

Condicións da edificación:

Nesta zona de ordenación non se permite a edificación, estando unicamente admitidas as
instalacións de carácter provisorio, que estean xustificadas en necesidades de carácter non
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TÍTULO 3

CONDICIÓNS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL E PAISAXÍSTICA.

CAPÍTULO 3.1
Artigo 3.1.1.

CONDICIÓNS DE PROTECCIÓN.
Condicións xerais de protección

A explotación do viñedo realizarase da forma máis respectuosa co Medio Ambiente.
Actuarse co fin de evitar calquera contaminación posterior do medio e reducir, o máis
posible, calquera impacto ambiental e paisaxístico.
Calquera actuación que afecte ó dominio público hidráulico e as súas zonas de servidume
e policía, deberá contar coa preceptiva autorización.
Implantaranse na explotación os criterios e sistemas que permitan reducir ó máximo a
contaminación do medio por efecto da aplicación de abonos minerais, fertirrigación,
herbicidas e produtos fitosanitarios. Aplicaranse por persoal especializado de conformidade
co “Código Galego de Boas Práctica Agrarias” e cos programas de Produción Integrada
segundo criterios de loita oportuna.
Procuraranse utilizar as terras procedentes de escavacións na restauración do relevo do
terreo. No caso de que se produzan sobrantes de terras, deberán ser xestionados
axeitadamente e dispoñer das correspondentes autorizacións para o seu depósito.
Tódolos residuos que se xeren como consecuencia da actividade da explotación, deberán
se xestionados en función da súa natureza e conforme á lexislación vixente, primando
sempre a valorización, reciclaxe ou reutilización fronte ó vertido.
Artigo 3.1.2.

Integración do EIA e a DIA.

Terán a consideración de determinacións propias do Plan Especial as medidas correctoras e
Impacto Ambiental de febreiro de 2003, e na Ampliación do EIA de febreiro de 2005, así
como as condicións xerais e específicas establecidas na Declaración de Impacto Ambiental
emitida o 12.05.2004.
Artigo 3.1.3.

Integración do Plan de Acción de Conservación

Intégrase como contido propio do Plan Especial o Plan de Acción de Conservación Finca
Altos de Torona, realizado no ano 2012, por AmBioDiv-Valor Natural. Ambiente, Natureza e
Sustentabilidade, Lda., que se incorpora á documentación do PEPID como Anexo 8.
Nomeadamente, as Directrices de Xestión do documento do Plan de Acción de
Conservación da Finca Altos de Torona (apartado 4.1) terán a consideración de
determinacións propias do PEPID para protección ambiental e paisaxística do ámbito.
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Artigo 3.1.4.

Inventario

o Inventario de Flora, Fauna e Hábitats recollido no documento do Plan de Acción de
Conservación da Finca Altos de Torona (apartado 3 e arquivos anexos) terán a
consideración de inventario ambiental do Plan Especial.

CAPÍTULO 3.2
Artigo 3.2.1.

SEGUIMENTO DO PLAN ESPECIAL.
Actuacións de seguimento do Plan Especial. Plan de monitoreo da
biodiversidade.

De conformidade co establecido no apartado 2.12 da Declaración de Impacto Ambiental
emitida o 12.05.2004, deberase garantir ó longo do tempo, por medio do correspondente
programa de seguimento e vixilancia ambiental, o cumprimento das medidas protectoras e
correctoras contempladas para a fase de explotación no estudio ambiental e no
condicionado da DIA, incorporando os procedementos de autocontrol do promotor, de
modo que sexa posible detectar, cuantificar e corrixir alteracións non previstas no estudio ou
no condicionado da DIA, e levar a cabo novas medidas correctoras acordes coas
problemáticas xurdidas.
Antes do prazo de un ano dende a aprobación definitiva do Plan Especial establecerase un
plan de monitoreo da biodiversidade para o seguimento da evolución dos hábitats e
especies presentes coa finalidade de promover a súa conservación e desenvolvemento, e,
no seu caso, adoptar as medidas correctoras que fosen precisas. Dito plan establecerá os
indicadores para a descrición da biodiversidade e a estrutura da paisaxe, os valores
obxectivo para os mesmos así como os valores mínimos que determinen a necesidade da
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D. ESTRATÉXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

165

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 165 a 175

FINANCEIRO

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

1.

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO

A transformación da Finca Altos de Torona, dende a súa configuración orixinal de terreo
forestal ata a actual configuración do aproveitamento do espazo para o cultivo da vide, xa
se ten producido en execución dos proxectos no seu día autorizados que constan nos
antecedentes da presente memoria e de conformidade co Estudio de Impacto ambiental
redactado en febreiro de 2003, e a ampliación do mesmo de febreiro de 2005, consonte a
Declaración de Impacto Ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental en data 12.05.2004.
Xa que logo, o presente Plan Especial non se formula como un instrumento de planificación
co que se proxecta a transformación futura do ámbito, senón como instrumento para a
regulación urbanística dunha realidade xa existente como resultado da transformación xa
operada en execución de ditos proxectos. no seu día autorizados en virtude do réxime
urbanístico actualmente aplicable.
En razón do anterior, o Plan Especial, alén de acoutar o para a súa aplicación no ámbito do
mesmo do réxime xeral establecido pola LSG coas finalidades xa enunciadas na memoria
xustificativa, non establece outras actuacións a levar a cabo no ámbito, que as
contempladas nas directrices de xestión para a correcta protección ambiental e
paisaxística do ámbito recollidas no apartado “4.1. Directrices de Gestión” do Plan de
Acción de Conservación da Finca Altos de Torona, que o Plan Especial fai súas. Estas



Mantemento da vexetación



Colocación de paneis informativos.



Redacción e seguimento do Plan de monitoreo de la biodiversidad.



Aplicación de medidas correctoras cuando sea necesario

As prioridades temporais das mesmas son as establecidas nas propias directrices de xestión.
Non se contemplan outros custes económicos propios do Plan Especial que os que resultan
de aplicar as actuacións previstas no Plan de Acción, cuxo custe estímase na cantidade de
OITENTA E CINCO MIL Euros (85.000 €)
O custe de ditas actuacións non suporá carga algunha para as administracións públicas
senón que será integramente asumido pola propiedade, sen prexuízo das axudas oficiais ou
subvencións que no seu caso puideran corresponderlle.
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actuacións consisten en:
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E. ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E
PAISAXÍSTICO
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1. INTRODUCIÓN
A Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia (LOUGA), establece no seu artigo 68.3 a documentación necesaria dun Plan
Especial. Tanto este artigo como o artigo 69 referido aos Plans Especias de Protección, non
establecen a necesidade de contemplar na documentación do Plan Especial, dun Estudo
de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico, como se establecen os artigos
65 e 67 para os Plans Parcias e Plans de Sectorización, se os mesmos non foron sometidos ao
procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica.
O estudo de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico, é un documento que
se leva a cabo para a análise e ponderación dos efectos da execución e desenvolvemento
das determinacións do Plan sobre os recursos naturais e o medio físico, así como a adopción
das medidas correctoras necesarias para minimizar os seus impactos, e a valoración da
adecuación das infraestruturas e servizos necesarios para garantir o novo desenvolvemento
en condicións de calidade e sostibilidade ambiental; así como a coherencia cos obxectivos
de protección do dominio público natural e a análise da paisaxe.
Os obxectivos do documento do estudo de sostibilidade ambiental, impacto territorial e
paisaxístico, xa foron sobradamente cumpridos polas tramitacións ambientais realizadas e
autorizacións emitidas para as actuacións previas no ámbito do Plan Especial de Protección,
e o seguimento e vixilancia ambiental realizado para o mesmo.
Non obstante ao anterior, contemplase a continuación, a estrutura documental do Estudo
de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico, xustificando a inclusión de todos
os apartados do mesmo, tanto no propio documento do Plan Especial de Protección, como
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2. DETERMINACIÓNS ESTRUTURAIS DO PLAN ESPECIAL
As determinacións estruturais do Plan Especial, veñen recollidas nos seguintes apartados do
documento :


Apartado A “Memoria Informativa”:
-



Apartado B “Memoria Xustificativa”:
-



Punto2 “Ámbito do Plan Especial de Protección”.

Punto3 “Obxecto e alcance do Plan Especial de Protección”.

Apartado C “Normativa do Plan Especial”.

3. ANÁLISE DO ENTORNO
O análise do entorno, ven recollido nos seguintes apartados do documento do PEPID:


Apartado A “Memoria Informativa”:
-

Punto4 “Caracterización do ámbito territorial do Plan Especial de Protección”.

-

Punto 5 “Valores ambientais da Finca Altos de Torona”.

-

Punto 6 “Valores produtivos da Finca Altos de Torona”.

4. DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS
Especial:


Apartado B “Memoria Xustificativa”:
-

Punto4 “Criterios para a protección dos valores ambientais do ámbito”.

-

Punto5

“Criterios

para

a

protección

e

desenvolvemento

dos

valores

e

potencialidades produtivas da Finca Altos de Torona”.
-

Punto6 “Criterios para a ordenación do ámbito do PEPID”.
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A definición de obxectivos, ven recollida nos seguintes apartados do documento do Plan

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO
CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

5. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS
O análise de alternativas xa foi realizado no “Anteproxecto de Planeamento ou Documento
de Inicio do Plan Especial de Protección da Finca Altos de Torona”.
Reflíctese a continuación o descrito no seu apartado 3 “Propostas e alternativas formuladas
e avaliación do desenvolvemento previsible do PEPID”:
“ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN E VALORACIÓN DAS MESMAS
Con carácter xeral, os instrumentos de planeamento formúlanse coa finalidade de
prefigurar unha realidade futura que se pretende de conformidade cunhas determinadas
finalidades e obxectivos, e de ordenar e lexitimar o proceso de transformación necesario
para materializala. Incluso no caso dos Plans Especiais de Protección, aínda sendo a súa
finalidade a de protexer e conservar determinados valores do territorio, resulta habitual a
previsión de intervencións (rexeneración, rehabilitación, recuperación…) que supoñen unha
transformación da realidade (neste caso dunha realidade alterada, degradada ou
ameazada).

Nun é outro caso, e segundo a alcance das mesmas, as intervencións

proxectadas poden ser obxecto de distintas formulacións alternativas para a consecución
dos fins perseguidos, o que obriga á avaliación e comparación dos efectos que sobre o
medio ambiente leva consigo cada unha das posibles opcións.
Non é este o caso do presente Plan Especial. Como xa se ten explicado, o PEP da finca Altos
da Torona non se formula co obxecto de prefigurar e lexitimar a transformación deste
ámbito territorial. Neste caso a transformación xa se ten producido previamente por medio
das actuacións levadas a cabo en execución dos proxectos no seu día elaborados, que
contaron, ademais, coas preceptivas licencias e autorizacións administrativas tanto
autonómicas como municipais ( como consta nos antecedentes e nos respectivos anexos
deste documento),

obxecto de protección, polo que non cabe formular outra alternativa de ordenación que a
de non intervención. En todo caso cabe lembrar que os proxectos que deron lugar a esta
transformación xa foran sometidos á correspondente avaliación ambiental e que no Estudio
de Impacto Ambiental realizado (e posterior ampliación) xa se tiveron en consideraron e
foron avaliadas distintas alternativas de intervención.
Debe salientarse que o PEP tampouco lexitima –non sería xuridicamente viable- ningunha
outra posibilidade de uso ou intervención no ámbito que as que xa están a día de hoxe
permitidas no réxime urbanístico de aplicación (Solo Rústico de Protección Forestal), senón
todo o contrario. En efecto, do que se trata é, precisamente, de limitar esas posibilidades en
favor da protección dos valores existentes no ámbito.
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E é, precisamente, a realidade resultante desa transformación a que se pretende facer
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CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

Por tanto, formúlase unha alternativa 0, de non intervención, que consideraría seguir coa
actual regulación urbanística (réxime urbanístico xenérico da LOUGA para o Solo Rústico de
Protección Forestal), e unha alternativa 1, que regularía o ámbito de acordo aos usos e
condicionantes existentes ou xa autorizados (adega e instalacións auxiliares) incorporando
ao planeamento os condicionantes que resultan da Declaración de Impacto Ambiental
emitida o 12.05.2004 e no “Plan de Acción de Conservación Finca Altos de Torona”,
realizado no ano 2012.
Alternativa 0
A alternativa 0, sería a non intervención, e dicir, non formular o Plan Especial de Protección
da finca de Altos de Torona. A consecuencia de non formular o Plan Especial de Protección,
suporía manter a regulación do actual PXOM e a aplicación do réxime urbanístico xeral do
Solo Rústico de Protección Forestal da LOUGA, de conformidade co disposto na súa
Disposición transitoria primeira. En consecuencia, os usos e actividades -construtivos e non
construtivos- permitido (ou autorizable pola comunidade autónoma) serían os establecidos
no artigo 37 LOUGA en relación cos artigos 33 e 34 da mesma Lei.
Esta alternativa supón unha menor protección dos valores actuais da finca, en canto que
posibilita sen máis limitación (sempre que se dispoña das autorizacións municipais,
autonómicas e sectoriais correspondentes) a implantación de calquera outro uso dos
permitidos ou autorizados para o solo rústico de protección forestal.
Alternativa 1
A alternativa 1 proposta, consiste en establecer para este ámbito por medio dun Plan
Especial de Protección restricións ao réxime urbanístico xeral que determina a LOUGA para
o Solo Rústico de especial protección forestal que permitan garantir a preservación dos
valores produtivos ambientais e paisaxísticos deste espazo así como o desenvolvemento
específicas, acordes coa actual estrutura da finca, que pormenoricen o réxime de uso do
solo (sempre dentro do réxime do SRPF da LOUGA) e as condicións das construcións e
edificacións, e incorporará ao planeamento urbanístico os criterios referidos á preservación
do medio biótico (flora, fauna, vexetación e hábitats) e da paisaxe, recollidos no Estudio e
Declaración de Impacto Ambiental e Plan de Acción de Conservación da Finca Altos de
Torona, e as medidas e actuacións previstas en ditos documentos, así como cantas outras
medidas e actuacións adicionais resulten pertinentes a efectos garantir a preservación dos
valores obxecto de protección.
En consecuencia, o PEP dará, no substantivo, traslado ao planeamento urbanístico dos
criterios recollidos nos proxectos no seu día elaborados e autorizados por medio dos que se
operou a transformación da finca, xunto cos condicionantes ambientais que levan
asociados.

eau arquitectura s l p. ■ Calle Pintor Laxeiro 13 portal 2 (bajo) 36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38
www.eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com

171

Cod. Validación: 6RL4CS5X5GESE97ZLXTY3SEAZ | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 171 a 175

sostible da actividade. A tal efecto, o PEP establecerá unhas condicións de ordenación
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Avaliación entre a alternativa 1 seleccionada e a alternativa 0
En razón do xa argumentado, a avaliación comparativa global dos efectos ambientais
previsibles entre as distintas alternativas, redúcese no presente caso á comparación entre a
alternativa o (non intervención) e a alternativa 1 (formulación do PEP). Nesta disxuntiva, e
ante a singularidade do presente caso, non resultarían a xuízo dos redactores do presente
documento, de aplicación, e mesmo de utilidade, as metodoloxías habituais de avaliación
comparativa dos previsibles efectos das alternativas sobre os distintos vectores e variables
ambientais, xa que esta avaliación ha de facerse sobre:
alternativa 0: de non intervención, que supón seguir coa actual regulación urbanística
(réxime urbanístico xenérico da LOUGA para o Solo Rústico de Protección Forestal), e
alternativa 1: que supón introducir limitacións ao réxime urbanístico actual en orde a
protexer os xa referidos valores do ámbito regulando o mesmo por medio do PEP.
Non resultan previsibles efectos ambientais negativos derivados da ordenación deste ámbito
por medio do Plan Especial de Protección (alternativa 1), toda vez que se trata dun espazo
xa transformado na actualidade, e que o PEP non amplía en ningunha medida as
posibilidades de intervención sobre este ámbito que contempla o vixente marco normativo
(alternativa 0). Antes ao contrario, o PEP supón unha limitación destas posibilidades de
intervención en orden, precisamente, a protexer os valores produtivos, ambientais e
paisaxísticos, polo que os efectos ambientais do PEP serán, en todo caso, positivos.
A alternativa 1 é a que permite acadar os obxectivos de protección e ordenación que
sustentan a formulación do presente Plan Especial de Protección, polo que é esta a
alternativa seleccionada.
ALTERNATIVA SELECCIONADA. ORDENACIÓN DO ÁMBITO POR MEDIO DO PLAN ESPECIAL DE

Descrición da Ordenación do ámbito do PEP
O Plan Especial de Protección da finca Altos da Torona establece unhas condicións de
ordenación específicas, que resultan de dar traslado ao planeamento dos criterios recollidos
nos proxectos no seu día autorizados, en razón dos que se pormenoriza o réxime de uso do
solo

e as condicións das construcións e edificacións(sempre dentro dos límites do

establecido na LOUGA para o SRPF), e incorpora ao planeamento urbanístico os criterios
referidos á preservación do medio biótico (flora, fauna, vexetación e hábitats) e da paisaxe,
recollidos no Estudio e Declaración de Impacto Ambiental e Plan de Acción de
Conservación, e as medidas e actuacións previstas en ditos documentos, co obxecto de
garantir a preservación dos valores obxecto de protección.
No substantivo, a ordenación proposta se concreta nos seguintes esquema de ordenación e
cadro resumo de superficies:
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PROTECCIÓN DA FINCA ALTOS DA TORONA
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DI AAE. Alternativa 1 seleccionada. Ordenación do Plan Especial de Protección.
SUPERFICIE DE SOLO (m2s)

% SUPERFICIE DO PEP

CULTIVO AGRÍCOLA

804.562

86,19%

CULTIVO DA VIDE (VIÑEDO)

804.562

86,19%

CONSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS CULTIVO AGRÍCOLA

12.880

1,38%

EDIFICACIÓNS LIGADAS AO CULTIVO DA VIDE

12.880

1,38%

PROTECCIÓN ECOLÓXICA

29.214

3,13%

CORREDORES ECOLÓXICOS SEN PLANTACIÓN

16.386

1,76%

CORREDORES ECOLÓXICOS

12.828

1,37%

INFRAESTRUTURAS

99.616

10,67%

INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS
INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN
DELIMITACIÓN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

3.306

0,35%

96.310

10,32%

933.444

100,00%

DI AAE. Cadro resumo coas superficies de ordenación da Alternativa 1 no Plan Especial de Protección.

O PEP , na ordenación resultante da alternativa seleccionada (alternativa 1), respecta as
afeccións ambientais e sectoriais descritas nos apartados anteriores, e establece na mesma
a adecuada zonificación e usos permitidos en función da situación actual preexistente.
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USOS PEP
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Os

elementos

determinantes

da

ordenación

proposta,

de

conformidade

coa

caracterización realizada e os obxectivos de planeamento perseguidos son:
Respecto á presenza do hábitat non prioritario con código UE 4030 (código 30304C segundo
o DTI español) no ámbito do PEP segundo a cartografía oficial dos hábitats de interese
comunitario, sinalar, como xa se indicou anteriormente, que segundo o análise exhaustivo
realizado no Plan de Acción de Conservación da Finca Altos de Torona, este hábitat ocupa
só a zona de borde do PEP, non estando afectado polo mesmo.
Respecto ás afeccións derivadas do dominio público hidráulico do curso fluvial do Regato
dos Bravos, o PEP ten en conta as mesmas, sinalando as distancias establecidas no RDL
1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas, así como no
RD 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público
Hidráulico (RDPH), modificado polo RD 9/2008 (zona de 5 metros de servidume e zona de 100
metros de policía a ambas marxes da canle).
As obras realizadas na zona de policía do Regato dos Bravos, contan coa preceptiva
autorización do Organismo de Conca, a entonces Confederación Hidrográfica do Norte,
con data de 24 de novembro de 2006.
O PEP atenderá ás posibles disposicións adicionais que puidera formular o Organismo de
Conca, a actual CH do Miño-Sil.
No referido á clasificación de solo, o PEP non modifica a establecida no PXOM vixente para
o ámbito do PEP e respecta o réxime urbanístico establecido na LOUGA para o Solo Rústico
de protección forestal que é o que lle resulta de aplicación en virtude do establecido na
disposición transitoria primeira da mesma, regulando polo miúdo os usos e actividades no
ámbito de conformidade co réxime que para esta categoría de solo rústico se establecen
no artigo 33 e 37 da LOUGA.

establecidas nos artigos 42 e 44 da LOUGA as condicións especificas que deberán cumprir
as edificacións

a efectos de garantir a congruencia cos obxectivos do PEP e a súa

integración ambiental e paisaxística.”
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En canto as condicións de edificación, o PEP regulará dentro das limitacións e condicións
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6. IDENTIFICACIÓN, DESCRICIÓN E CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS
A descrición , caracterización e identificación de impactos, veñen descritos nos seguintes
documentos do Plan Especial:


Anexo 2. “Estudo de Impacto Ambiental. Febreiro de 2003”.
-



Punto5 “Identificación y evaluación de impactos”.

Anexo 4. “Ampliación do Estudo de Impacto ambiental. Febreiro de 2005”.
-

Punto4.1 “Identificación y evaluación de nuevos impactos”.

7. MEDIDAS AMBIENTAIS PREVENTIVAS, CORRECTORAS E PROTECTORAS
A descrición , das medidas ambientais preventivas, correctoras e protectoras, así como o
seguimento das mesmas, veñen descritos nos seguintes documentos do Plan Especial:


Anexo 2. “Estudo de Impacto Ambiental. Febreiro de 2003”.
-



Anexo 4. “Ampliación do Estudo de Impacto ambiental. Febreiro de 2005”.
-



Punto6 “Medidas correctoras y de protección ambiental”.

Punto4.2 “Medidas correctoras y de protección forestal”.

Anexo 6. “Plan de control, seguimento e vixilancia ambiental respecto da DIA de
12/05/2004. Xuño de 2007”.

O Plan Especial de Protección e de Infraestruturas e Dotacións da Finca Altos de Torona,
aporta toda a documentación ambiental nos seus respectivos anexos, a cal xustifica a
consideración de todos os apartados do estudo de sostibilidade ambiental, impacto
territorial e paisaxístico, isto é, a identificación e caracterización dos impactos; as medidas
ambientais preventivas, correctoras e protectoras; o seguimento e vixilancia ambiental
establecido; e aporta ase mesmo, todas as autorizacións emitidas durante a tramitación
ambiental realizada para o ámbito do mesmo.
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8. CONCUSIÓNS

