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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM DE 

DODRO 

 

1.- OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM 

O obxectivo do presente documento é a modificación puntual do PXOM de Dodro coa 

finalidade de corrixir erros detectados na cartografía empregada, no referido a incorrecta 

grafiación de certos camiños e que repercute directamente nas aliñacións fixadas. 

O promotor da presente modificación puntual é o Concello de Dodro competente por tratarse 

dunha modificación puntual de planeamento xeral municipal. 

O redactor da modificación puntual do PXOM é a empresa Estudio Técnico Gallego, S.A., e o 

seu equipo de arquitectos e enxeñeiros. 

2.- ALCANCE E CONTIDO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

2.1.- Antecedentes 

O PXOM de Dodro conta con aprobación definitiva en data de 27/12/2010, publicada no BOP 

en data de 28/01/2011 e DOG en data de 11/01/2011. 

Este PXOM foi redactado de conformidade co marco legal constituído pola Lei 9/2002, de 30 

de decembro, modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro, de Ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia (LOUPMRG). 

Logo de analizado o planeamento vixente, obtéñense os seguintes datos: 

Da superficie total do termo municipal, cuantificada segundo a cartografía en 3.533 Ha, 

aparece clasificado como solo de núcleo rural un 7,31% distribuído en 27 entidades de 

poboación delimitadas, un 1,00% como solo urbanizable, e un 91,70% como solo rústico 

protexido, sendo un 40,25% forestal, repartíndose o resto en cantidades menos significativas. 

No referido os núcleos rurais, estes ordénanse en 3 parroquias: Dodro (Santa María), Laíño 

(San Xián) e  Laíño (San Xoán). A continuación, refléxase a relación de núcleos rurais por 

parroquias, resaltando aqueles nos que se procede á corrección de erros. 
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Nº Núcleo VIVENDAS EN TOTAL VIV. EN N.R.T VIVENDAS EN A.E Fincas en A.E 

      
01 DODRO (SANTA MARÍA) 

01.01 Cancela Abrea, A 22 8 14 75 
01.02 Dodriño 23 21 2 74 
01.03 Igrexa, A 36 19 17 138 
01.04 Lestrobe 292 256 36 274 
01.05 Revixós 71 56 15 118 
01.06 Susavila 6 6 0 13 
01.07 Vigo 74 70 4 28 

TOTAL 524 436 88 720 

      

Nº Núcleo VIVENDAS EN TOTAL VIV. EN N.R.T VIVENDAS EN A.E Fincas en A.E 

      
02 LAÍÑO (SAN XIÁN) 

02.01 Bustelo 2 2 0 0 
02.02 Eiró 25 19 6 42 
02.03 Igrexa, A 23 17 6 43 
02.04 Manselle 41 40 1 19 
02.05 Muro Novo 11 5 6 24 
02.06 Paizal 13 12 1 7 
02.07 Pexegueiro 24 22 2 9 
02.08 Reboiras 25 17 8 51 
02.09 Rial de Lagoa 22 20 2 25 
02.10 Rialiño 17 17 0 8 
02.11 Sar 12 9 3 14 
02.12 Tallós 25 16 9 32 
02.13 Tarrío 39 36 3 30 
02.14 Traxeito 17 16 1 13 

      

TOTAL 296 248 48 317 

      

Nº Núcleo VIVENDAS EN TOTAL VIV. EN N.R.T VIVENDAS EN A.E Fincas en A.E 

      
03 LAÍÑO (SAN XOÁN) 

03.01 Bexo 108 95 13 93 
03.02 Bustelo 25 22 3 5 
03.03 Castro 47 43 4 32 
03.04 Devesa, A 19 17 2 20 
03.05 Imo 138 91 47 137 
03.06 Teaio 83 61 22 80 

      

TOTAL 420 329 91 367 
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TOTAL MUNICIPAL 1.240 1.013 227 1.404 

 

2.2.- Contido da Modificación Puntual 

O contido da modificación puntual encamíñase así a corrección dos erros existentes no PXOM 

vixente, no referido á representación de camiños  inexistentes na actualidade ou a non 

representación de outros existentes. Polo que, a presente Modificación Puntual, basearase 

nunha revisión da cartografía e consecuente actualización de planos que se vexan modificados. 

O documento que se tramitará conterá a seguinte documentación: 

- Unha memoria xustificativa da necesidade de acometer a modificación puntual, a 

descrición e xustificación da nova ordenación proposta, o cumprimento da nova 

lexislación urbanística vixente e a cuantificación das novas superficies do PXOM. 

- Un Análise do modelo de asentamento poboacional. 

- Planos de información urbanística, referentes á ubicación, contextualización, relación 

co planeamento vixente e estado actual en relación co estado dos terreos e as 

infraestruturas urbanísticas. 

- Planos de ordenación e modelo modificados . 

3.- PROPOSTA DE ALTERNATIVAS (RAZOABLES E TÉCNICA E AMBIENTALMENTE VIABLES 

Tendo en conta os obxectivos e alcance da modificación puntual, non se poden prever máis 

alternativas que a 0, ou non realización da modificación puntual, e a 1 que é a tramitación e 

aprobación da modificación puntual que se plantexa, revisando aqueles camiños que están a 

xerar problemas, anulando ou recoñecendo no seu caso, para dar cumprimento ós obxectivos 

fixados. 

4.- DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Como mencionou no epígrafe 2.- ALCANCE E CONTIDO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL, o PXOM 

de Dodro conta con 9 anos de vixencia durante os cales se detectaron unha serie de erros, 

referentes ao grafado da cartografía. Estes refírense a varios camiños, que ou ben son grafados 

e non existen na realidade, ou ben non foron grafados e si existente na realidade, dando como 

consecuencia problemas nas aliñacións  establecidas. 

A continuación, indícanse os camiños motivo de modificación organizados por parroquias: 
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Dodro (Santa María) 

Núcleo: A Igrexa 

Obxecto: Axustar camiño a levantamento existente 

 
Plano de Ordenación do núcleo A Igrexa do PXOM vixente. 

 

 

 
 

Recoñecer Camiño 
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Catastro. 2020 

 
Vista aérea. Ano 2017 
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Dodro (Santa María) 

Núcleo: Revixós 

Obxecto: Recoñecer camiño 

 
Plano de Ordenación do núcleo Revixós do PXOM vixente. 

Como se pode comprobar, o camiño existe na realidade e aparece reflexado no catastro, e non 
aparece recollido no PXOM.. 
 

 
 

Recoñecer Camiño 
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Catastro. 2019 
 

 
Vista aérea. Ano 2017 

Recoñecer Camiño 

Recoñecer Camiño 
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Laíño (Santa Xián) 

Núcleo: Reboirás 

Obxecto: Recoñecer camiño existente 

 
Plano de Ordenación do núcleo Reboirás do PXOM vixente. 
Dito camiño aparece recollido no título da propiedades da parcela 903 do polígono 141 (na cal 
se recoñece a existencia do camiño no seu linde oeste.  

 

Recoñecer Camiño 

Recoñecer Camiño 
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Vista aérea. Ano 2017 

 
 

Anular Camiño 
Recoñecer Camiño 
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Núcleo: Rial de Lagoa 

Obxecto: Anular parte de camiño, segundo planos de concentración parcelaria. Aparte anulada 
correspondese con camiño privado. 

 
Plano de Ordenación do núcleo Rial de Lagoa do PXOM vixente. 

Dito camiño non aparece recollido nos títulos das propiedades da parcela 1429 (na cal se sitúa 
o camiño representado no PXOM, se non que esta limita coas fincas 1428, 1430, 1427 e 1426. 
O camiño que se pode enterver na realidade, non é máis queun camiño privado no interior da 
finca 1429. 

Anular Camiño 



ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  
 

 

Modificación puntual nº4 do PXOM de Dodro DODRO 
ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A APROBACIÓN INICIAL 

 

 
 

 
Vista aérea. Ano 2017 

Anular Camiño 

Anular Camiño 
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Vista aérea. Ano 2019 
Como se pode apreciar na imaxe anterior, dito camiño da acceso a finca 1429, na cal finaliza. 

 

Núcleo: Sar 

Obxecto: Anular camiño 

Camiño Privado 
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Plano de Ordenación do núcleo Sar do PXOM vixente. 

Como se pode comprobar, dito camiño non existe na realidade nin aparece reflexado no 
catastro no sitio indicado, se non que o fai de maneira curva tal e como se mostra: 

 

Anular Camiño 

Anular Camiño 
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Catastro. 2019    
 

 
Vista aérea. Ano 2017 

 

Verdadeira 

situaciación do 

camiño 

Verdadeira 

situaciación do 

camiño 
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Núcleo: Tarrío 

Obxecto: Anular camiño 

 
Plano de Ordenación do núcleo Tarrío do PXOM vixente. 

Como se pode comprobar, dito camiño non existe na realidade nin aparece reflexado no 
catastro: 

Anular Camiño 
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Vista aérea. Ano 2017 

Non existe camiño 
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Catastro. 2019    

 

Non existe camiño 
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Laíño (San Xoán) 

Núcleo: Bustelo 

Obxecto: Recoñecer camiño existente 

 
Plano de Ordenación do núcleo Bustelo do PXOM vixente. 

Como se pode comprobar, dito camiño existe na realidade e aparece reflexado no catastro, 
mais non é recollido no PXOM: 
 

 

Recoñecer camiño 

existente 
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Vista aérea. Ano 2017 
 

 
Catastro. 2019    

 

Polo tanto, convértese nunha necesidade e motivo de interese público a modificación puntual 

do PXOM de Dodro, posto que ben a corrixir erros que están a imposibilitar o correcto 

funcionamento deste. 

A lexislación urbanística vixente establece claramente os supostos de revisión e modificación 

do planeamento, entendendo que a alteración das determinacións do PXOM estímase como 

modificación do mesmo, aínda cando dita alteración leve consigo trocos illados na clasificación 

ou cualificación do solo. 

Recoñecer camiño 

existente 

Recoñecer camiño 

existente 
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5.- CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN DO MEDIO AMBIENTE ANTES DO DESENVOLVEMENTO 

DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

5.1.- Situación 

O concello de Dodro atópase situado no Suroeste da provincia da Coruña, lindando cos 

concellos de Rianxo, Lousame, Rois, Padrón e Valga na veciña provincia de Pontevedra. Ten 

unha extensión de 35,5 km2 sobre os que se asenta unha poboación total de 3.122 habitantes 

segundo censo de 2005, e de 3.404 habitantes censados no ano 1996, repartidos entre 26 

entidades de poboación en 3 parroquias. 

A súa principal entidade de poboación é o núcleo de Lestrobe, situado no límite con Padrón 

cunha poboación de 628 hab. A capital municipal, que ocupa a situación central do concello é 

Tallós, cunha poboación de 102 habitantes. 

 

5.2.- Topografía 

A estrutura do relevo non é excesivamente complexa e podería resumirse en torno ao 

contraste entre dous espazos: o que ocupa superficies de fondo de val e rebordes inmediatos, 

mentres o outro, comprende o sector montañoso interior que se estende de N a SE en forma 

de arco. O primeiro caso conforma unha área de acumulación con clara tendencia cha, sobre 

todo canto mais preto do cauce e a suavidade de formas en rebordes adxacentes. Despois de 

percorrer unha área que poderíamos cualificar como de transición, a pendente do terreo se fai 

mais evidente, estamos xa no interior montañoso. Aquí atópanse as máximas altitudes, que á 

súa vez tenden a facerse mais importantes de E a W; Monte de San Gregorio (174 m.), Monte 
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de Vilar (227 m.), Monte Meismadela (251 m.), Monte Caldebarcas (312 m.), Monte Morouzos 

(316 m.) e Monte da Lomba das Pozas (567 m.) punto mais elevado dentro do concello. 

5.3.- Climatoloxía 

O concello de Dodro caracterízase por ter un clima propicio e choivas intensivas concentradas 

en determinadas épocas do ano. 

No concello coexisten dúas zonas térmicas diferenciadas en función da altitude e da 

proximidade á costa. Así distinguimos unha zona con maior altitude que se podería asimilar á 

estación de A Estrada onde a temperatura media anual á máis fría, 13,2ºC, e unha asimilable á 

estación de Herbón onde a temperatura media anual é máis suave, 14,7ºC. No primeiro caso a 

temperatura oscila entre os 7,9º de Xaneiro e os 19º de Xullo mentres que no segundo oscila 

entre os 9,1º de Xaneiro e os 21º de Xullo. 

A temperatura media mínima atinxe os 9,2ºC e o seu comportamento estacional é similar ao 

da media das máximas con un mínimo en xaneiro de 4.7ºC e un máximo en xullo e agosto de 

14,4ºC. 

5.4.- Hidrografía 

A rede fluvial discorre pola marxe dereita da conca do Ulla, río que neste sector atinxe o seu 

curso baixo e moi perto da desembocadura. É unha rede pouco mesta e de curto percorrido, 

con dirección predominante N-S, a excepción do Devesa que o fai SW-NE. Atinxe o curso 

principal despois de percorrer o desnivel topográfico entre as zonas altas do interior, onde 

aparece mais encaixado, e as zonas baixas de fondo de val, próximas ao cauce do Ulla, nas que 

se fai notar con vertentes amplas. Entre os afluentes destaca o Sar, que á súa vez constituíu o 

limite entre os municipios de Dodro e Padrón. Xa no interior destacan diversos regatos Vigo, 

Manselle e Devesa, este último desemboca no río Té que á súa vez o fai no Ulla fora do termo 

municipal. En canto ao Ulla, despois de percorrer durante o curso meio e alto tramos de 

encaixonamento, a esta altura xa discorre divagante por unha superficie claramente aplanada, 

aínda que non excesivamente ampla. 
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A ocupación do chan está  relacionada cos feitos topográficos xa vistos e así, en xeral, 

podemos dicir que o interior montañoso está ocupado  polo bosque mentres as zonas mais 

deprimidas se aproveitan como terras de cultivo e para ubicación dos asentamentos humanos. 

5.5.- Xeoloxía 

Dentro do marco xeolóxico xeral, o concello de Dodro fica situado na zona Centro Ibérica, 

segundo a división do Hercínico da Península (JULIVERT FONTBOTE, RIBEIRO e CONDE, 1972) e 

que se corresponde coa zona V definida por MATTE (1968), Galicia Occidental - NW de 

Portugal. 

O substrato ígneo granítico é predominante no área de estudio. Se combina, nas partes menos 

elevadas de fondo de vale, tanto cara o interior como nas proximidades do cauce do Ulla, con 

outro tipo de materiais relacionados fundamentalmente coa acción fluvial, e en outros casos 

(norte e suroeste) con algúns enclaves de penas filonianas, predominantemente pegmatitas. 
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5.6.-Vexetación e fauna 

O concello de Dodro, pola sua situación xeográfica, considerada a grande escala (dentro desa 

grande rexión zooxeográfica que é a Paleártica), como a pequena escala (pola súa situación en 

primeira instancia no noroeste peninsular, e en segunda instancia nun área centro occidental 

de Galicia), polas súas características bioclimáticas (considerando temperaturas, 

precipitacións, humidade, horas de exposición solar directa) así como polo seu relevo e 

superficie formada por un substrato de penas ácidas de tipo eruptivo (granito), presenta unha 

flora autóctona característica do clima Atlántico, á que hai que somar a propia dos cultivos e 

das repoboacións forestais. Ditos factores xunto coa flora determinan a existencia dunha fauna 

propia.  

A flora e a fauna non se distribúen uniformemente, se non segundo as distintas zonas, que van 

desde as vegas chás formadas por sedimentos arrastrados polos ríos, e que se sitúan de modo 

especial en torno ao Ulla, até as áreas que poderíamos chamar de montaña, que ocupan as 

coutas mais altas e que en ocasións presentan un accidentado relevo con fortes desniveis, o 

que condiciona a presenza da actividade humana e, polo tanto o destino dese solo para un ou 

outro uso. 

Algúns dos exemplos son: 

Vexetación  
Halimium alyssoides Cytisus multiflorus 

Xenista triacanthos Thimelaea procumbens 

Ulex gallii Tuberaria globulariaefolia 

Adenocarpus complicatus Brachytropis michophylla 

Anfibios Reptís 

Sapiño comadrón (Alytes Obstetricans) Lagarto arnal (Lacerta lepida) 
Sapo Raxado (Discoglossus Galganoi) Lagarto (Lacerta Schreiberi) 
Sapo Cunqueiro (Bufo Bufo) Lagartixa (Podarcis bocagei) 
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Sapo Corriqueiro (Bufo Calamiña) Escáncer (Anguis Fragilis) 
Estorza (Hyla Arborea) Víbora (Vipeira seoanei) 
Ra dous regos (Rá Iberica) Cobra lagarteira (Coronella Austriaca) 
Ra verde (Rá Perezi) Cobra de escada (Elaphe Scalaris) 
Limpafontes Comun (Triturus Boscai) Cobregón (Malpolon Monspessulanus) 
Limpafontes Palmado (Triturus Helveticus) Esgonzo Comun (Chalcides Striatus) 
Píntega (Salamandra Salamandra) Cobregón (Malpolon Monspessulanus) 
Salamántica Galega (Chioglosa Lusitánica) Lagarto arnal (Lacerta lepida) 
Aves  
Miñato Comun (Buteo buteo) Falcón Peregrina (Falco Peregrinus) 
Laverca (Alauda arvense) Andoriña dous Penedos (Hirundo Rupestris) 
Carrizo (Troglodytes troglodytes) Pica dó Arbores (Anthus Trivialis) 
Rapina Cincenta (Circus Pygargus) Tordo Parolo (Turdus Viscivorus) 
Ferreiriño Comun (Parus Ater) Pimpín Comun (Fringiña Coelebs) 
Mamíferos  
Ourizo (Erinaceus europaeus) Donosiña (Mustela nivelis) 
Toupa (Taipa caeca) Lebre (Lepus Capense) 
Musaraño comun (Sorex araneus) Leirón Careto (Eliomys Quercinus) 
Furaño Comun (Crocidura Russula) Pouco dó Campo (Apodemus Sylvaticus) 
Coello (Oryctolagus cuniculus) Pouco Caseiro (Mus Musculus) 
Ratonciño silvestre (Pytimis s.p.) Martaraña (Martes Martes) 

 

5.7.- Espazos naturais 

Dentro do concello atopámonos co humedal do Esteiro do Ulla, cuxos datos reflicte a táboa 

adxunta: 

Cód. 
IHG 

Nome do humedal 
Superficie UTM X UTM Y 

(ha) 
huso 29T 

(m) 
huso 29T 

(m) 

     

1110248 Esteiro do Ulla 954,20 523083 4728070 

 

De igual maneira o termo municipal de Dodro atópase afectado pola delimitación do Lugar de 

Interese Comunitario (LIC) denominado Sistema Fluvial Ulla-Deza, e recollido na proposta de 

delimitación das Rede Natura 2000 da Consellería de Medio Ambiente. 
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Segundo os datos recabados na mencionada Consellería, as características deste espazo son as 

seguintes: 

• Superficie: 1.633 Ha.  

• Altitude media: 15 m.  

• Rexión bioclimática: Atlántica.  

• Concellos: Catoira, A Estrada, Pontecesures, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Boqueixón, 

Dodro, Padrón, Rianxo, Teo, Touro, Vedra, Brión, Rois e Ames.  

• Data: 2001  

Cursos fluviais con importantes poboacións piscícolas, entre as que destacan salmón atlántico 

e lamprea. 

Hábitats  
Esteiros  
 

Rochedos silíceos 

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)  
 

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior 

Uceiras secas europeas  
 

Carballeiras galaico-portuguesas con 
Quercus robur e Quercus pyrenaica 

Uceiras ortomediterráneas endémicas con 
toxo  
 

 

  

Flora  
Narciso (Narcissus cyclamineus)  
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Hábitats  
Rato de almizcre (Galemys pyrenaicus)  
 

Zamborca (Alosa fallax)  
 

Lontra (Lutra lutra)  
 

Lamprea (Petromyzon marinus)  
 

Martiño peixeiro (Alcedo atthis)  
 

Salmón (Salmo salar)  
 

Merlo rieiro (Cinclus cinclus)  
 

Salamántiga (Chioglossa lusitanica)  
 

Sábalo (Alosa alosa)  
 

Mexillón de río (Margaritifera margaritifera)  
 

Non en tanto, ningún dos núcleos afectados pola modificación se atopa na entorna de ditos 

elementos. 

Ligado ao curso do río Ulla e o Lugar de Interese Comunitario (LIC) denominado Sistema Fluvial 

Ulla-Deza desenvólvese unha ampla zona inundable, que non en tanto, tampouco afecta a 

ningún dos núcleos motivo de modificación dos camiños. 

 

5.8.- A paisaxe 

Dodro está integrado na grande área paisaxística das Rías baixas, e dentro desta na comarca 

paisaxística de Umia- O Salnés na súa gran maioría. Caracterízase por un amplo estuario na 

desembocadura do río Ulla que describe un trazado en cóbado con dúas direccións 

dominantes E-O e N-S. Todo o sistema de augas continentais verte á canle principal modelando 

as vertentes dos macizos graníticos que o circundan. Fórmase unha paisaxe de vales, Bexo, 
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Imo, con pendente suave á moderada que remata en elevacións de cumes redondeados como 

os altos de Morouzos, Monte da Lomba das Pozas, Monte Carboeiro... 

 

Os núcleos tradicionais desenvólvense nos vales que circundan a ribeira do río Ulla, 

destacando polo seu carácter tradicional e concentración, Imo, Bexo, Tarrío, Revixós… O resto 

dos asentamentos tradicionais presentan un carácter pouco concentrado, esta circunstancia 

viuse incrementada polos crecementos recentes de tipo lineal ao longo das vías de 

comunicación que os unen, observando unha morfotipoloxía característica do rural, a 

excepción dos grandes volumes edificatorios que representan as naves industriais e 

equipamentos. 

5.9.- Usos do solo 

En canto ós usos, con datos do 2009 do IGE, das 3.612 Ha que constitúen Dodro, 2.625 Ha 

correspóndense coa superficie forestal (556 de prado e cultivo) e 431 Ha adicadas a outras 

terras. 
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5.10.- Estrutura da propiedade 

A través dos datos ofrecidos no IGE podemos estudar a estrutura do territorio que 

corresponde co concello de Dodro. 

En canto ao parcelario urbano, atopámonos cunhas 3.595 parcelas, das cales edificadas hai 

1.315, que corresponden a  1.201.000 m2 edificados.  

Nº p. 
urbanas 

Nº p. 
edificadas 

Sup. total 
p. urbanas 
(miles de 

m2) 

Sup. p. sen 
edificar 

(miles de 
m2) 

Sup. p. 
edificadas 
(miles de 

m2) 

Bens 
inmobles 

de uso 
residencial 

Bens 
inmobles 

doutro uso 

3.595 1.315 2.360 1.159 1.201 1.088 2.572 
Táboa de datos catastro inmobiliario urbano ano 2016. Fonte IGE 

En canto aos datos sobre as parecelas rústicas atopámonos con 21.688 parcelas cunha media 

de 0,15 ha cada unha. 

Nº p. rústicas Sup. total p. rústicas (ha) Sup. Media parcelas rústicas (ha) 

21.688 3.366 0,15 

Táboa de datos catastro inmobiliario rústico ano 2016. Fonte IGE 

Como se pode comprobar, tratase de fincas na súa gran maioría, a excepción das zonas onde 

se levou a cabo a concentración parcelaria:  

Nome da zona Data de inicio Superficie Ha 

Dodro 15/04/1965 216 Ha 

Dodro-Laíño 20/09/2001 470 Ha 
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Laíño (San Xián)- Laíño (San Xoán) 02/06/1966 721 Ha 

Dodro (Santa María) 14/04/1987 194 Ha 

 

5.11.- Demografía 

En canto a poboación, de 1.460 homes e 1.526 mulleres en data do ano 2011 (1.561 homes e 

1.649 mulleres en data do ano 2001), está a sufrir unha continúa diminución, como 

consecuencia das defuncións principalmente, xunto coa falta de nacementos e cos 

movementos de migración.  

Segundo os datos obtidos a través do IGE, observamos unha tendencia de perda de poboación 

nos últimos anos, nos cales se acrecentaron o número de defuncións e se reduciron o número 

de nacementos (12 nacementos no ano 2019, 25 nacementos no ano 2007, 44 defuncións no 

ano 2019, 36 defuncións no ano 2007). 

5.12.- Actividade económica 

 

Empresas por actividade Agricultura e pesca Industria Construción Servizos Período 

 17 22 25 110 2017 
Fonte IGE 

Polo que se fai á economía, o sector terciario é o máis importante dende o punto de vista da 

base económica. De seguido, a maior proporción de ocupados adícase a construción e 

industria, e en moi pequena medida a agricultura. 

Esta situación correspóndese coa que se está a vivir nos últimos tempos en Galicia, onde 

comeza a perder importancia o sector primario, a agricultura e a pesca, en detrimento do 

terciario. 

5.13.- Infraestruturas viarias 

A rede viaria municipal, articúlase principalmente a partir do eixo AG-11 e AC-305 (Ribeira-

Dodro) que comunica o municipio cos do seu contorno. 

A rede viaria do municipio de Boborás esta formada polas seguintes vías: 

- A estrada autonómica AC-305, estrada autonómica da rede secundaria que serve de 

enganche da N-550 coa zona de Rianxo, Boiro e Ribeira, pasando por Dodro. 

- A estrada autonómica AG-11, estrada autonómica  de alta capacidade que serve de enganche 

da N-550 coa zona de Rianxo, Boiro e Ribeira, pasando por Dodro. 
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Mapa RAEGA 

A estas estradas principais hai que engadir unha tupida rede de estradas municipais que 

parten das xa citadas e unen as distintas parroquias entre si e os distintos núcleos de 

poboación, ademais de todas as realizadas para a concentración parcelaria. 

Nesta tupida rede, destacan os propios camiños que constitúen os núcleos, algúns dos cales 

son motivo de modificación no presente documento. Na súa gran maioría trátanse de camiños 

estreitos, asfaltados, que dan acceso as vivendas e fincas do núcleo. No seguinte epígrafe  

indícanse  os camiños motivo de modificación: 

5.14.- Delimitación da área de actuación 

A área de actuación da presente modificación céntrase en 8 dos núcleos rurais de: Reboirás, 

Rial da Lagoa, Tarrío, Sar, Bustelo, Revixós e A Igrexa. 
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A Igrexa (Santa María) 

Núcleo situado ao sudeste do concello de Dodro, ligado a AC-305, da cal saen estreitos 

camiños  asfaltados, sen beirarrúas nin recollida de augas. 

 
AC-305 

 
Camiño no interior do núcleo 

 
Camiño no interior do núcleo 

 

Revixós (Santa María) 

Núcleo situado ao sudeste do concello de Dodro, ligado a AG-11, con estreitos camiños en 

forma de enxame, asfaltados, sen beirarrúas nin recollida de augas. 



ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  
 

 

Modificación puntual nº4 do PXOM de Dodro DODRO 
ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A APROBACIÓN INICIAL 

 

 
Camiño no interior do núcleo 

 
Camiño no interior do núcleo 

 

Reboirás (Laíño-San Xián) 

Núcleo situado na zona sueste do concello de Dodro, constituído por camiños estreitos, 

asfaltados. 
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Rial da Lagoa (Laíño-San Xián) 

Núcleo situado na zona central do concello de Dodro, constituído por camiños estreitos, 

asfaltados, sen beirarrúas nin recollida de augas. 

 
Camiño de acceso ao núcleo 

 
Camiño no interior do núcleo 

 

Tarrío (Laíño-San Xián) 

Núcleo situado na zona central do concello de Dodro, constituído por camiños estreitos, 

asfaltados, sen beirarrúas nin recollida de augas. 

 
Camiño de acceso ao núcleo 
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Camiño no interior do núcleo 

 

Sar (Laíño-San Xián) 

Núcleo situado na zona central do concello de Dodro, constituído por camiños estreitos, 

asfaltados, sen beirarrúas nin recollida de augas. 

 
Camiño de acceso ao núcleo 

 
Camiño no interior do núcleo 
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Bustelo (Laíño-San Xoán) 

Núcleo situado na zona noroeste, constituído por camiños estreitos, asfaltados, sen beirarrúas 

nin recollida de augas. 

 
 

5.16.- Infraestruturas de servizos 

Os núcleos obxecto de modificación dispoñen na actualidade de abastecemento de augas, 

feitos e xestionados en moitos casos polos propios veciños, polo que resulta difícil determinar 

o estado actual e características, si ben tendo en conta o pequeno tamaño dos núcleos e a 

abundancia de auga da zona, parece ser que o caudal é suficiente e con certas garantías 

sanitarias na maioría dos casos. Soen ser instalacións por gravidade que non requiren 

bombeos complicados. Tanto os depósitos como conducións son de todo tipo pois foron 

executándose en épocas diferentes. 

No referido ao saneamento realizase a depuración por medio de fosas sépticas na practica 

totalidade dos núcleos 

6.- EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES E A SÚA CUANTIFICACIÓN 

Os efectos ambientais previsibles son os seguintes: 

• Solos 

A modificación puntual, non implica un incremento de consumo de solo rural, polo que a 

modificación puntual non terá efectos negativos sobre esta variable. 

• Paisaxe 

A modificación puntual non terá efectos previsibles sobre esta variable. 

• Natureza 
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 A área de actuación da modificación puntual non se atopa inmersa en ningún espazo natural 

protexido, polo que tampouco se esperan efectos significativos sobre esta variable. 

• Patrimonio 

As modificacións da anulación ou recoñecemento dos viais non teñen efectos negativos sobre 

ningún elemento incluído no catálogo do PXOM. 

- o camiño da Igrexa atópase dentro do contorno de protección dos elementos  AR-04 e 

AC-02, non en tanto o camiño xa existe, unicamente se procede ao seu axuste. 

- a modificación do camiño no núcleo de Rial de Lagoa atópase dentro do contorno de 

protección dos elementos CP-13  e CP-14, non en tanto, a modificación conleva a 

anulación do camiño, polo que en todo caso ten efectos positivos. 

- a modificación do camiño en Revixós está incluída no contorno de protección do 

elemento CR-12, non en tanto non supón afección sobre o elemento. 

- a modificación do camiño no núcleo de Tarrío, atópase incluída dentro do contorno de 

protección do elemento  CP-56, CR-16, AC-06, CP-55 e CP-34, non en tanto a 

modificación reside na anulación do camiño, polo que en todo caso terá efectos 

positivos. 

• Sociedade e economía. 

A modificación puntual non terá efectos previsibles sobre esta variable. 

• Consumo de auga 

O posible aumento do consumo de auga está relacionado co aumento de poboación do 

ámbito. Non se considera un aumento de vivendas polo que tampouco se considera un 

aumento de consumo de auga. 

• Verquidos 

Os verquidos que se van producir son proporcionais á auga consumida. Xa se aclarou do non 

aumento de consumo de auga. Polo que a modificación puntual non terá efectos negativos 

sobre esta variable. 

• Residuos sólidos urbanos 

Esta situación tamén se verá reflexada  na xeración de residuos sólidos urbanos, cuxo aumento 

se considera insignificante. 

• Contaminación atmosférica derivada do tráfico 
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O posible aumento de vehículos circulando polas proximidades dos núcleos rurais modificados, 

ao igual cas anteriores variables, considérase insignificante. 

• Contaminación lumínica 

A modificación puntual non terá efectos previsibles sobre esta variable. 

• Consumo de enerxía 

A modificación puntual non terá efectos previsibles sobre esta variable. 

7.- RELACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL COA PLANIFICACIÓN DE RANGO SUPERIOR. 

7.1.- Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) 

O modelo previsto no PXOM de Dodro contempla 27 núcleos rurais espallados ó longo do 

termo municipal,  distribuídos en 3 parroquias, tres sectores de solo urbanizable delimitado 

situados entorno o ámbito e ningún non delimitado. O resto contémplase como solo rústico. 

No referido  ás afeccións, ningún dos camiños que se procede ao seu recoñecemento ou 

anulación se atopa afectado.  

No referido ao catálogo, ningún dos camiños obxecto de modificación se atopa afectado por 

elemento ou elementos catalogados. 

Polo que, a modificación puntual é plenamente compatible coas determinacións do PXOM 

vixente. Segundo o artigo 200. Modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico, a 

alteración do contido dos instrumentos de planeamento urbanístico poderá levarse a cabo 

mediante a modificación dalgún dos seus elementos (artigo 83.2 da LSG). 

7.2.- Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) 

O concello de Dodro, pese a non ser recoñecido como núcleo de interese litoral, atópase 

situado nunha posición chave, ligado aos núcleos de Catoira, Boiro, Vilagarcía, os cales 

caracterízanse por acoller funcións urbanas básicas, garantir o acceso da poboación rural aos 

servizos que a sociedade actual require da poboación rural para proporcionar unha estrutura 

de poboamento viable. A súa vez, están chamados a constituír o nivel local básico do sistema 

de sistema de poboamento de Galicia con capacidade para prestar servizos adecuados a 

poboación e impulsar polo menos un nivel básico de actividades económicas. 
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Polo que a modificación puntual, é plenamente compatible coas directrices de ordenación do 

territorio de Galicia, pois ven a solventar un problema derivado dun incorrecto recoñecemento 

de viais existentes  nos núcleos mencionados, polo que a súa correción ven a favorecer as 

determinacións das DOT para os núcleos situados nun enclave estratéxico. 

7.3.- Plan de Ordenación do Litoral (POL) 

Como se pode comprobar, os 7 núcleos nos que se procede a o recoñecemento ou anulación 

de viais, atópanse segundo o POL en zona de Ordenación, para a cal se establecen 

determinacións enfocadas en favorecer a relación dos desenvolvementos e infraestruturas co 

seu entorno natural e rural próximo, preservar na medida do posible, o fondo escénico das 

paisaxes litorais constituído polas abas expostas ao mar libres de edificación, favorecer os 

procesos de compacidade e complexidade garantindo a conectividade dos sistemas mediante 

corredores transversais, ecolóxicos e funcionais, así como os procesos de unión de núcleos 

mediante continuos lineais ao redor das víais de comunicación. 
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Polo que, dita modificación e plenamente compatible co POL, posto que non interfire nas 

determinación establecidas, a vez que ven a resolver unha problemática de conectividade. 

8.- MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DA DO PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA. 

 

Enténdese que a modificación puntual que se plantexa debe someterse ó procedemento de 

avaliación ambiental simplificada polos seguintes motivos: 

• Trátase dunha modificación menor dun plan xeral recentemente aprobado. 

• A modificación é plenamente compatible coas DOT. 

• A modificación no afecta a espazos incluídos na Rede Natura 2000 nin a outros espazos 

protexidos pola lexislación sectorial. 

• A modificación, tal e como quedou expresado, leva aparellados, na meirande parte das 

variables analizadas, efectos positivos. 
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9.-RESUMEN DOS MOTIVOS DAS ELECCIÓN DA ALTERNATIVA 

Tal e como se indicou anteriormente plantéxanse dúas alternativas. 

A alternativa “0” non se contempla, posto que sería a situación actual, a cal está a 

desencadenar problemas, ao non estar recoñecidos algúns viais ou a estar outros que na 

realidade non existente. 

A alternativa “1” polo tanto, convértese na alternativa máis axeitada posto que da 

cumprimento aos obxectivos fixados. 

 

10.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR E, NA MEDIDA DO POSIBLE CORRIXIR 

CALQUERA EFECTO NEGATIVO RELEVANTE NO MEDIO AMBIENTE, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN O CAMBIO CLIMÁTICO. 

Tendo en conta que no apartado 7 do presente documento non se detectaron efectos 

negativos sobre o medio ambiente, non se considera necesario prever medidas correctoras 

para paliar eses efectos. 

 

11.- DESCRICIÓN DAS MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO DO PLAN 

Tendo en conta os impactos identificados e/ou previstos nas diferentes fases de execución da 

Modificación do PXOM non se considera necesario deseñar ningún plan de seguimento.
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PLANOS 

 

A presente modificación puntual contén os seguintes planos: 

Nº TÍTULO ESCALA 

I-01 ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/10.000 

I-02 COMPARATIVA. NÚCLEO DA IGREXA 1/2.000 

I-03 COMPARATIVA. NÚCLEO DE REVIXÓS 1/2.000 

I-04 COMPARATIVA. NÚCLEO DE RIAL DA LAGOA 1/2.000 

I-05 COMPARATIVA. NÚCLEO DE SAR 1/2.000 

I-06 COMPARATIVA. NÚCLEO DE TARRÍO 1/2.000 

I-07 COMPARATIVA. NÚCLEO DE BUSTELO 1/2.000 

I-08 COMPARATIVA. NÚCLEO DE REBOIRAS 1/2.000 

I-09 POL-REDE NATURA 1/10.000 

 

Dodro, setembro de 2020 

Polo equipo redactor 

Isidro López Yáñez 
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